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Márciusi ifjak és örök álmuk: 
egyenlőség, szabadság, testvériség! 

Petőfi Sándor: 

A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI  

... 
Vannak hamis próféták, akik 

Azt hirdetik nagy gonoszan, 

Hogy már megállhatunk, mert itten 

Az ígéretnek földe van. 

Hazugság, szemtelen hazugság, 

Mit milliók cáfolnak meg, 

Kik nap hevében, éhen-szomjan, 

Kétségbeesve tengenek. 
 

Ha majd a bőség kosarából 

Mindenki egyaránt vehet, 

Ha majd a jognak asztalánál 

Mind egyaránt foglal helyet, 

Ha majd a szellem napvilága 

Ragyog minden ház ablakán: 

Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 

Mert itt van már a Kánaán! 
 

És addig? addig nincs megnyugvás, 

Addig folyvást küszködni kell. – 

Talán az élet, munkáinkért, 

Nem fog fizetni semmivel, 

De a halál majd szemeinket 

Szelíd, lágy csókkal zárja be, 

S virágkötéllel, selyempárnán 

Bocsát le a föld mélyibe. 
 

(Pest, 1847. január.)  
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Ki(k) a szerzetes(ek)? 

 

           Vas M. Teréz nővér, aki 2015. november 24-én lett a pálos nővérek elöljárója, szívügyének 

tartja, hogy az erdőkürtiek ne mint idegenekre tekintsenek a településünkön élő szerzetesi közösség 

tagjaira. Sokak szemében fontos gesztus az a lépés, hogy a katolikus templomban megjelentek elé ki-

állva ismertette a jelenlévőkkel a rend sajátos hivatását, ezáltal érthetőbbé vált a nővérek néha talán 

különcnek vagy elutasítónak tűnő viselkedése, a közösség zárt élete, küldetése. (Kenyeres Anikó) 

 

Tanúságtétel a szerzetesi hivatásról és az Erdőkürtön élő pálos nővérek közösségéről 

(elhangzott az erdőkürti katolikus templomban 2017. február 5-én) 

 

Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy tanúskodjam Isten mélységes szereteté-

ről. Először általánosságban szeretnék néhány szót mondani a szerzetességről, azután pedig a pálos 

nővérek közösségéről beszélnék, hiszen itt élünk közel 20 éve. 

A szerzetesek elsősorban Krisztust követő emberek, akiket maga Isten megszólított és megérintett. 

Másképpen eszünkbe sem jutott volna követni Jézust. A meghívás mindig Isten részéről indul ki, és 

konkrét célja van. Tanúságtételre hív. Tanúskodni Isten létéről. Arról hogy Ő van. És tanúságot tenni 

az Ő mélységes szeretetéről az emberek iránt. 

Csak Isten felől lehet megérteni a szerzetest. A HIT felől. Nem a mai világ felől, és főképpen nem 

a hasznosság elve felől. Mivel azonban az ember csak annak hisz, amit valamilyen formában megta-

pasztal, ezért szükséges, hogy érzékelhető legyen valamiképpen az Istennel való kapcsolata. 

Szent Pál apostol a keresztényeket egy testhez hasonlítja, amiben minden tagnak megvan a maga 

szerepe, sőt fontos, hogy minden tag a MAGA FELADATÁT TEGYE. A szerzetesek között is min-

denki más-más feladatot és szolgálatot kapott az Úrtól. A mi közösségünk − ELSŐ REMETE SZENT 

PÁL MONASZTITKUS NŐVÉREI (röviden pálos nővérek) − az ima szolgálatát kapta az Úrtól. A 

pálos lelkiség szerint különösen is Magyarországért és annak lakóiért imádkozunk. Az imádkozó, en-

gesztelő Jézust követjük. Amint tudjuk, hogy a szív létezik a testben, mégsem látjuk, pedig élteti a 

testet, úgy az imádkozó szerzetes is jobban elvonul a világtól, hogy hatékonyabban tudja betölteni azt 

a küldetést, amit Isten vár tőle. 

Az imádkozó szerzetes tanúságtétele csendes, nem kíván versenyre kelni a reklámokkal, nincs is 

szüksége rá. Az emberek szívét, boldogság utáni vágyát csak az Úr képes betölteni. És nekünk az a 

feladatunk, hogy önökben, kedves testvérek, ébren tartsuk ezt a szomjúságot, a nem hívőket pedig 

elgondolkoztassuk, mert létünk felkiáltójelként vagy kérdőjelként áll előttük (miért teszik ezt?). Imá-

inkkal, áldozatainkkal, együttérzésünkkel közbenjárunk minden emberért, de különösen a magyar 

egyházért és emberekért. Mindennapi imánkban fő helyen szerepel Erdőkürt minden lakója, akár 

templomba jár, akár nem, akár katolikus, akár evangélikus. 

Biztosan feltűnt a testvéreknek, miért nem beszélgetünk önökkel, miért nem veszünk részt egyes 

programjaikon? Ez azonban nem az elutasítás szava, még akkor sem, ha annak látszik. Szabályunk, 

amit az egyház jóváhagyott, előírja nekünk a szilencium (külső és belső csend – a szerk.) tartását, 

hogy az Úrral kapcsolatunk élő maradjon. Előír egy kötött napirendet, amiben fontos helyet foglal el 

a szentségimádás, amit felváltva végzünk a nap nagy részében. Istent dicsőítjük a zsolozsma éneklé-

sével. Fő feladat a Szentírás olvasása és átelmélkedése. Ezek mellett keményen dolgozunk, hogy 

fenntartsuk magunkat. Helye van még az egymással való találkozásnak a rekreációkban, ami felüdü-

lést jelent. 

Isten olyan őröknek állított minket, akiknek folytonosan figyelniük kell − egyrészt Isten közeledé-

sére, másrészt a veszélyre, hogy ha lehet, elhárítsuk. Nem a migránsveszély a legnagyobb veszély ma, 

hanem a szívek eltávolodása az Istentől. 

A szívünkben hordozzuk önöket és a problémáikat. Rejtett és másoktól nem értékelt életet élünk, 

de csak azért, hogy önöknek és sok embernek jó legyen. Hogy megtalálják Istent, és legyen erejük 

belekapaszkodni, amikor jön az élet nehézsége. Igaz, nem járunk betegekhez, de lélekben ott vagyunk   
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a betegágyak mellett. A tavalyi évben egyre többen kértek imát tőlünk, aminek mi nagyon örültünk 

(pl. Czeba Mihály felesége, Piroska néni a fiáért…stb.). Igaz, nem tanítunk hittant, de figyelemmel 

kísérjük a gyermekek növekedését, és imádkozunk értük. Hiányoljuk, ha nem jönnek a templomba.  

Látszólag nincs értéke az életünknek. A tartóra tett gyertya nem beszél arról, hogy elég a házban 

levőkért, hanem egyszerűen csak teljesíti a küldetését, és világít azoknak, akik a házban vannak. Nem 

magunkra mutatunk rá, hanem Istenre, aki szereti az embereket. Nagy hálával tartozunk önöknek, 

hogy befogadtak minket! Köszönjük, hogy sok szeretetet kapunk a falu lakóitól. Önök egy na-

gyon erős, kitartó közösség. Viszonozni imával tudjuk! Igaz, ez csak egy csepp a tengerben, de Kal-

kuttai Szent Teréz anya azt mondta: „Ha mi ezt a kis cseppet nem adjuk hozzá, akkor ez hiányozna a 

tengerből”. 

Vas M. Teréz pálos nővér 

Könyvtári hírek 
 

„A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda benne van, ami eddig volt s ami ezután lesz…       

mert aki olvas, az szabad lesz, megismerve mások gondolatait, szabadon választhat, kialakíthatja a 

saját gondolatait, összemérheti őket, veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, ahogy méltó az ember-

hez. Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az ábécét, és olvasni kell!” (Csukás István) 
 

2017-ben is sok jó hírt tudok megosztani a lakossággal, gyarapodott, szépült könyvtárunk. 

A normatív könyvtári felhasználás keretéből a tavalyi évben a legkisebbek nagy örömére gyermek-

sarkot alakítottunk ki, ahol – ameddig apa vagy anya a könyvtárban válogat – ők kedvükre játszhat-

nak, színezhetnek, és ismerkedhetnek a nekik szóló köny-

vekkel. De ha hivatali ügyet intéz a felnőtt, addig is kelle-

mesebb a várakozás a gyermeknek, ha játékkal telik. 

Egy modern LCD tévét is vásároltunk, így a mai kor 

kihívásainak már ebben is megfelelünk, és ezáltal lehető-

ség nyílik DVD lemezek megtekintésére. A könyvtári, 

nyilvános számítógépeken már nemcsak böngészhetünk, 

hanem egy-egy régi felvételt, fotókat is nézegethetünk a 

modern technikának köszönhetően.  

 Mivel a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Salgó-

tarjánban működik, a legújabb könyvek cseréje ott zajlik, a 

könyvek mozgatásához szükségessé vált egy összecsukha-

tó kézikocsi, amit a múlt évben sikerült beszerezni. 

Örömünkre új könyveket is vásárolhattunk a normatíva keretein belül, ezek a dokumentumok a 

saját könyvtári állományunkat gyarapítják.  

Már harmadik éve van lehetőség a Könyvtári Szolgáltatási Rendszertől ingyenes programokat kér-

ni.  2016-ban a gyermeknapra az Apócák „Gyermekzenekar”, a falunapra Bohács István, aranykoszo-

rús nótaénekes, az Országos Könyvtári Napokra októberben Csépe Attila, amatőr helytörténész érke-

zett, és  Mikulás napján a Miamanó színház műsorát élvezhettük. Igyekszem minden korosztály ízlé-

sének megfelelő programot választani. Az erdokurtfaluvedo.hu honlapon kísérhetik figyelemmel az 

aktuális programokat. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy kis falunk életét színesebbé tehetjük, a jövőben is azért fogunk dol-

gozni, hogy gyarapodjon, szépüljön településünk könyvtára. Szeretettel várom a kultúrára nyitott és 

olvasni szerető lakosságot. 

 „Óh ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; 

mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember — így él: emberben könyv, s Könyvben az Ember.”     

(Babits Mihály: Ritmus a könyvről, részlet) 

Benedekné Budai Júlia — könyvtáros 

 

Gyereksarok (fotó: STY) 
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Bemutatkozás — gyermekjóléti, családsegítő szolgáltatás 

 

     A nevem Soósné Tóth Anna, közel 10 évet dolgoz-

tam Jobbágyi község szociális ellátásában. Az idősek 

szociális ellátása volt a fő területem, ahol a hozzátarto-

zóikat is segítettem, a családi kapcsolataikat erősítet-

tem, napi gondjaik megoldását támogattam. Foglalko-

zásom miatt és annak köszönhetően, hogy tősgyökeres 

jobbágyi lakos vagyok, ismerem a települést és a kör-

nyékbeli települések társadalmi, szociális problémáit, 

és azok lehetséges megoldását. Továbbá sokan ismer-

nek, és bizalommal fordulnak hozzám, kérnek segítsé-

get korosztálytól függetlenül. 

Előző munkahelyeimhez kapcsolódóan folyamatosan emberekkel foglalkoztam, különböző kor-

osztályokkal voltam segítő kapcsolatban. Bölcsődében, óvodában kisgyermekekkel gondozó és neve-

lő munkát végeztem. Sikerként éltem át, hogy gyakorlati oktatóként halmozottan hátrányos helyzetű 

14–18 éveseket tanítottam. A családsegítői állást pályázat útján 2013. szeptember 1-től töltöm be, az-

óta látom el a szolgáltatás feladatait Palotáson, Kisbágyonban, Héhalomban és Egyházasdengelegen, 

valamint 2016 januárjától Erdőkürtön. 

Korábbi munkám folyamán tudatosult bennem, hogy a szociális gondozás és gondoskodás meny-

nyire sokrétű munkát igényel, valamint ehhez milyen széleskörű ismeretekre van szükség. Így főisko-

lai tanulmányaimat hivatástudatból, önerőből kezdtem el, mert szerettem volna a hozzám forduló em-

berek részére magasabb szintű ellátást, segítséget biztosítani. Főiskolai végzetségem szerint szociális 

munkás vagyok, diplomámat a Gödöllői Szent István Egyetem Főiskolai Karán szereztem meg. Szak-

mai szempontból kiemelten fontosnak tartom – társadalmi-szociális hovatartozástól függetlenül – a 

krízishelyzetek megelőzését, a családi szerepek megerősítését, a polgári értékek közvetítését, az ér-

tékrend fejlesztését, formálását, az életvitel segítését, a családok öngondoskodásának támogatását 

mint szemléletnek terjesztését. A szolgáltatás sikerét a közös munkában látom, így kiemelten fontos-

nak tartom a szolgáltatás külső-belső kapcsolatainak az erősítését, kialakítását. Jelzőrendszer működ-

tetése, rendszeres megbeszélések tartása (önkormányzat, védőnői hálózat, háziorvos, rendőrség, pol-

gárőrség, oktatási intézmények, mint óvoda, iskola) a településeken nagyon fontos a megelőzésben. 

Igyekszem az itt élőket megismerni, gondjaikra enyhülést, illetve megoldást keresni. Megpróbálok az 

önkormányzati rendezvényeken aktívan  részt venni, és ezáltal is kapcsolatokat ápolni. 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladata a gyermek testi és lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése, az itt élő családok életminőségének javítása, a szociális és mentálhi-

giénés problémák megoldása, a krízishelyzetbe került egyének és családok segítése, az okok megelő-

zése, a krízishelyzet megszüntetése. Célunk elérése érdekében együttműködünk az észlelő- és jelző-

rendszer tagjaival. Azoknak a családoknak, melyek nehéz élethelyzetbe kerültek, vagy szakmai támo-

gatást igényelnek, igyekszünk megadni mindazt a segítséget, ami elvezeti őket problémájuk megoldá-

sához. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis-

helyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

Szolgáltatásaink ingyenesek, a segítséget kérő személy megjelenésével vehetők igénybe. Szükség 

esetén a rászorulót felkeressük otthonában is.  

Ha bárkinek a környezetében önmagán önerőből segíteni nem képes, veszélyhelyzetben lévő sze-

mélyről tudomása van, kérjük jelezze a családsegítőnél vagy az önkormányzatnál! 

Fogadóóra az önkormányzatnál minden kedden: 8–12 óráig van, elérhetőségem: 06-30-495-17-38. 

További részletekről és a szolgáltatás nyújtotta lehetőségekről érdeklődni lehet személyesen, illet-

ve telefonon. 

Soósné Tóth Anna — családsegítő (fotó: saját felvétel) 
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Élet a PhD-n 

  

     Tóth János két évvel ezelőtt már beszámolt alapdiplomája megszerzéséről. Azóta elvégezte a mes-

terképzést is, és most a doktori fokozat megszerzésén fáradozik. Ez azért nem olyan mindennapi do-

log, megkérdeztem hát, hogyan kell elképzelni ezt a képzést? „Nem kell azt elképzelni – legyintett –, 

inkább elmesélem!” És elmesélte: 

     A PhD (philosophiæ doctor, filizófia doktora) képzés célja egy tudományos fokozat megszerzése, 

amit a „dr.” előtag jelez majd a névben. Ezen képzéshez előbb meg kell szerezni az alap (BSc/BA) és 

a mester (MSc/MA) diplomát. 

     A képzés 4 évből áll (korábban 3 volt, most alakult át), 

amelynek első 2 éve hasonlatos az alap/mesterképzéshez, 

miszerint tárgyakat kell hallgatni, ezekből vizsgázni. A 2 

év alatt meghatározott kreditmennyiséget kell megszerezni 

egy összeállított tanterv alapján. Ezen időszakot egy átfo-

gó vizsga (szigorlat) követi, ami alapján megítélik, hogy a 

második szakaszba léphet-e a doktorandusz. 

     A második 2 év a doktori disszertáció elkészítésére és a 

publikációs kötelesség teljesítésére van kijelölve. 

     Ezen időszak alatt van tanítási kötelezettség, miszerint 

kurzusokat kell tartani BSc/MSc hallgatók számára. Vagy-

is tulajdonképpen az adott oktatási intézmény dolgozójá-

nak tekinthető a nappali képzésen lévő doktorandusz, ami-

ért a fizetését ösztöndíj formájában kapja. A levelező kép-

zésen lévő hallgatók esetén vannak engedmények, viszont nem kapnak ösztöndíjat. 

     A képzésen már nem különböztetnek meg szakokat (gépész, mechatronikai stb.), hanem a kivá-

lasztott kutatási terület szerint inkább amolyan lazább kötődésű csoportokat alakítanak ki, nálunk ez 

az energetika és a műszaki. 

     Az én tervezett disszertációm címe, ezzel együtt a kutatási irányom: Termikus napenergia-

hasznosító rendszerek modellalapú szabályozása. Vagyis az lenne a célom, hogy egy napenergia- 

hasznosító rendszer hatásfokát növeljem egy prediktív szabályozási algoritmus használatával, tehát a 

szabályzást ne csak a múlt és jelen adatai alapján végezze a rendszer, hanem próbálja „megjósolni”, 

mi fog történni, és ezt is vegye számításba. 

     Ehhez méréseket kell elvégeznem, majd készítenem egy matematikai modellt, ami tulajdonképpen 

egészen sok differenciálegyenletet jelent, amiket számítógép segítségével fogok megoldani. Ha a 

mért eredmények és a modellem által adott eredmények egész közel állnak egymáshoz, akkor mond-

hatni, kész leszek. 

     A kutatás közben az eredményeket publikálni kell, azaz különböző szakmai folyóiratokban, konfe-

renciákon kell megjelentetni. 

     Ha a disszertáció elkészült, akkor azt, hasonlatosan a korábbi képzésekhez, meg kell majd védeni 

egy bizottság előtt, és ha a bizottság a dolgozat színvonalat alkalmasnak találja, akkor érdemelhető ki 

a két betű a név elé. 

Tóth János 

Civil szervezetek adószámai az SzJA 1%-ok gyűjtéséhez 

 

Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesület: 19163363-1-12 

Művelődési Kör Erdőkürt: 19157715-1-12 

Erdőkürti Sportkör: 19929156-1-12 

Erdőkürti Polgárőrség:18215175-1-12  

 

Szt. István Egyetem Gépészeti Kar 

(fotó: internet) 



6. oldal  

 

 KÜRTÖLŐ - 2017. I. szám 

Farsang 2017 

 

Az idén nagy gondban voltak a szervezők, hogy is lesz ez a hagyományos mulatság gyerekek nél-

kül. Remekül megoldották! Ott kezdődött, hogy már időben kinn voltak a plakátok, és a postaládánk-

ban is volt személyes értesítő. Meg is lett a hatása, mert dugig volt a kultúrház. Az első újítás az volt, 

hogy a felnőttek számára is kívánatossá tették a részvételt, ugyanis esti bálba torkollott a jelmezes 

felvonulás. 

Percnyi pontossággal kezdődött Franyó Ildikó vezetésével, a zenét pedig férje, Horváth Attila szol-

gáltatta, szintén hibátlanul. Elsőnek az ovisok szórakoztattak, nyuszinak öltözve vidám ugrabugrát 

táncoltak. Azután Anita tanító néni vonult fel a csapatával, és rabbitáncot láthattunk. Nagyon meghitt 

volt, hogy Anita is közéjük állt. Következtek a jelmezesek, legkisebbekként Bogyó és Babóca, böm-

bölve, nagypapa nyakában és anyja unszolására, két évesen ennyire tellett, majd jövőre már jobban 

fog menni. Sok ügyes, ötletes jelmez volt, néha produkcióval is. Kedvencem a két nagylány volt: Be-

nedek Réka és Orgoványi Dóra, hátracsapott baseballsapkában, igazi flegma, aluljárós stílusban 

reppeltek. A végén jó volt látni, hogy összeállt egy vegyes csapat, Orgoványi Melitől Nánai Dóriig 

mindenféle korosztály, akik már régen nem ide járnak, de a hűségük megmaradt. Azért aggódtunk, 

hogy ez már nem lesz, de lett! 

A zsűri elvonult (Boda Károly, Gazdag Pali és jómagam). Gyorsan dűlőre jutottunk. Eközben, 

hogy ne legyen üresjárat, egy szépséges, piros bohóc és a segédje szórakoztatta a gyerekeket 

(Kondella Mirtill és anyukája). 

Ezután jött a fergeteges meglepetés. Aki nem régóta él itt, az nem tudja, hogy volt nekünk egy 

Koczeth László nevű magyartanárunk, aki a Bergendy-lemezre évtizedekig táncoltatta az alsósokat. 

Ez a zene csendült fel, beperdült a színpadra a képviselő-testület minden tagja és az önkormányzati 

dolgozók, járták a keringőt, a csacsacsát. Még ez nem volt elég a rekeszizmainknak, megszólalt a 

„csak a nézését, meg a járását” kezdetű „klasszikus”, melyre polgármesterünk járókerettel, a többiek 

is botokkal támolyogtak be, a szivárvány minden színében pompázó otthonkákban. A közönség tom-

bolt és újrázott. Nincs vége, a hangulat tetőfokán egy újabb klasszikus szólalt meg: a Kicsi ólomkato-

nára meneteltek, rohamsisakban, puskával. 

Mire nagy nehezen elcsendesedtünk, jött a díjak átadása és a tombola. Itt is volt egy újdonság, két 

jelmezes ingyenes nyári tábori részvételt nyert: Tiboldi Veronika és Gyulai Balázs. Mindez jól szer-

vezetten, gördülékenyen zajlott, volt büfé, szalagos fánk, szendvics. 

Fél hétre már egyetlen konfetti nem volt a földön, kezdődött a készülődés  az esti bálra, melynek a 

sikeréről Gregus Anikó és Dobrezomszki Gábor gondoskodott. Itt már nem voltam, de úgy hírlik, 

hogy hajnalig szórakoztak az oda valók. Én már alig várom a februárt, amikor a teadélutánokon visz-

szanézhetjük ezt a farsangot, mert biztos nagyon élvezném újra, sőt ha jövőre is lesz Ólomkatona, be-

kéredzkedem! 

Külkey Eszter 

A polgárőrségről 

 

Az Erdőkürti Polgárőrség a helyi civil szféra kezdeményezésére 2011 tavaszán alakult meg, célunk 

a helyi közbiztonság megtermtése volt. A felnőtt tagság jelenlegi létszáma 50 fő, ebből 6 fő lovas pol-

gárőr. A 2016-os évtől már ifjú polgárőreink is vannak, létszámuk 12 fő, ebből 3 fő teljesít a felnőtt 

lovasok mellett szolgálatot.  

A megalakulás után megszerveztük az éjszakai és nappali járőrözéseket. Ismertettük a helyi lako-

sokkal, mi a teendő ismeretlen és gyanús személyek, gépjármű észlelése esetén. Tevékenységeink 

közé tartozik a bűnmegelőzés érdekében a bel- és külterületi, valamint az óvoda és iskola közelében 

járőr- és figyelőszolgálat. 

A települési rendezvényeken rendszeresen biztosítjuk a helyszínt, irányítjuk a parkolást. Felügye- 
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lünk a rendezvény ideje alatt kiüresedett mellékutcákban 

és ingatlanok környékén. Besegítünk a szomszédos telepü-

lések polgárőreinek a rendezvények biztosításában 

(héhalmi böllérverseny, vanyarci haluskafesztivál stb.). 

     A település lakosságának nagy része nyugdíjas, család-

juk más településen lakik. Munkahely szempontjából az 

aktív korúak nagy része Budapest felé orientálódik, keve-

set tartózkodnak itthon, eljárnak dolgozni. A polgárőrség 

megalakulása előtt sok volt a besurranó lopás, külterületi 

termény-eltulajdonítás. Házalók járták a település mellék-

utcáit, különféle trükkökkel csapták be a hiszékenyebb 

lakosokat, illetve feltérképezték a potenciális betörési 

helyszíneket, információkat továbbítva a településről. A 

házalók valószínűleg tájékoztatták egymást arról, hogy Erdőkürtön megszervezett a település védel-

me, így ma már ténylegesen csak azok jönnek árusítani, akik az önkormányzat által kijelölt helyen 

kínálják portékáikat. A besurranó tolvajlás a figyelemfelhívást követően és a polgárőrjelenlét követ-

keztében minimálisra csökkent.   

     A járásközponttól egyik legmesszebb fekvő településként Erdőkürtre a rendőrök egy-egy riasz-

tás után 25–30 perc alatt tudnak csak kiérni.  Szükség esetén az itthon tartózkodó polgárőreink közül 

vannak, akik azonnal mozgósíthatók (pl. vihar közben úttestre zuhant fa esetében irányították a for-

galmat, és elkezdték a fa eltakarítását). Együttműködünk a hivatalos szervekkel, rendszeresen tartunk 

rendőr-polgárőr közös szolgálatot a Pásztói Rendőrkapitányság járőreivel. Polgárőreink az elmúlt 

években közreműködtek besurranásos lopás elkövetőinek az elfogásában, az akcióban résztvevőket 

elismerő oklevélben részesítette a Pásztó Járási Rendőrkapitányság.  A Vám- és Pénzügyőrség ellen-

őrei többször is felkérték polgárőreinket hatósági tanúnak a szomszéd településen történő ellenőrzé-

sek során. 

     2014-ben bekapcsolódtunk az Országos Polgárőr 

Szövetség keretein belül megalakított Lovas Polgárőr Há-

lózatba. Már hat polgárőrünk végezte el a tanfolyamot, és 

teljesít lovas szolgálatot a külterületeken. Tevékenységük-

nek köszönhetően a határban is lecsökkent, gyakorlatilag 

megszűnt a terménytolvajlások száma. A Pilisi Parkerdővel 

együttműködve célunk a falopások és az illegális hulladék-

lerakás megelőzése, illetve a környezetkárosítók tettenéré-

se. 

     2016 januárjában a Nógrád Megyei Polgárőr Szövet-

ségtől egy Suzuki Swift típusú autót kaptunk használatba, 

ami megkönnyíti a polgárőrök munkáját.  Nagy hasznát 

vettük a tavaszi lomtalanítások idején is, amikor polgárőre-

ink a település minden utcájában járőröztek a szolgálati gépjárművel.  

     2016-ban kezdtük szervezni a kutyás egységünket.  Két polgárőrünk tagja a „Kutyákkal az Éle-

tért Alapítvány” mentőkutyás szolgálatnak, és megfelelő képesítéssel rendelkeznek ahhoz, hogy a 

közeljövőben helyben tudjanak kiképezni mentőkutyásokat és munkakutyáikat. A képzést követően 

lehetőség nyílik eltűnt személyek keresésére is az Erdőkürti Polgárőrség Mentőkutyás Szolgálatának 

igénybevételével. 

A tagságfelvétel folyamatos, mindenkit szeretettel várunk, aki tenni szeretne a település közbizton-

sága érdekében! 

Szebenszkiné Palik Katalin — elnök 
  

 

Forgalom biztosítás (fotó: STY) 

 

Lovas járőrözés a mezőn (fotó: STY) 
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Új diplomás büszkeségeink - V.  
  

Horváth Gergely 

Tanulmányaimat az erdőkürti iskolám után Vácon folytattam, ahol a Madách Imre Gimnázium 16 

fős biológia-kémia tagozatába kerültem, ami azt jelentette, hogy már a 9. évfolyamtól kezdve emelt 

óraszámban tanultunk biológiát és kémiát is. Mire az érettségihez közeledtem, már megvolt az angol 

nyelvvizsga, és sok tanulással futottam neki az emelt érettséginek biológiából. Ennek ellenére a kémi-

át jobban megszerettem a gimnáziumi éveim alatt, és már elég korán eldöntöttem, hogy mivel is sze-

retnék foglalkozni, ha „nagy leszek”: vegyészmérnök szeretnék lenni!  

Valószínűnek tartom, hogy sokan nem is hallottak még a veszprémi Pannon Egyetemről, de én 

már akkor tudtam, hogy ide szeretnék jönni, mikor eldöntöttem, hogy vegyészmérnök leszek. A leg-

színvonalasabb vegyészmérnöki képzés, bizton állíthatom, hogy itt található. Az IChemE (amely tu-

lajdonképpen egy nemzetközi vegyészmérnök szakszervezet) által az egyetlen Magyarországon akk-

reditált vegyészmérnökképző egyetem, mellyel eddig sem a Műszaki Egyetem, sem egyéb magyaror-

szági egyetem nem dicsekedhet. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hiszen sokan hasonlónak tartják, sőt, néha ugyanannak gondolják a 

két szakmát: a vegyészt és a vegyészmérnököt. Bár mindketten tanulunk kémiát, de a vegyészek kizá-

rólag a kémiával foglalkoznak. A vegyészmérnöki szak ennél jóval összetettebb: a sok kémia mellett 

bőven jut a mérnöki tárgyakból is: géptan, művelettan, hő- és áramlástan, sőt, a mérnöki ismeretek 

közé tartoznak a különböző gazdasági ismeretek is, mint például a 

minőségbiztosítás, közgazdaságtan és hasonlók. Alkalmasnak kell 

lennünk különböző szimulációs programok ismeretére, és termé-

szetesen szükségünk van arra a lexikális tudásra, ami nélkül elkép-

zelhetetlen lenne, hogy bárhol is felelősségteljes munkát végezhes-

sünk.  

     Alapszakomat technológia szakirányon végeztem, amely főleg 

a MOL támogatásának köszönhetően kőolajipari tevékenységek 

megismerését jelentette. Szakdolgozatunkat az egyetemen csopor-

tos munka során írjuk meg, minden 4–5 fős csoport célja, hogy egy 

év alatt egy üzem tervezését teljes mértékben végrehajtsák: az 

alapanyag beszállításától elkezdve az átalakító eljárásokon keresz-

tül egészen az értékesítésig, beleértve minden műveleti egység 

pontos méretezését, költségbecslését, működési paramétereit és 

pontos feladatát. A mi csoportunk feladata egy dimetil-éter előállí-

tó üzem megtervezése volt, mely egy szintetikus helyettesítője/

keverőkomponense lehet a benzinnek vagy a dieselnek is. Előnye, 

hogy nagyon tisztán ég: nincs benne semmilyen szennyező, hisz 

előállítása mesterséges úton történik, alapanyaga pedig a földgáz. 

A szakdolgozatban az én feladatom a reformálók és a reaktor meg-

tervezése volt, valamint az üzemelrendezés és a csővezetékezés 

megtervezése is. 

     Februártól a mesterszakom taposom, melyen már a folyamat-

mérnöki szakirányt választottam, mert úgy éreztem, hogy itt tudok szembenézni a legtöbb kihívással: 

nagyon keresett, de nagyon nehéz és sok időt, figyelmet és energiát felemésztő szakterülete ez a ve-

gyészmérnökségnek.  

A beszámolóm, úgy érzem, a végére ért, szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet. Szeret-

ném továbbá megköszönni a családomnak is, hogy a hosszú egyetemi évek alatt végig támogattak, és 

még most is teszik, köszönöm nekik! 

 Horváth Gergely 

 

Diplomával a kézben 

(fotó:saját felvétel) 
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ZÖLDOLDAL 
Gyomok ellen 
 

     Kertészkedni, konyhakertet művelni nehéz munka, időigényes. De két gyerek mellett is meg le-

het oldani, ha nem is a család egész éves zöldségigényét, de nagy hányadát fedezni tudom. Az ízek-

nek, VALÓDI ízeknek pedig nincs párja. Nincs az a leveskocka, ami-

vel ilyen gazdag húslevest lehetne főzni. Erdőkürtön, hál’ istennek, 

elég sokan veteményeznek. Gyönyörű kerteket szoktam látni minden 

évben, ahol kiderül általában, hogy a tulajdonosok napi szinten ren-

geteg időt tudnak tölteni a kert gyomlálásával, gondozásával, ugyanis 

többnyire nyugdíjasok, évek óta kertészkednek, ha nem gyerekkoruk 

óta, rengeteg tapasztalatuk van, tudják mit, mikor, miért érdemes csi-

nálni. Így ezt a cikket igazából azoknak írom, akiknek se kedvük, se 

idejük, se tapasztalatuk kertészkedni. Szeretnék néhány olyan tippet 

adni, ami nálam nagyon bevált, és megkönnyíti a gazolást. Szeretném 

tartani a lelket azokban az anyukákban, apukákban, nőkben, férfiak-

ban, akik hozzám hasonlóan nem időmilliomosok, de tudják milyen 

fontos (és nem mellesleg isteni finom) a friss zöldség. Lássunk né-

hány praktikát! 

1. Új ágyás esetén érdemes kicsit előre gondolkodni, körülbelül 8–9 hónappal. Ha füves, ne adj is-

ten, gyomos területet szeretnék bevonni a művelésbe, július-augusztus hónapban, amikor nagy 

melegek vannak,  takarjuk le a területet vizes kartonlapokkal, aztán terítsünk fölé fekete fóliát. 

Lehet kizárólag fekete fóliával is. A fólia széleit tűzzük le és takarjuk földdel, ássuk be. Egy 

szántás hasonló eredményt hozhat ránézésre, azonban ez a módszer, a fólia alatti forróság  95%-

ban el is pusztítja a gyomokat. A szántás csak leforgatja, még mélyebbről indítja az erős gyomo-

kat, és azokat még nehezebb kihúzni.  A fóliás módszerrel rengeteg későbbi munkától mentjük 

meg magunkat! 

2. Amikor már növekednek a pici magjaink, de mellettük ott fejlődnek a „haszontalan” növények, 

nézzük meg, tényleg haszontalanok-e. Számtalan olyan gyógynövény van, ami egy szépen ápolt 

kertben elvileg nem kaphatna helyet.  A teljesség igénye nélkül ilyen a nagy csalán (vértisztító), 

a kövér porcsin (a legtöbb Omega3-at tartalmazó növény, magas vitamintartalommal), a galajok 

(sima vagy ragadós), a pitypang (rengeteg vitamin és ásványi anyag van benne), a pásztortáska 

(antioxidáns hatású), a cickafark (görcsoldó), vagy az útifüvek (légúti betegségekre közismert, 

de sebre is szoktam rakni, ha megsérülök az udvaron). Több olyan gazunk is van, amik ottlétük-

kel elvonják például a levéltetveket a hasznosabb növényeinktől, vagy odavonzzák a kártevőket 

fogyasztó rovarokat, így ezeket akár ott is hagyhatjuk és maghullajtás előtt elég kiszedni őket. 

Ilyen  a fehér libatop, amellett, hogy gyógyhatása is van (erősítő, étvágyjavító), a kertben minden 

évben tele van tetűvel, és persze katicabogár-lárvákkal, amik pusztítják a tetveket.  

3. Konyhakertben még nem próbáltam, de szegélyeknél, a járda mellett, között, vagy kerítésnél re-

mekül bevált a 20%-os ecet. Elszárítja a tarackot is, igaz kéthetente ismételni kell a permetezést, 

hogy állandó legyen a hatás. 

4. Kiváló módszer még a sok helyen emlegetett mulcsozás, amikor takarjuk a talajt a „hasznos” nö-

vények körül levágott fűvel, fakéreggel, falevéllel, komposzttal, vagy akár takarófóliával is. 

Amellett, hogy elnyomja a gyomokat, a nyári melegben nedvesen tartja a talajt,  locsolóvizet is 

spórolva ezzel, valamint például a paradicsom levelei nem érintkeznek talajjal, így elkerüljük a 

fertőzéseket is. 

5. A legszórakoztatóbb dudvátlanító módszerem a kaláka. Bárkinek merem ajánlani! Az ember ösz-

szeszedi a barátnőit, barátait, és hangos röhögés, csevegés közepette a kert gyönyörűen megtisz-

tul. Egyikünk foglalkozik a gyerekekkel, vagy ha már nagyobbak, közösen játszanak a kert má-

sik sarkában,  a  többiek  pedig  segítenek  gazolni.  Következő  nap  vagy héten pedig  egy mási- 

 

 

Anya, mit segítsek? 
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kunknál gyűlünk össze, ott elvégezni az aktuális munkákat. És így megyünk körbe-körbe.  Felet-

tébb haladós és szórakoztató! 

Szóval, ha nekifogunk a konyhakertnek, szépen elvetjük a magokat, és nem csak a mi vetőmag-

jaink, hanem a gyűlölt gyomok is növekedésnek indulnak, ne keseredjünk el! Nekem soha nem lesz 

patyolattiszta a kertem, amíg a lányaim ilyen picik, és ezer más dolgom is van, de nem vagyok haj-

landó vegyszereket bevetni, vagy lemondani az igazi zöldségekről. Így aki belefogott, de kezd túl-

nőni rajta, ne adja fel, több módja is van, hogy úrrá legyen a káoszon. 

Bányainé Dóri (fotó: saját felvétel) 

SPORT 
 

Megyei III. osztály felnőtt - nyugat - 2016/2017. tavasz 

 

10. forduló 
2017.04.09 vasárnap 16:30 LEGÉNDI SE  -  ERDŐKÜRT SK 

11. forduló 
2017.04.16 vasárnap 16:30 ERDŐKÜRT SK  -  SZENDEHELY FC II 

12. forduló 
2017.04.23 vasárnap 16:30 NÉZSA SE  -  ERDŐKÜRT SK 

13. forduló 
2017.04.30 vasárnap 16:30 ERDŐKÜRT SK  -  BERNECEBARÁTI-KEMENCE 

14. forduló 
2017.05.07 vasárnap 17:00 FELSŐPETÉNY SE  -  ERDŐKÜRT SK 

15. forduló 
2017.05.14 vasárnap 17:00 ERDŐKÜRT SK  -  KESZEGI SE 

16. forduló  
2017.05.21 vasárnap 17:00 ŐSAGÁRD LK  -  ERDŐKÜRT SK 

17. forduló 
2017.05.28 vasárnap 17:00 ERDŐKÜRT SK  -  TOLMÁCS SE 

18. forduló 

2017.06.04 vasárnap 17:00 KÁLLÓ FC  -  ERDŐKÜRT SK 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságkötés: 

 

Ruga László és Kurai Mónika Katalin – 2017. 03.18. 

 

Gratulálunk az új házasoknak! 


