2017. II. szám (június 27.)
Ünnep és majális Etesen

Május 1-jén szokásos, mégis rendhagyó búcsúi ünnepet ültünk Etesen munkás Szent József, templomunk védőszentjének ünnepén. Nemcsak Szent Józsefet, Jézus nevelőapját köszöntöttük, hanem a
mi kerületünk, a salgótarjáni esperesi kerület esperese is ekkor mutatta be ezüstmiséjét pappá szentelésének 25. évfordulóján. Ezenkívül a találkozás ünnepét is ültük, hiszen hat egyházközség majálisa is
volt ismét az idén. Ezekben az egyházközségekben közel nyolc éve szolgálok (Piliny, Szalmatercs,
Karancsság, Ságújfalu, Karancsalja és Etes). Főzőversenyt tartottunk a templom udvarán, ahol igyekeztünk mindenkit vendégül látni, az öt csapat már reggel óta főzött, sütött.
Az ünnepet még emelkedettebbé tette az erdőkürti evangélikus kórus szép éneke és szolgálata a
szentmisén. Mekis Ádám esperes lelkész úrhoz szoros barátság fűz engem, és akkor sem szakadt meg
köztünk a kapcsolat, amikor elkerültem Erdőkürtről, ahol közösen szolgáltunk. Azóta is rendszeresen
látogatjuk egymást, sőt az előző szolgálati helyemen, Inárcson is volt már az evangélikus kórus. Én is
több alakalommal voltam vendég azóta az evangélikus közösségben, az esperesi beiktatáson, illetve
legutóbb a tavalyi ökumenikus héten Acsán. Mindig fontosnak éreztem, hogy a keresztények éljék
meg a közösséget egymással, és mutassák meg vágyukat az egységre. Könnyebb út a hibákat keresni
vagy nem venni tudomást a másikról, de Jézus egészen más utat mutatott. Erdőkürtön két vallás van,
de egységes közösség. Ott mindig éreztem azt a szeretetteljes légkört, ahol az egyik ember a másikra
testvérként tekint, és a javát akarja. Azt akarták az emberek, hogy a falu előre haladjon, jó legyen ott
élni, és Erdőkürt egy igazi befogadó és összetartó falu.
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A találkozás tehát számomra örömteli volt. Az itteni emberek is pozitívan fogadták az
erdőkürtieket. Nagyon tetszett mindenkinek a kórus éneke, és remélem, hogy az utána következő vendéglátással egy kicsit viszonozni tudtuk azt, amit kaptunk tőlük, bár amit a kürtiek hoztak nekünk, az
messze több és értékesebb volt. Összességében egy nagyon tartalmas és szép ünnepünk volt.
Szerkesztői kérésre írok néhány gondolatot az itteni életről és a közösségekről is:
Minden közösség más és más, ezzel semmi újat nem mondok, azt hiszem. Így elég nehéz dolgom
volt, amikor egyszerre öt települést kaptam, majd másfél éve a hatodikat. Tudtam, hogy egy lelkipásztorilag szinte megoldhatatlan feladatot bízott rám a püspök. A hat egyházközséget meg kellett
tanulnom együtt kezelni, de külön-külön is. Néha ez nagyon nehéz.
Sok kirándulás, közös táborok, búcsúk, Alpha kurzus, színházlátogatások, imaalkalmak segítenek
a közösség megélésében. Közel 80 munkatársam van a hat községben. Nyolc hitoktató, a liturgikus
feladatokban segítő két akolitus, egy diakónus, négy kántor, sekrestyések, hat egyháztanács és még
egy jó pár aktív hívő. Nagy részük már akkor is aktív volt, amikor idejöttem, azóta bővült a kör. Nélkülük nem tehetnék semmit.
Az egyik hitoktatóm alapított egy színjátszó közösséget, ahol felnőttek és gyerekek együtt játszanak, remek missziós lehetőség ez. Két éve működik nálunk a közmunkaprogram Karancsságon, Etesen, Pilinyben. Közel húsz munkatársunk van, akik így jutnak általunk és a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodáján keresztül megélhetéshez. Karancsságon egész kis gazdaságunk van már. Főleg
magunknak termelünk, és a környezetünkben élő embereknek segítünk. Rendeztünk már váci egyházmegyei találkozót, ahol a két napon nyolc-kilencezer ember vett részt, most pedig a Szent László-év
kapcsán Szent László-ünnepségekre készülünk Ságújfaluban, Nógrád megye egyetlen Szent Lászlótemplomában.
Sajnos, falvaink elöregedő települések, még mindig nincs megélhetés a környéken. Sokan külföldön vagy messzi városokban keresik a lehetőségeket. Mióta itt vagyok, fájdalmasan tapasztalom meg
ezt a valóságot. A hat községben közel 6000 katolikus van, ebből csak 500 a templomba járó. Soksok lehetőséget próbálok felkínálni az itt élő embereknek, hogy megéljék a hitüket. Jó pár megtérést
tapasztaltam meg a nyolc év alatt, és volt olyan is, aki eltávolodott a közösségtől. Mekkora elfoglaltságot jelent hat egyházközség irányítása? Ez számomra kihívás, és elhívás Isten részéről, s ezért hálás
vagyok, ha olykor nehéz is. Mindig érzem a jelenlétét és segítségét, ha nehéz döntéseket kell hozni,
de ott van a mindennapi örömben is. Sokszor elgondolkodom azon, hogy többet kellene köszönetet
mondanom neki, és kevesebbet, még kevesebbet panaszkodni. Hogy érzem tehát magam? Nem én
választottam ezt a helyet, helyeket, hanem ide küldtek. Ha nem érzem jól magam, akkor bennem van
a hiba. Ha Jézus ide küldött, biztos, hogy nem akart nekem rosszat, sőt a legjobbat akarta, hisz Ő vezet. Feladatom van. Kell ennél több?
Szeretettel gondolok az erdőkürtiekre és a többi egyházközségre, ahol szolgáltam! Remélem, hogy
sok-sok alkalmunk lesz még az öröm megélésére együtt a jövőben! Addig is imádkozzunk egymásért,
és építsük együtt Isten országát!
Kapás Attila plébános
Közösségi felhívás
Tisztelettel kérjük a falu lakosságát, hogy kánikula idején (és különösen hőségriadó idején) még a
hétfői és pénteki napokon is mellőzzék a kerti és egyéb hulladékok égetését. A füst ugyanis gyakran
megreked a Céklás-patak völgyében, és lehetetlenné teszi a szellőztetést – különösen a falu mélyebben fekvő részein. Ennek eredményeként a felhevült lakások esti (éjszakai) és hajnali hűtése sokak
számára megoldhatatlanná válik, ami növeli a hőség okozta veszélyeket.
A kerti hulladékok kezelésére jó lehetőség a komposztálás (ld. ZÖLDOLDAL), vagy a zöldhulladék elszállítatása a meghirdetett gyűjtő napokon.
Legyünk tekintettel egymásra – legalább ezekben a szélsőséges helyzetekben!
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A Házat − Hazát Alapítvány 25. születésnapi ünnepsége Erdőkürtön
„Itthon legyél otthon! Építsünk házat, hazát hangyaszorgalommal, vasakarattal!”

Lőrincz Kálmán, a Házat - Hazát Alapítvány igazgatója és a
polgármester asszony megnyitják az ünnepséget
(fotó: Czuch János )

Mivel is kezdődhetne az erdőkürti lakásépítési programról és a Házat − Hazát Alapítvány 25. születésnapjáról szóló cikk, ha
nem a már-már szállóigévé váló alapítványi
szlogennel. Öt évvel ezelőtt találkozott először az erdőkürti képviselő-testület és Lőrincz Kálmán, a Házat − Hazát Alapítvány
igazgatója. A találkozó óta eltelt időben tartott sok megbeszélésre és szervezésre április
29-én került fel a korona: Erdőkürt hagyományosan tavasszal megrendezésre kerülő
Családi napján a Házat − Hazát Alapítvány
születésnapját is ünnepelve elindult az erdőkürti otthonteremtő program. De nézzük

sorjában az eseményeket!
A Családi nap reggelén 9 óra tájban megélénkült a falu. Az esős, borús idő ellenére is sorra érkeztek a családok, a gyerekek a művelődési ház nagytermébe (még a környező településekről is), ahol
tornával, játékos vetélkedőkkel, lufihajtogatással, kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket. A
nagymamák, a nagyobb gyerekek szívesen segítettek a kisebbeknek. A délelőtt fénypontja Kalap Jakab bábkoncertje volt, amit ugyancsak élveztek a csöppségek. Amíg a gyerekek uralták a nagytermet,
a délutáni ünnepi műsorra sorban érkeztek a meghívott vendégek, akik először megtekintették az ifjúsági klubban a Házat - Hazát Alapítvány 25 éves tevékenységét reprezentáló kiállítást.
Az ízletes ebéd után az erdőkürti polgárőrség lovas egységének bemutatója szórakoztatta a jelenlévőket. A délutáni programok a Szent Korona hiteles másolatának – Hummel Gizella alkotása − színpadon történő ünnepélyes elhelyezésével kezdődtek meg. Az ünnepi köszöntő során bemutatásra került a Házat − Hazát Alapítvány tevékenysége. A közös program mára eljutott odáig, hogy az önkormányzat ingyenesen felajánlott 10 telket otthonteremtő lakásépítés céljára fiatal családoknak. A 10
telekre már több jelentkező család is van. Az első család a kétgyerekes Molnárék (informatikus apa,
építészmérnök anya, két pici gyermek), valamint a tavaly átadott Kállói Rendőrőrs állományfeltöltésének segítésére 3 rendőr letelepedését fogjuk támogatni. Kell a fiatal, kell a fiatalok szakmai tudása,
aktivitása, vidámsága a településünkre, ez fennmaradásunk záloga. Csak akkor beszélhetünk fenntartható településről, ha van kinek azt fenntartani. Ehhez szeretnénk ezekkel az építési telkekkel hozzájárulni. A telkekért köszönet illeti a település képviselő-testületét, melynek tagjai egyhangúlag támogatták a kezdeményezést.
Ezután Lőrincz Kálmán, a Házat − Hazát Alapítvány igazgatója üdvözölte a megjelenteket, és dióhéjban elmesélte az Alapítvány és az otthonteremtő program történetét. „Napjainkban, amikor oly sok
fiatal elhagyja az országot, szükség van olyan programokra, mozgalmakra, melyek itthon tartják, hazahívják őket. Haza kell hozni őket, hozzák haza ott szerzett tudásukat! Új honfoglalásra van szükség,
határoztuk el vitéz lovag Mireisz Tiborral, a Szent Korona Társaság hadnagyával. Hummel Gizella
gyönyörű másolatot készített, mely most itt díszíti Erdőkürt színpadát. Köszönet érte! Mi sem természetesebb, mint az, hogy a Szent Koronáról szól majd a hadnagy úr előadása. Szeretném még átadni
Önöknek Beer püspök úr áldó jókívánságait, aki, sajnos, nem tud jelen lenni betegsége miatt, de lélekben velünk van.”
Vitéz Lovag Mireisz Tibor nagysikerű előadása után egy csodálatos felajánlás következett. Angyal
Júlia festőművész két, különleges technikával, fára festett Szent István táblaképét ajándékozta Erdőkürtnek, mely megtekinthető a művelődési ház emeletén levő tanácsteremben.
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Ezután Dévai Nagy Kamilla énekművész előadása következett. A jelenlévők többek között meghallgathatták a Házat − Hazát Alapítvány számára írt dalát, melynek néhány sorát érdemes idézni:
… Az eresz, a jó háztető a bujdosás ellen lázad .
Lehet 10 hazád is, fél ember vagy, ha egyikben sincsen házad.
Bár kicsi a föld, el ne add idegen nemzetnek soha,
Mert ne feledd Isten előtt, akié a föld, azé a Haza…
Majd elérkezett a délután legmeghatóbb pillanata, nevezetesen a püspöki áldás, amit püspök úr
helyett Újhelyi László káplán celebrált. Megáldotta a földet, melyen a Molnár család leendő háza áll
majd, de megáldotta a fiatalokat és az elvégzendő munkát is. Aki ilyen meghitt szertartáson még nem
vett részt, az el sem tudja képzelni milyen felemelő érzés ez az alig néhány perces ceremónia. Ha
minden épülő házat és családot megáldanának egy ilyen meghatározó lépés előtt, talán kevesebb válás
és több boldogabb család lenne. Lőrincz Kálmán, a program mentora, „mindenese” a 25. születésnapját ünneplő Házat − Hazát Alapítvány igazgatója ugyancsak meghatottan mondta el zárszavát.
A hivatalos ceremóniák befejeződésével a vendégsereg sorra kóstolta a falu ügyes asszonyainak
finom süteménykülönlegességeit, és vidáman folyt tovább a beszélgetés. Aki pedig addig még nem
látta az alapítvány 25 évét bemutató kiállítást, az megtekinthette.
Mégegyszer kívánunk további sok sikeres otthonépítést a 25 éves Házat - Hazát Alapítványnak, és
jó munkát a fiatal családoknak a házépítéshez.
Szebenszkiné Palik Katalin
Váratlan siker
2017. április 8-ra vers- és prózamondó versenyt hirdettek az ökumenikus iskolák tanulói számára a
bagi művelődési központba. Nagy örömünkre kislányunkat, Tiboldi Veronikát is jelölte erre az eseményre a tanító nénije.
Sajnos, a bagi rendezvényt váratlanul lemondták, de kapóra jött, hogy
április 11-én – igaz, még nagyobb körzetre kiterjesztve – Domonyban is
tartottak hasonló rendezvényt. A domonyiak megértőnek bizonyultak, és
lehetővé tették, hogy a nem körzetükhöz tartozó iskolák tanulói is részt vehessenek a rendezvényen.
Nagy izgalommal készültünk az eseményre. A helyszínen kiderült, hogy
Veronika korcsoportjában – 1. és 2. osztályosok – összesen 35 gyermeket
neveztek. Ennek megfelelően számtalan kísérő, tanár és szülő zsúfolódott
be a versenyre kijelölt tanterembe. Komoly teljesítményeket és színvonalas
versenyt láttunk, ahol az esélytelenek nyugalmával vártuk, hogy kislányunk, az előzetesen kihúzott, 30. sorszámnak megfelelően sorra kerüljön.
Az erdőkürti népviselet már önmagában elismerést vívott ki a jelenlévőkben (Bagyin Zsuzsi néni gyönyörű munkája), de a tanult mesét is hibátlanul adta elő. Végül – őszinte meglepetésünkre – az ismeretlen tanító nénikből álló zsűri Veronikának korosztályában az első helyet ítélte meg.
Májusban Veronika meghívást kapott az erdőkürti anyák napi ünnepségre, ahol a falubeliek is
meghallgathatták előadásában a Malac Julcsa című mesét.
Tiboldi-Dombi Krisztina (fotó: saját felvétel)
Nyári tábor - 2017
2017. július 10-14. között kerül megrendezésre az erdőkürti nyári tábor. Részletek a kifüggesztett plakátokon, illetve az internetes honlapokon (Faluvédő, önkormányzati) találhatók. Jelentkezni és a részvételi díjat befizetni hivatali időben a könyvtárban Ferencziné Balogh Györgyinél lehet.
Telefon: 06-32-479-179.
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ZÖLDOLDAL
Körforgás a kertben
A komposztálás egy gyakran és sokat emlegetett téma, én is gondolkodtam sokáig, mit is írhatnék róla, de a komposzthalom igazából csak egy részlete, egy állomása a körforgásnak. Magához a
teljes ciklushoz (hogy ne menjen semmi pocsékba) kell a talaj, kellenek a növények, kellenek állatok,
trágya, komposzt, és persze egy jó talicska, vasvilla és kesztyű.
Nálam a folyamat a következő: Tavasszal a talajba elvetem a magokat. Ezekből kinőnek a növények, mellettük
pedig a gyomok. Pár héten belül el is kezd épülni a
komposzthalom, mivel gyomlálni kell, de ide kerülhetnek a
tavasszal megmetszett fák ágai, vagy a lenyírt fű is. Csak
okosan kell összerakni. Ugyanis a fűnyesedék hamar berohad magában, túl sűrű és nedves. Ezért érdemes rétegezni,
vagy keverni, méghozzá a levágott ágakkal. Viszont a levágott ágakat sem lehet csak úgy belerakni a kupacba, fel kell
darabolni 5-10 cm-es darabokra. Ekkora méretben már
könnyen keverhető a vágott fűvel. A gyomok ráhordásánál
Feldarabolt növényi részek, mielőtt a komegy szempontot kell igazán betartani, méghozzá azt, hogy a
posztáló edényekbe kerülnének
felmagzott gyomokat TILOS belekeverni, így csak megfer(fotó: STY)
tőzzük a saját talajunkat.
Ott tartottunk, hogy épül a komposzt. Vannak azonban olyan növények, amiket a növényevők
is, pontosabban a kecskéim is kedvtelve elfogyasztanak. Szerintem ez az a növényevő, ami a lehető
legtöbbféle növényi hulladékot elfogyasztja. Ilyen a friss borsószár és borsóhéj, ezekből azonban tapasztalatom szerint nem lehet korlátlanul adni nekik, csupán kis adagokban. Nekem a 3 sor borsó tökéletesen elég volt. Lehet télire vagy későbbre is tartalékolni, csak ki kell szárítani és be kell raktározni. Télen kiváló, fehérjedús takarmány. A borsón kívül megeszik a csemegekukorica minden részét
frissen, a sütőtököt, cukkinit, káposztafélékből bármit. A konyhából is kivihetjük nekik a répa- és
krumplihéjat, az előbb felsorolt növények nyers maradékait. A konyhakerti zöldhulladékon kívül lelkesen fogyasztják a tavasszal rügyező, metszett ágakat, vagy a nyáron vágott akácágat, bodzát, májusfát, szomorú fűzet. (Ezek fordulnak elő nálam, amikből néha le kell vágnom ágakat széltörés miatt,
vagy mert útban vannak.) Tehát a növényeknek négy lehetőségük van: komposzt, növényevő állatok,
megesszük mi, vagy elégetjük. Ez utóbbi azonban csak akkor szükséges, ha a sehova sem rakható növényi részeket nem viszi el a hulladékgyűjtő társaság.
Szóval az állatoknál tartottam. Az állatok ürüléke még rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz,
ami a növényeknek kell. Azonban a trágyát nem lehet közvetlenül beszántani ősszel a talajba, minimum egy, de inkább két évet érlelni szokták. Ugyanis ha frissen, éretlenül kerül kapcsolatba a növénnyel, megperzselheti, a felszálló ammónia megégeti a leveleket. A kihordott trágyát lehet külön
prizmában érlelni, de én a szalmás téli almot ráhordom a komposztra, ami megkönnyíti a többi alkotórész lebomlását is. Ilyenkor viszont érdemes összeforgatni az egészet.
Jelenleg minden rajta van a komposzthalmon, már csak várni kell, hogy összeérjen. Ez minimum fél, de inkább 1-1,5 évet vesz igénybe. Ám nem szabad magára hagyni teljesen a kupacunkat,
mert a nagy kánikulában, sajnos, kiszáradhat, a bomláshoz viszont nedvességre van szükség. Ilyenkor
érdemes locsolni. A komposzt a túl sok nedvességtől be is fulladhat, ilyenkor pedig vasvillával kell
átforgatni. Az érett komposzt sötétbarna, egynemű, nincsenek benne nagy darabok, és egyáltalán nem
büdös. Ha kész, ősszel vagy tavasszal bele lehet forgatni a talajba, a növények következő szezonban
biztosan meghálálják!
Bányainé Dóri
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Harmincnyolc év a visszapillantó tükörben
Most, hogy leültem a papír fölé, és próbálom összeszedni az emlékeimet, döbbenek rá, mennyi idő
telt is el azóta, hogy Erdőkürtön jártam iskolába, fociztunk a pályán, pingpongoztunk a kultúrházban,
vagy éppen citera-, néptáncfellépésünk volt. Így visszatekintve úgy tűnik, egy gyorsvonat sebességével száguldottak el az évek, és immár közel 40 év emlékeit kell rendszereznem.
De vegyük sorjában! Az már korai gyermekkoromban is világos volt számomra, hogy erdész szeretnék lenni, legszívesebben minden időmet az ecskendi vagy a kavicsosi erdőkben töltöttem. Valósággal szerelmes voltam az erdőkürti tájba, és elképzelni sem tudtam, hogy máshol éljek, ne Kürtön,
ebben a csodálatos kis faluban. És láss csodát, most nemhogy falun, Erdőkürtön, hanem a fővárosban,
Budapesten élek! De hogy kerültem én oda? Ahogy már említettem, erdész szerettem volna lenni, de
a felnőttek ezt akkor másképp látták: „Menj gimnáziumba, majd benő a fejed lágya, és egy normális
szakmát választasz.” Hát így kerültem Budapestre, a Szlovák Tannyelvű Gimnáziumba. De nem jött
be a jóslat, érettségi után is erdész akartam lenni, és innen már egyenes út vezetett Zólyomba, az Erdészeti és Faipari Egyetemre.
Erdőmérnöki diplomámat 1989-ben vettem át. Mivel nem egy „erdészdinasztiából” származom, a
szakmában történő elhelyezkedés nem ment simán. Többszöri próbálkozás után az Erdészeti Tudományos Intézethez kerültem, majd megpályáztam egy akadémiai ösztöndíjat, melyet meg is nyertem. A
doktori disszertáció megvédése és a kandidátusi tudományos fokozat elnyerése után az ERTI Gödöllői Kísérleti Állomásának lettem az igazgatója. A tudományos munka közben egyre jobban felerősödött bennem a gyakorlati élet iránti vágy, ezért amint lehetőségem nyílt, váltottam. Így lettem a Nagymarosi és a Királyréti Erdészetek erdőfelügyelője, majd bekerültem az Erdészeti Szolgálat központjába. Ez újból „tudományos jellegű” munka volt, sok irodai adatfeldolgozással és kevés terepi munkával. Ezt túl sokáig nem bírtam, így újból váltottam, és átkerültem a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetéhez. Itt először erdőművelési és vadászati műszaki vezető lettem, majd erdészetvezetőhelyettes, 2006-tól pedig a Budapesti Erdészet erdészetvezetője vagyok.
A munkám sokrétű, hisz az erdőgazdálkodás Budapesten egyáltalán nem nevezhető szokványosnak. A hagyományos erdészeti ágazatok mellett, mint például erdőművelés, vadászat, fahasználat stb.,
nálunk sokkal nagyobb hangsúly esik a közjóléti tevékenységre. A Budapest közigazgatási határában
található erdők – ami európai viszonylatban is jelentős: 3.747 ha erdőterület! – legfőbb küldetése a
fővárosi és a -környéki lakosság kikapcsolódási, kirándulási helyszínének biztosítása. Legfontosabb
feladatunk a parkerdők, védelmi rendeltetésű erdők felújítása, a folyamatos erdőborítás fenntartása
mellett az erdőterületek közjóléti célú fejlesztése. Sokszor szembesülünk a túlzott lakossági nyomás
kedvezőtlen hatásaival, például az erdőterületeken jelentkező szeméttel, hajléktalan-, birtokpolitikai
kérdésekkel vagy a lakott területen élő, ott kárt okozó vaddisznók problémájával. Mindezt lényegében
önerőből tesszük, hisz állami támogatás,
költségvetési forrás ezekre a munkákra
nincs, eltekintve az esetleges pályázati lehetőségektől. Szerencsére a Pilisi Parkerdő
Zrt. mint „anyacég” a Budapesti Erdészet
terheinek viselésében nagy segítséget jelent,
lényegében az erdőgazdaság társerdészeteinek gazdálkodási eredménye nyújt fedezetet
a fővárosi erdők fenntartásához. A Pilisi
Parkerdő Zrt. 10 erdészete kezeli a fővárosi
erdőterületek mellett a pilisi, bajnai, ráckeDunakanyar a prédikálószéki kilátóból (fotó:Vajda Bertalan)
vei, valkói és gödöllői erdőket. Az erdőkürti
erdőterületek körülbelül fele tartozik a Pilisi
Parkerdő Gödöllői Erdészetéhez, míg a kavicsosi rész már az Ipolyerdő Zrt. fennhatósága. A Pilisi
Parkerdő Zrt. jelmondata: „Parkerdő az emberért” fémjelzi, hogy a Parkerdő teljes területén a gazdasági feladatok mellett komoly hangsúllyal szerepelnek a közjóléti célok.
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Amikor a sok-sok kihívás, megoldhatatlannak tűnő feladat fáradalmai után körülnézek a budai hegyek valamelyik csúcsáról, és letekintek a városra, a fővárost körül ölelő „erdőrengetegre”, vagy hétvégén, estefelé a makkosmáriai szolgálati lakásunk udvarán feleségemmel és két gyermekemmel hallgatjuk a madárcsicsergést, a réten játszó gyermekek önfeledt nevetését… úgy érzem, minden küzdelem, fáradság megérte, mert a természet, az erdő mindig csodás, legyen szó téli fagyos éjszakáról,
kellemes nyári melegről, tavaszi derűről vagy őszi borúról.
Üdv az erdésznek!
Boda Zoltán

Kilátás Budapestre a
hármashatár-hegyi kilátóból
(saját felvétel)

Böllér BL Héhalomban
A Böllér Bajnokok Ligáját az idén harmadik alkalommal, április 22-én rendezte meg Héhalom
község önkormányzata, most is mindent megmozgató, nagy erőbedobással. Tulajdonképpen a rendezvény jótékonysági célzattal jött létre. Az adományt a Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül a
kárpátaljai magyar közösségek javára, a Beregszászi járás támogatására gyűjtötték.
A versenyen 30 csapat mérte össze „böllér mesterségének” legjobb tudását. Erdőkürt csapata is
képviseltette magát, nem önkormányzati támogatásból, hanem a csapattagok önerejéből.
Név szerint Benedekné Budai Júlia, Dudok
Tünde, Ocskóné Erzsike, Szebenszkiné Palik
Katalin, Holló Béla, Pazsiczki Mihály, Urbán
Tibor. Ne feledkezzünk meg a finomabbnál
finomabb sajtokat készítő földiinkről se: Németh Tiborról és Tolner Katáról! Gyönyörű
udvarunk dísze, Kondella Mirtill népviseletbe
öltözve fogadta a kedves vendégeket.
A zsűritagok a disznó szúrását, a hízó bontásának szabályosságát és a különböző diszEzt jól megcsíptük (fotó: Kondella Mirtill)
nótoros étkek bemutatását pontozták a nap
folyamán. Kis csapatunk disznótoros káposztát, sült hurkát, kolbászt készített, ám Pazsiczki Misi borsos tokánya és Urbán Tibor ételkülönlegessége vitte a prímet.
A zsűri nagyon sok oklevelet osztott ki. Erdőkürt is részesült néhányban. Házi sütemény (hájaslekváros) kategóriában harmadik helyezett lett a csapat. Házi pálinka kategóriában sompálinkánk
bronzérmes lett. És ami nagy dicsőség számunkra, hogy különdíjban részesültünk; ez pedig egy hatalmas kupa, amit a jó hangulatért, összetett csapatmunkáért és az ízletes falatokért kaptunk.
Azért, hogy létrejöhetett ez a nap, köszönet mindazoknak, akik valamilyen segítségüket nyújtották,
akár fizikailag, akár szellemileg, és nem utolsó sorban anyagilag.
Köszönet mindenki lelkiismeretes munkájáért!
Kondelláné Szvetlik Szilvia
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Virágh Mihály — aki megépítette az erdőkürti sportöltözőt — 90 éves lett
Virágh Mihály 2016. december 6-án ünnepelte a 90. születésnapját, ennek alkalmából a családja és Kerepes alpolgármestere köszöntötte. Misi
bácsi már jó ideje nyugdíjas, de mozgalmas élete során sok épület létrejöttét
irányította, melyek mind a mai napig hibátlanul ellátják feladatukat.
Misi bácsi Erdőkürtön született, négygyermekes családban. Kőművesnek
tanult, a mestervizsgáját már a háborús években, 1941-ben tette le – mesterétől, id. Duka Gyulától nem csak a szakmai fogásokat, hanem annak rejtelmeit is megtanulta. Nagyszülei kérésére a szakma helyett gazdálkodásba
fogott, de a földeket államosították, így visszatért tanult szakmájához, és
ezzel maradandóbbat alkotott, mint azt gazdálkodóként tehette volna.
Elsőként egy vácrátóti faragott kőből építendő épületcsoporton dolgozott. A falazáson gyakori vendég volt a függőón és a vízmérték, mivel finom faragással kellett a falsíkokat az elvárt egyenesben tartani. Az épületegyüttes mind a mai napig megtekinthető Vácrátóton,
mint a minőségi kőfaragás és a gondos kőművesmunka jelképe.
Munkáját a fővárosban folytatta, ahol sok munkát adott a kőműveseknek a lerombolt város újjáépítése. A jókezű kőművest előbb függetlenített csoport-, majd művezetőnek nevezték ki. Ebben csak az
volt számára rossz, hogy ingázóként távol kellett élnie családjától: szeretett feleségétől és gyermekeitől.
„A művezetőképzést követően komoly kihívások és megbízások sora várt rám – emlékszik vissza
Misi bácsi. – Az első nagyobb épület a Budapest XVI. kerületi Veres Péter úton található Szolgáltatóház építésvezetése volt. Itt már átfogóan kellett tudnom mindent, ami egy épület elkészítéséhez kell,
nem tagadom voltak álmatlan éjszakáim is az egyes feladatok végrehajtása előtt. Jó volt látni, hogy
napról napra hogyan halad az építkezés egy jó csapattal. Az épület átadását követően felépítettünk két
szolgáltatóházat Zugligetben, az egyiknél olyan vízeret sikerült eltalálni, hogy vastag sugárban ömlött
a víz. A XVI. kerületben készült még az EMG melletti óvoda és ugyanitt a Cziráki úton egy hatlakásos társasház.”
Misi bácsi vezetésével épült fel Érden és Érdligeten egy általános iskola valamint az egészségház
(közismert nevén az SZTK). A Bimbó úton hat háztömbnyi társasház építkezését vezette, itt mintegy
100 fős csapatot irányított.
Itt, Erdőkürtön az ő vezetésével épült fel a sportöltöző, amire nagyon büszke, hiszen hozzátett valamit a gyökereihez és a fiatalságát idézi. A szülőfalujához fűződő vonzalma abból is látszik, hogy
sokszor a munkatársai is innen kerültek ki.
Hatvanhat éves korában vonult nyugdíjba, mesterségét, sajnálatára, sem a gyermekei, sem unokái
nem vitték tovább, bár büszke arra, hogy választott útjukon megállják a helyüket. Két gyermeke, két
unokája és egy dédunokája van, feleségével immár 67 éve él boldog házasságban.
„Legtöbb időmet olvasással töltöm – mondja mostani időtöltéséről –, érdekel az ország jövője, a
természet, a klímaváltozás későbbi hatása az éghajlatunkra, a világ természeti és építészeti kincsei, és
nem utolsó sorban az építészet, az építőipar, ami a legközelebb áll a szívemhez.”
(A XVI. kerületi Helyi Hírekben megjelent cikk szerkesztett változata)
A sportöltöző a focipálya végén (fotó: STY):
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Erdőkürt sportszerető lakosai sok szeretettel köszöntik
Misi bácsit abból az alkalomból, hogy nemrég ünnepelte
90. születésnapját, és kívánnak neki még sok-sok szép évet.
Ha az élet sorskereke máshová is vitte, Misi bácsi azért
mindig erdőkürti maradt. A sportöltöző építésénél nagy
segítséget kaptunk azzal, hogy több mint egy hétig itt dolgozott kőművesbrigádja, és emellett építőanyaggal is segítette az építkezést. Így épülhetett fel a környék
akkoriban legszebb sportépülete, ami előfeltétele volt annak, hogy az
erdőkürti focicsapat annak idején a megye I. bajnokságban
játszhasson. Az öltöző a mai napig kiválóan szolgálja a
falu sportéletét. Hálás szívvel köszönjük!
Köszönettel az erdőkürti sportkör akkori és mostani tagjai (A fotókon a sportöltöző látható kívül és belül, készítette: STY).

Sport
Foci
A tabella tanúsága szerint az elmúlt,
2016/17 évi bajnoki szezon 18 mérkőzésből 6
végződött győzelemmel, 4 vereséggel és 8
döntetlennel. Ez a 6. hely megszerzését tette
lehetővé. A csapat a Kállón esedékes mérkőzést, mint az elmúlt évek során is, kihagyta.
Ez 3 pont hátrányt jelentett, de győzelem sem
változtatott volna a kialakult sorrenden (az
eredményeket az igazgatóság még nem véglegesítette). A szezon legeredményesebb játékosa Horváth Zoltán lett 8 szerzett góllal, őt
A focicsapat Hegedűs Dávid felvételén
követte Varga Zoltán 7 góllal, majd Takács
János 4 góllal. A csapatot ebben a szezonban
23 igazolt játékos alkotta, ezek közül 10 volt erdőkürti. Az SK tervezi, hogy a következő bajnoki
évadra is benevez, a vezetőedző továbbra is Hegedűs Gábor marad.
Természetjárás
A természetjárók 2016-ban 41 túra alkalmával 409 km-t sétáltak, 2017-ben pedig, az
eddigi 18 túrán 198 km a megtett út. Az idei
szezonra a hosszabb (15-20 km-es) túrák és
az új útvonalak keresése a jellemző. Igazi élmény a Malom-árok vízmosásainak felfedezése, a Galgába csordogáló erecskék által vágott 8-10 m mély szurdokok megmászása,
vagy sétát tenni a püspökhatvani felhagyott
kőfejtőben (ld. fotó, STY felvétele).
A foci és természetjárás összefoglalóit készítette: STY
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Sakk
Az iskola tanulói ebben a tanévben csupán két sakkversenyen vettek részt.
Decemberben Vanyarcon Dudok Dóra 1. osztályos tanuló és Szabó Bernadett 2. osztályos tanuló
vett részt. A versenyt felnőttek részére hirdették meg, a gyerekeket külön nem értékelték. Elsősorban
a gyakorlás és a versenyrutin szerzése volt a célom, ezért vittem el őket erre a versenyre. Becsületükre válik, hogy minden résztvevővel lejátszották mérkőzéseiket.
Márciusban Acsán volt az iskolában sakkverseny. Erre a versenyre 3 tanuló jelentkezett: Dudok
Dóra 1. osztályos, Szabó Bernadett 2. osztályos és Bangó Ádám 4. osztályos tanuló. Az alsó tagozatos korcsoport 9 versenyzője között Dudok Dóra a 4. helyen végzett, ő volt a legeredményesebb. A
többiek a középmezőnyben végeztek.
Boda Károly
Kapuszta Petra a gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola német nemzetiségi osztályának első osztályos tanulójaként vett részt a IV. Petőfi Téli Kupa országos egyéni sakkversenyen 2017. március 25
-én. Az I. és II. korcsoportos diáklányokkal versenyzett, és a 7 fordulós meccsből kettőt megnyert,
kettőt pedig döntetlennel zárt. Ez nagyon jó eredménynek számít, hiszen ez volt az első versenye, és a
mezőnyben nagyobb számban voltak jelen a 3. és 4. osztályos tanulók. Sajnos, most az első három
helyezett közé nem került be Petra, de igyekezni fog, hogy a következő évben dobogós helyezést érjen el.
Petrás Katalin
Az aszódi Evangélikus Gimnázium színeiben
erdőkürti diákjaink idén is részt vettek a Sakk
Diákolimpia országos döntőin. Szombathelyen a
csapatversenyen 11. helyen végzett a VI. korcsoportban Rajkó Zsuzsanna, Orgoványi Melinda,
Orgoványi Dóra és Hajdu Vanda. Az egyéni verseny országos döntője Miskolcon került megrendezésre, ahol Orgoványi Melinda a VI. korcsoportban 9. helyezést ért el.
Kapuszta Petra és Orgoványi Melinda a küzdőtéren
(saját felvételek)

Orgoványi Helga

Anyakönyvi hírek
Elhalálozott:
Mlinárcsek János
Teréki István
Osztroluczky József

1927.05.15. — 2017.03.27.
1963.09.14. — 2017.06.11.
1947.05.15. — 2017.06.17.
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