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Megújult a Kürtölő
December szomorú hírt hozott magával, legalább is az újság szempontjából, hiszen Styevko Mihály, a szerkesztője 

búcsút vett a Kürtölőtől. Sokan talán úgy gondolták, akkor most vége, ennyivel is kevesebb lesz. Azonban szó - szót 
követett, a cikk írók is jelezték, hogy Ők továbbra is szívesen írnak cikket, csak szerkesztőt kéne keríteni.  A Polgár-
mester asszony és Eszter néni is gondolkodott, hogyan lehetne megmenteni az újságot. Megkerestek engem, hogy 
tudnám-e Én  ezt, elvállalnám-e szívesen? 
Igent mondtam, mert nem szerettem volna, ha Kürtölő nélkül maradunk. Készült egy e-mail cím is az újságnak:  
erdokurt.kurtolo@gmail.com, ahová a megírt cikkeket, észrevételeket, javaslatokat küldhetik. Tisztelt Olvasó, szeretném 
átnyújtani a lassacskán, de annál több szeretetettel elkészült formailag új, de tartalmilag változatlan Kürtölőt.

„Bármerre nézünk, azt látjuk, hogy nincs hagyomány újítás nélkül.”
Osztroluczky Edit 

Erdőkürt Község Önkormányzatának nevében köszönjük Styevko Mihály odaadó munkáját, 2014-től 2018 decemberig 
szerkesztette a Kürtölőt.

Szebenszkiné Palik Katalin 
polgármester

Farsangi mulatság
Kis iskolánkban a gyermekek már napok óta izgatottan készülődtek a február 22-én, pénteken megrendezésre 

került farsangi délutánra. Az ő élményeikről, visszaemlékezéseikről szólnak a következő sorok.
Milyen is volt ez a szipi-szuper iskolai buli? Először is átöltöztünk a jelmezekbe, ami a táskánk-

ban lapult délelőtt. Ez nagyon izgalmas volt, szerintem szép és ötletes, ijesztő jelmezeink voltak. 
Picivel később egyenként körbesétáltunk a teremben, bemutatni ezeket. Voltak hercegnők, szellemek, flamingó-tán-
cos, őzike. Az én jelmezem egy őzikét ábrázolt: volt fülem, pöttyeim, fehér hasam, orrom. Nagyon jól éreztem magam, 
mindenki jól nézett ki. Volt még boszorkány és emoji-lány, kalóz is. A boszorkánynak kicsit melege is lett az öltözeté-
ben. Azután táncoltunk, majd pár perc múlva vetélkedők következtek:
Olyan, hogy az nyer, aki a leghamarabb megeszi a pereceket hátratett kézzel a padról.
Olyan, hogy ki fújja keresztül hamarabb a padon a popcornt.
Vagy ki eszi meg hamarabb késsel és villával a kekszet?
Azután próbáltunk bekötött szemmel megetetni a másikkal egy sportszeletet. 

Én abban nyertem, amelyikben egy boltról kellett leszedegetni a cérnán lógatott pufit. A já-
tékokat legtöbbször párban játszottuk. Én háromszor nyertem, az osztálytársam pedig kétszer. 
Már nagyon vártuk a tombolát is, hogy sok jó dolgot nyerhessünk. Mindenki nagyon örült a nyereményének. Szép 
kis cuccok voltak. 

Én nyertem almalé üdítőt, világítós szemüveget, matricát. Én pedig nyertem egy ceruzát, egy tollat és cukorkát. Én 
egy csomag 30 db-os színes zsírkrétát és üdítőt.
Finom süteményeket is ehettünk. Nekem nagyon ízlett a roletti. Végül lufit is vittünk haza. Nekem egy pi-
ros lufim volt, de a többi lufi is nagyon tetszett. Szerintem tökéletes volt ez a nap, és nagyon jól éreztük  
magunkat.

Proksza Krisztina pedagógus és az iskolások
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Farsang, farsang...
Farsangoltunk, annak rendje és módja szerint. 

Amikor gyülekeztünk a teremben Budai Julival 
szomorúan állapítottuk meg, hogy alig vagyunk. 
Aztán lassan-lassan megtelt a nagy terem, a han-
gulat pedig a régi időket idézte. Faggattam a ren-
dezőket még előtte, hogy lesz e nyitótánc? Rejtélyes 
válaszokat kaptam, hogy nem tudják. Így nagy meg-
lepetésemre az ovisok szolgáltatták ezt az évek óta 
jól működő hagyományt. Sárga póló, kis fehér tüll 
szoknya és a hozzá való zene: a kacsatánc. Tündéri-
ek voltak. Külön díjat érdemelt volna, hogy az óvó 
nénik, dadusok is sárga pólóban fehér nadrágban 
végigtáncolták a gyerekekkel a remek koreográfiát. 
A fő műsorszám immár évek óta az önkormány-
zati dolgozók, képviselők, és Németh Tibi fergete-
ges szórakoztató műsora. Most a munka morálról 
szólt, nem kevés iróniával. És még nem volt vége! A 
„Lányok” kitettek magukért. A szivárvány minden 
színében pompázó parókákban, felismerhetetlenül 
elkövették a „záró  táncot”. Remekül mulattak, de 
mi is! Csak köszönet érte, hogy a mindennapi teen-
dőik mellett időt, energiát nem sajnálva próbáltak 
és megnevettettek minket. 

Jöttek a jelmezesek. Abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy a zsűrizésben Berzsák Györgyi 
és Boda Karcsi társaságában vehettem részt. A dí-
jazásnál fő szempont volt, hogy a házilag készített 
jelmezeseket helyezzük előnybe. 
Így lett közös megegyezéssel Bányai Dóri a kislá-
nyaival Pannával és Borival az első. 
Második Maczák Dani és Zsófi. 
Harmadik Ferenczi Emese lett
A közönség díját Nyári Kende zsebelte be, de meg is 
érdemelte, mert majdnem szavalt is.

A műsor része volt az a sorsolás, mely két 
gyermeket ingyen jutatott be a Nyári táborba,  

Emesének és Alexnak kedvezett a szerencse.
Végeláthatatlan tombolahúzás következett, na-

gyon sok apró és nagyobb tárgy talált gazdára.  
A záró akkord mindig a kicsik konfetti eső-
je, ez sem maradt el. Közben üzemelt a büfé 
minőségi szendvicsekkel  és fánkkal. Kiemel-
ném még a műsorvezetőnket Franyó Ildit, aki 
természetes egyszerűséggel vezette az esemé-
nyeket, a gyerekekkel is eltalálva a hangot.  
Az esti bál a „nagyoknak” szintén jól sikerült a 
beszámolójuk szerint. A terem díszítői is nagyon 
széppé tették a nagy termet. Mindent összevetve, 
soha rosszabb mulatságot! 

Eszter néni

A képeket készítette: STY  
További információ: www.erdokurtfaluvedo.hu



3

Erdőkürt Község Önkormányzata 23.751.080 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert, me-
lyet az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda épületenergeti-
kai fejlesztésére, felújítására fordít. Ezáltal szinte 
teljesen új óvodát kapunk. Többek között megújul 
a csoportszoba, mely új parkettát és radiátorokat 
kap. A mosdóban, öltözőben is új burkolat kerül le-
helyezésre. Az óvoda akadálymentesített mosdóval 
bővül, illetve az egész tetőszerkezet cseréje megtör-
ténik. A fűtésrendszer korszerűsítésével új kazán és 
napelemek felszerelése is folyamatban van. 2018. ok-
tóberében a Polgármester asszonnyal való egyeztetés 
során kaptam a tájékoztatást, mely szerint az óvoda 
felújítási munkálatai még a télen elkezdődnek. 

Sok idő nem állt rendelkezésünkre, így gyorsan 
dönteni kellett, hogy az óvoda ideiglenesen hová 
költözzön át. Így esett a választás a Katolikus Kö-
zösségi Házra. Köszönet mindazoknak, akik ezt 
támogatták. A katasztrófavédelem és a NÉBIH en-
gedélyét beszerezve a költözésre november 14-től 
került sor. Három és ½ napunk volt arra, hogy a 
gyermekeket már az új, ideiglenes óvodába tud-
juk fogadni. Itt szeretném köszönetemet kifejezni 
a közmunkásoknak és Proksza Attila falugond-
noknak, akik segítettek a bútorok átszállításában. 
Legnagyobb köszönet kolléganőimnek, akik mun-
kaidőn túl is teljes vállszélességben részt vettek a 
költözés szervezésében, lebonyolításában. 

Elsődleges célunk az volt, hogy a felújítás idejé-
re a gyermekek semmilyen hátrányt ne érezzenek 
abból, hogy más helyen, szolidabb körülmények 
között vannak. Ez többé-kevésbé meg is valósult. 
Kicsit szorosan, de a körülményekhez képest jól ér-
zik magukat a gyerekek. 

Apránként elkezdtük alakítani az új életünket. 
Nevelőmunkánk színvonalához ugyanúgy ragasz-
kodunk, és amint visszaköltözünk, ez még egy na-
gyon szép környezettel is párosul. 

A költözés előtti utolsó napokban nálunk járt 
Kisteleky Zoltán, kinek interaktív előadásában a 
gyerekek megtekinthették a Gomba alatt és a Kis-
kakas gyémánt félkrajcárja című meseelőadásokat. 

Az átköltözés után már kaptuk is a felkérést, 
hogy a gyermekekkel szerepeljünk az Idősek nap-
ján. Advent első napjától minden nap egy új mese 
várta az óvodásokat az adventi naptárban, ez-
zel is érzékeltetve számukra az ünnep közeledtét. 
December 6-án nálunk járt a Mikulás, minden 
gyermeket egy kis csomaggal, és sok-sok játék-
kal meglepve. December 9-én meghívást kaptunk 

a Kállói Napraforgó Óvodában megrendezésre 
kerülő Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió bá-
belőadására. Még decemberben megtekintettük 
a Könyvtár szervezésében megrendezésre kerü-
lő Mikulás Mackóországban című meseelőadást.  
Rendszeresen járunk a palotási Művelődési Házba 
a középső- és nagycsoportosokkal, ahol most a Jég-
királynő című előadást nézhettük meg.  A hónap 
utolsó hetén került sor a már hagyománnyá váló 
mézeskalács sütésre, a gyerekekkel közösen feldí-
szítettük az óvoda karácsonyfáját. 2018-ban először 
került megrendezésre a szülőkkel közös karácsony-
váró kézműves délutánunk, mellyel reményeim 
szerint hagyományt fogunk teremteni. 

Január kicsit csendesebben, de nem unal-
masan telt, érkezett hozzánk egy új óvodás is.  
Az ideiglenes helyünkre is heti rendszerességgel jár a 
fejlesztő pedagógus, illetve minden csütörtök délután  
Kenyeres Anikó hittan foglalkozást tart. 

Az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda mindennapjai
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Februártól ismét elkezdődött az úszás, melyen a 
nevelési év első felében a nagycsoportosok, máso-
dik felében pedig a középső csoportosok vesznek 
részt igény szerint. Ismét érkezett hozzánk egy új 
kiscsoportos. Ebben a hónapban tartottuk a Med-
ve-hetet. A néphit szerint, ha február 2-án a medve 
meglátja az árnyékát, akkor visszabújik a barlang-
jába és még hosszú lesz a tél. Ezen a héten minden 
tevékenységet e téma köré szerveztünk. 

Február 23-án került megrendezésre a Falusi 
Farsang, melyre már harmadik éve felkérést ka-
punk, hogy szerepeljünk a gyerekekkel. Idén a 
Kacsatáncot adtuk elő. Óvodánkban is megtartot-
tuk a farsangi mulatságot. Még ebben a hónapban 
jelentkeztünk a Madárbarát óvoda címért, így a  
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület-
től megrendelt madár- és denevéroduk kihelyezés-
re kerültek. 

A jelenlegi helyünket is szeretnénk otthonossá 
tenni, így igyekszünk mindig az aktuális ünnephez, 
évszakhoz igazítani a dekorációt. Március már a 
megújulás időszaka, a téli és a farsangi díszeket fel-
váltották a tavaszi dekorációk. Március hónapban 
három új óvodásunk érkezett. Ismét felkérést kap-
tunk a március 15-i ünnepségen való szereplésre, 
melyen ismét a középső- és nagycsoportos óvodá-
sok vettek részt. A hónap első felét a március 15-i 
ünnepre való ráhangolódás hatotta át. Várat építet-
tünk, kokárdát, huszárt, lovacskát készítettünk kü-
lönböző technikákkal. Huszárok voltunk, beszél-
gettünk a mi hazánkról, jelképeinkről, az 1848-as 
eseményekről óvodai szinten. 

Már készülünk a Víz világnapára, melynek témá-
ja ismét két hetet ölel át. Nevelési feladataink közé 
tartozik a környezettudatos magatartás kialakítása, 
igaz ez jó volna, ha nem csak óvodai szinten jelen-
ne meg, hanem a gyermekek mindennapi életében, 
otthon is. Ennek fényében óvodánk dolgozói részt 
vesznek a március 23-án megrendezésre kerülő TE 
SZEDD önkéntes szemétgyűjtési akcióban. Bízom 
benne, hogy sokan csatlakoznak e megmozdulás-
hoz. 

Még számos program (színházlátogatás, kirán-
dulás Jászberényben, Mesefesztiválon részvétel, 
Anyák napja, családi nap, ballagás, évzáró) vár 
mind az óvodásokra, mind ránk, de bízunk benne, 
hogy ezeknek többségét már a megújult óvodában 
tudjuk megvalósítani. 

Csoór Beáta 
mb. óvodavezető
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Március 15.
Március 15-én nem csak tudjuk, de érezzük is, 

hogy ez a nap a miénk, magyaroké. A legszebb, 
nemzeti összetartozásunkat leginkább kifejező és 
legörömtelibb ünnepünk. Március közepén min-
den évben újra meg újra feltűzzük a nemzetiszínű 
szalagból készített kokárdánkat. Pedig a forrada-
lomnak már vége, a harcot ott akkor a csatamezőn 
elvesztettük. És mégis, a forradalom minden évben 
újra és újra megszületik a szívünkben. 

Megkapaszkodunk üzenetében, szellemiségében, 
összetartó erejében. 

Szebenszkiné Palik Katalin

Hagyományőrzés
Egyszer volt, hol nem volt valamikor a rendszer-

váltás utáni időszakban egy picike kis iskola, ahol 
a tanárok úgy döntöttek kockáztatnak és valami 
rendkívülit hoznak létre, valami olyasmit, amire az 
akkori Magyarországban még nem volt példa. 

1993-ban kísérleti tantervvel nyitotta meg kapu-
it a Fóti Népművészeti szakközépiskola néptáncos, 
keramikus, népviselet készítő, népi szövő-hímző 
szakokkal. A hatalmas szakmai tudás, az elszánt-
ság és a hivatás utáni szeretet meghozta a gyümöl-
csét, hiszen az évek alatt rengeteg itt végzett tanuló 
helyezkedhetett el például a táncosok közül olyan  
neves tánccsoportokban, mint az Állami Népi Együt-
tes, az ExperiDance vagy a Duna táncegyüttes.  
A keramikusok, szövősök és varrósok munkáit olyan 
helyeken is kiállították már ünnepélyes keretek  
között, mint a budapesti Vigadó. Számos országos  
versenyen értek el első helyezést a fóti diákok mun-
kái. Az évek során az iskola mindig küzdött és túlélt, 
új szakokkal is bővült, mint például a grafikus.

És hogy miért is beszélek én most erről?  Mint azt 
többen tudhatják, én is itt szereztem meg mindkét 
szakmám. Négy  éven keresztül tanultam  a „var-
rós” szakmát, majd az ötödik évben le is vizsgáztam 
belőle. Az én vizsgamunkám és dokumentációm az 
erdőkürti ünnepi leány viselet volt.

2018. október 26-án az iskola a gödöllői műve-
lődési házban ünnepelte 25 éves évfordulóját, ahol 
kiállították a diákok kerámiáit, szövéseit és nem 
utolsó sorban a viseleteket is. Volt szakmai tanár-
nőm felkeresett, hogy az általam készített kürti  
viseletet is szeretnék bemutatni, de nem bábúra 
húznák rá, az volt a tervük, hogy  amennyire le-
hetséges a viseletet alkotóik vegyék fel és mutassák 
be. Én örömmel mondtam igent, hiszen ez egyfajta  
elismerés is volt és azért csak jól esett találkozni 
volt tanárokkal, diákokkal, barátokkal.

Egész különleges látványt nyújtottunk azt  
hiszem, hiszen  több, mint 70 viselet került bemu-
tatásra és ebből rengeteget saját készítőik mutattak 
be. Miközben a hatalmas embertömegben felvo-
nultunk a ruhákban addig az iskola igazgatónője és 
volt művészeti vezetője megtartotta ünnepélyes be-
szédét, majd fent a színházteremben megkezdődött 
az iskola jelenlegi és volt tanulói által adott néptánc 
műsor. Mivel ez az iskola családként funkcionál 
megható módon tisztelegtek egy emlékműsorral a 
neves Balla Zoltán előtt is, aki kiváló táncos és ta-
nár  volt. Majd zárásként bemutatták az új iskola-
épület és kollégium terveit, melyek a tervek szerint 
2021-re épülnek fel.

Mindezt azért írtam le, hogy azoknak a gye-
rekeknek, vagy unokáknak akiknek ügyes kezük 
és lábuk van kedvet csináljak ehhez az iskolához.  
Már Oszolik Nóri is másodéves itt.

Osztroluczky Edit
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Kedves felkérés érkezett hozzánk a Kürtölő szer-
kesztőitől: írjunk magunkról egy bemutatkozást. 
Így most megpróbáljuk röviden megmutatni az 
olvasóknak, kik is laknak ennek a téglaház utcai, 
régi házikónak a falai közt, amit Regitől és Márktól 
vettünk. Miért költöztünk ide és hogyan telt az első 
évünk a faluban.
 

Kezdjük a bemutatkozást a legkisebbel: Anna 
nemsokára 2 éves lesz, ő lassan elmondhatja már 
magáról, hogy eddigi életének a felét ebben a falu-
ban élte le. Mit is lehet írni egy ekkora kislányról: 
tündéri, barátságos, szereti a cicákat, amiből tavaly 
elég sok volt, idén már csak kettő. Egy ilyen kis-
gyermeknek minden megvan itt a faluban, amire 
szüksége lehet: fű, fa, virág...

Csabi a középső, 6 éves, kelekótya nagy ovis. 
Marad is még egy évet, hogy kiélvezhesse a szabad-
ságot, és megtapasztalhassa, milyen legnagyobbnak 
lenni a csoportban.

Erik nyár elején lesz 9 éves, második osztály-
ba jár Újpestre, a Csillagberek Waldorf Iskolába.  
Nagyon szereti az iskolát, a tanító nénit és az 
osztálytársait. Immár 5 éve vagyunk a Waldorf  
közösség tagjai, nagyon szeretjük ezt az oktatási 
módszert, reméljük a környéken is lesznek ilyen 
irányú kezdeményezések. Erik gyakran harsány, 
heves fiú, ha valami nagyon érdekli, teljes figyelmét 
összpontosítva tud foglalkozni egy-egy feladattal.

Aztán jövünk mi, felnőttek. Zsuzsi és Imi.  
Mindketten városban nőttünk fel. Én Székesfehér-

váron születtem, Pécsre jártam egyetemre aztán 
Budapesten helyezkedtem el közgazdász végzettsé-
gemmel. Erik születése előtt tanácsadóként dolgoz-
tam, részt vettem például választások szervezésében, 
uniós fejlesztésekben. De mindig szerettem a kreatív  
tevékenységeket is, és szeretek kézműves technikákat 
kipróbálni (festettem már bútort, szeretek horgolni, 
nemezelni és a fonal fonást is kipróbáltam már).

Imi Budapesten született és nőtt fel, nyarait a 
nagyszüleinél, Révfülöpön töltötte. Több mint 10 
éve foglalkozik ingatlanközvetítéssel, tavaly kert-
építést tanult és most élvezi az új kihívásokat: szep-
tember óta ő van itthon Annával. Így ő is kiléphet 
kicsit a mindennapi munkából és majd’ 9 évnyi  
itthonlét után én is újra dolgozom.

 Nem ez az első kapcsolatunk a vidékkel: 2013-
ban egy évre Balatoncsicsóra költöztünk. Ott bérel-
tünk egy házat. A vidéki élet már akkor is tetszett, 
de végül a munka miatt visszaköltöztünk Buda-
pestre. De kerestük az új utakat a vidék felé, amit 
2017 őszén meg is találtunk itt, Erdőkürtön.

 Egy évünk alatt sokmindent megtapasztaltunk 
és megszerettünk, pár dolgot kevésbé, ezeken talán 
idővel lehet változtatni, ahogy már van is rá példa a 
faluban. Szeretjük a természet közelségét, a csendet, 
és nem hiányzik a városi nyüzsgés. Jó, hogy lehet az 
utcán beszélgetni, és hogy a gyerekek is hangoskod-
hatnak (nem szól be az alattunk lakó vakond, hogy 
ne dübörögjünk annyira :D ). Szeretjük reggelente 
a napfelkeltét látni, amikor suliba, oviba visszük a 
gyerekeket, de persze jó lenne ha kevesebbet vagy 
legalább jobb utakon lehetne utazni. Örülnénk, ha 
nagyobb figyelmet kapna a környezetvédelem a fa-
luban például kevesebb égetéssel, vagy árokparton 
felejtett sörös dobozzal de szeretjük, hogy a gyere-
kek biztonságban biciklizhetnek, szabadon játsz-
hatnak a városhoz képest óriási területen, és persze 
annak is, hogy a falu csatlakozik a TeSzedd! mozga-
lomhoz. Mindennek van jó és kevésbé jó oldala. Mi 
szeretnénk a jó dolgokat megtalálni, és ahol lehet, 
segíteni, változtatni, hogy minél több ilyen legyen.

 
Köszönjük az erdőkürtieknek a kedves fogadta-

tást és az induláshoz kapott segítséget!

Zima család

„Bemutatkozunk”

Új rovatot indítunk, melyben szeretnénk, ha a falu lakói  
megismerkedhetnének az újonnan ideköltözött családokkal.
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Csány Bálint és Csány-Bálint Tímea vagyunk 
és 2018. májusában figyeltünk fel a Cserhát lábá-
nál fekvő dimbes-dombos kis falura, Erdőkürtre. 
Otthont kerestünk magunknak, és alkalmasnak 
bizonyult a falu. Hosszú egyeztetések után sikerült 
megegyezésre jutni Szemerédi Anikóval és Káró 
Gézával, így az ő házukat és földjeiket megvéve 
kezdtük meg a költözést augusztus elején. 

Gyermekkorunk óta mindkettőnk leghőbb vá-
gya egy saját kis családi gazdaság volt, ahol egymás 
mellett él békességben a kutya a cicával és a gaz-
dasági udvar hemzseg a különféle állatoktól. Persze 
ezt szüleink joggal tekintették csupán gyermeki ál-
modozásnak, de mi tudtuk, hogy ez nem egy egy-
szerű, légből kapott vágyálom, hanem egy csodás 
jövő kezdete.

Gimnázium alatt természetesen sokféle jövőkép 
merült fel bennünk, a menedzsertől kezdve a bű-
nügyi nyomozón át a régészig, de legbelül tudtuk, 
hogy végül mégis az agráriumban fogjuk megtalálni 
a szakmánkat. Ez végül így is történt, így a sorsnak 
és a hasonló elképzeléseinknek köszönhetően mind-
ketten a gödöllői Szent István Egyetem mezőgazda-
sági mérnök szakán kötöttünk ki. Ekkor még nem 
sejtettük, hogy a választott hivatás mellé a tökéletes 
társat is megtaláljuk, de végül sok éjszakába nyúló 
beszélgetésnek köszönhetően ez is megtörtént.

Az egymásra találást követően rögvest neki-
vágtunk a közös életünk tervezésének. Körvona-
lazódott bennünk, hogy hogyan is képzeljük el a 
gazdaságunkat és nekiálltunk a tökéletes hely meg-
találásának is. Ezzel természetesen sok fejtörést 
okoztunk a családunknak, hiszen a terveinkben 
az szerepelt, hogy Zalában vágunk neki az életnek, 
ami minden rokoni száltól messze lett volna. Sok 
utazgatás, háznézés és tapasztalatszerzés után azon-
ban sikerült ráébrednünk, hogy számunkra nem a 
Zalai dombvidék, sem az Alföld homokos pusztái 
fogják az otthont jelenteni.

Ekkor döntöttünk úgy, hogy próbára tesszük 
magunkat Bálint nagypapájának ürömhegyi tel-
kén. Örömünket leltük abban, amit ott csináltunk, 
így mikor Törökbálintra kerültünk albérletbe, úgy 
döntöttünk kicsit nagyobb méretben folytatjuk az 
állattartást. Így kis csapatunk jó pár kecskével, né-
hány birkával és nyúllal bővült. Bizton állíthatjuk, 
hogy itt aztán tényleg rengeteg tapasztalatot szerez-
tünk az állattartással kapcsolatban. Sajnos ezt több 
veszteség árán sikerült elérnünk, de ezek sarkalltak 
minket arra, hogy jobban utánanézzünk a különbö-
ző állatokról szóló ismeretanyagnak és, hogy sokkal 
nagyobb odafigyeléssel, bejelentett körülmények 
között folytassuk a gazdálkodást, immár a saját ott-

honunkban, Erdőkürtön ahová már házaspárként 
érkeztünk (2018. június 23-án volt az esküvőnk).

Tagadhatatlanul új élet nyílt meg számunkra. 
Sok segítséget kapva gyorsan tudtunk berendez-
kedni, építkezni, így hamar elkezdtünk bővülni. 
Kitűzött célunk volt, hogy az állattartásból éljünk 
meg, így bővítettük az állományt. Jelenleg 1 tehén 
ad tejet nekünk, mellettük két üszőt és egy bikabor-
jút nevelünk. A tavaszi szezontól 6 kecske tejét fog-
juk feldolgozni, emellett 9 anyabirkánk ellett meg. 
Ezek mellett háztáji jelleggel tartunk tyúkot, libát és 
nyulat is. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az állatok kihívást 
jelentenek, zajosak és büdösek is lehetnek. Azon-
ban elérve ezt az állományt minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy az állattartási technológiánk minél 
korszerűbb legyen, ezért a jövőben a gazdaságon 
belüli logisztika lesz az elsődleges feladatunk.  Kér-
jük a szomszédok és a falubeliek türelmét, igyek-
szünk úgy kialakítani kis birtokunkat, hogy minél 
kevesebb kellemetlenséget okozzunk, de ez sajnos 
sokszor nehézségekbe ütközik. Köszönettel vesszük 
a rég bevált tapasztalatok megosztását, a jó tanácso-
kat és a segítséget.

Fiatal ambícióinkat nem hagyjuk lankadni, ezzel 
a lendülettel szeretnénk a falu életébe egyre inkább 
bekapcsolódni, élni a faluban, ahogy eddig is tettük.                                                     

Csány Bálint
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1999-ben kezdődött valami. Az erdőkürt Mű-
velődési Kör civil szervezet, olyan kulturális tevé-
kenységet szervezett, amely az erdőkürti gyerekek 
és fiatalok számára a nyári szünetben hasznos el-
foglaltságot jelentene. Ez a tevékenység 20 évvel ez-
előtt a „Szlovák anyanyelvű népismereti gyermek- 
és ifjúsági honismereti” tábor volt. A fiataloknak 
olyan szünidei elfoglaltságot gondoltunk ki, ami 
segíti a szlovák nemzetiségi nyelv gyakorlását, az 
iskolában tanult szlovák nyelvi ismeretek további 
bővítését, gyakorlati használatát.

Időpontját július hónapban láttuk a legalkalma-
sabbnak. Egy hetes, hétfőtől-péntekig tartó elfog-
laltságban gondolkodtunk. A tábor szervezését már 
az év végi tanítási időben elkezdtünk minden álta-
lános iskolába járó gyermek, középiskolás, felnőtt 
iskolai tanulmányokat folytató fiatal részvételére 
gondoltunk. Önkéntes alapon kezdődött a jelent-
kezés. Szívesen fogadtuk a nem Erdőkürtön lakó 
barátokat, rokonokat,a faluhoz kötődő fiatalokat, 
rokonokkal rendelkezőket. Egész napos elfoglalt-
ságot terveztünk. A szervezésbe és a programok 
végrehajtásába az erdőkürti pedagógusokra szá-
míthattunk. A testület nagy lelkesedéssel fogadta és 
vállalta ezt a nyári feladatot.

A tábor helye az erdőkürti klubkönyvtár vala-
mennyi helyisége, a falu közintézményei és kör-
nyéke. A gyerek reggelijéről, vacsorájáról a szülők 
gondoskodtak. Ebédet, uzsonnát a szervezők biz-
tosították. Részvételi díjat nem kértünk. A költsé-
geket a nyert pályázatokból fedeztünk. Az Óvoda 
konyhája készítette az ebédet.

1 napos autóbusz kirándulás is volt a program-
ba. Voltunk a Mátrában,a szomszéd községekben, 
Vácon, a Dunántúl szlovák településein, a Velen-
cei-tónál, Hatvanban. Kihasználtuk a fürdési lehe-
tőségeket is.

A programnyitóra mindig hívtunk szlovák 
nemzetiségi vezetőket. A napi programokban fog-
lalkoztunk a magyarországi szlovák nemzetiség 
helyzetével. Külön foglalkoztunk az erdőkürti régi 
paraszti élet szokásaival, falutörténettel, népviselet-
tel. Szlovák ételeket készítettünk, bemutattuk a ke-
nyérsütést, a kenderfeldolgozást. Tanítottunk szlo-
vák dalokat, táncokat, játékokat. Minden nap volt 
sportolási lehetőség is. Számháborúztunk a közeli 
erdőben. Megismerkedtünk a szlovák földrajzi ne-
vekkel, határ elnevezésekkel, a falu régi romjaival, 
templomaival.

Meghívtunk idős erdőkürti parasztembereket. 

Elmesélték életük történetét, múltjukat, a nagy 
háborúk eseményeit. Megmutatták az aratás és 
egyéb gazdasági munkák menetét is. A résztvevők 
számának megítélésében nagyon meglepődtünk.  
A tervezett 40 fő helyett 40, 80, 120 fős táborok vol-
tak. A középiskolások nagyban kivették a részüket 
a mindennapi tevékenységekből. Ugyanígy a szü-
lők, nagyszülők, pedagógusok. Köszönet érte!

A tábort mindig tábortűzzel zártuk. Megjutal-
maztuk a kiváló táborlakókat, segítőket. 
Vasárnap istentisztelettel és temetőlátogatással fe-
jeztük be a táborozást. Reméljük, az idei 20. tábor is 
sikeres lesz. Jó egészséget és életkedvet hozzá! 

Budai József
Nyugdíjas táborvezető

Idén 2019. július 8-12. között kerül megrende-
zésre a Nyári tábor.
Várjuk az elmúlt 20 év táborozóinak (résztvevők, 
szervezők, segítők…) jelentkezését, akik szívesen 
felidéznék és újra átélnék táboros élményeiket.

Benedekné Budai Júlia és Orgoványi Helga 
(Elérhetőség: hivatal@erdokurt.hu)

20 éve történt

Tisztelt Lakosság! 

Kérjük, támogassák adójuk 1%-ának  
felajánlásával az erdőkürti civil szervezetek 
működését!

Adószámok:

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

Művelődési Kör Erdőkürt: 19157715-1-12 

Erdőkürti Sportkör: 19929156-1-12 

Erdőkürti Polgárőrség: 18215175-1-12
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A 2018-as esztendő eseményekben bővelkedett.
Az év első napjaiban kaptuk meg az értesítést, hogy 
a Belügyminisztérium „Önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jog-
címen a Nyárfa út felújítására 9.779.055 forint 
vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A 
projekt előkészítése folyamatban van.

A TOP-4.1.1-15 program keretében „Orvosi 
rendelő felújítása Erdőkürtön” címen 28.009.88 
Ft 100%-os támogatást kaptunk, a munkálatok 
2018. januárban indultak. Az épület felújítása elké-
szült, melynek következtében a betegek korszerűbb  
körülmények között juthatnak hozzá az egészség-
ügyi alapellátáshoz.  

Február végén az ÉMÁSZ képviselőjével törté-
nő helyszíni bejárás eredményeként 10 db új lám-
patestet helyeztek ki. A Kossuth út 70-től a felső 
szakasz közvilágítási problémájának megoldása ér-
dekében kérelmet terjesztettünk fel, hogy minden 
oszlopra lámpatest kerüljön. Az egyeztetések után 
2019-re ígérték a fejlesztést, tájékoztatásuk szerint 
a Kossuth út teljes hosszán minden villanyoszlo-
pot LED-es világítással látnak el. 

Április elején a VP6-19.2.1.-18-5-17 „Bizton-
ságtechnikai beruházások támogatása” felhívás-
ra pályázatot nyújtottunk be 10 darab térfigyelő 
kamera telepítésére és megfigyelő központ kiépí-
tésére. A Projekt teljes költsége 3.437.255 forint, 
melyből a település 5 frekventált pontján szeret-
nénk a figyelőrendszert megvalósítani. A pályázati 
elbírálás még folyamatban van, a benyújtási hatá-
ridőt újból meghosszabbították 2019. május 15-re.

2018. áprilisban Dr. Hoffmann Imre helyettes 
államtitkár úr jóváhagyta és aláírta az Erdőkürt 
központú új szennyvízelvezetési agglomeráció 
lehatárolási kérelmet, mely Erdőkürt külterüle-
tén az új szennyvíztisztító telep, a társult települé-
sek (Erdőkürt, Kálló és Vanyarc) vonatkozásában 
a csatornahálózat és szállítóvezeték megvalósítását 
tartalmazta. A következő lépés a remélt pályázati 
lehetőség, hiszen a tervek készen vannak, most már 
csak anyagi forrás szükségeltetik.

A Szlovákia-Magyarország határon átnyúló 
program keretein belül „Turisztikai infrastruk-
túra fejlesztése Ohrady és Erdőkürt községeken” 
című pályázatban a szlovák partner volt a fő pályá-
zó. A projekt keretein belül Erdőkürt 128.813,18 
Euró összeg felhasználására jogosult. A projekt 
célja vonzó faluközpont kialakítása mindkét tele-
pülésen. A munkálatok egy része még 2018-ban 
elkészült, a többi folyamatban van. 

Augusztus 17-18-án megrendezett Palóc Ízek 
Fesztiválja keretein belül Erdőkürt rendezte meg a 
Kürt Községek Találkozóját, mely a korábbi évek-
hez hasonlóan nagyon jó hangulatban zajlott,. A 
költségek finanszírozására az „Európa a polgáro-
kért” felhívásra nyújtottunk be pályázatot. Sajnos 
sem az 2017. őszi, sem a 2018. márciusi benyúj-
táskor nem kaptunk nyertes elbírálást. A Falunap  
költségeinek támogatásához a Művelődési Kör-
rel pályáztunk a Palóc út Egyesület felhívására 
300.000 forint összegben. 

Szeptemberben a Nyugat Nógrádi Térségfej- 
lesztő Kft. által 10 település részvételével benyújtott 
TOP-5.3.1-16 „A közösség erősítése Nógrádtól  
Kállóig” című pályázat keretein belül 2.000.000  
forint 100%-os támogatásban részesültünk, melyet 
a 2019. és 2020. évi rendezvényekre lehet elkölteni.

A TOP-3.2.1-15 program keretében „Épü-
letenergetikai beruházás Erdőkürt községben” 
címmel az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda felújítá-
sára 23.307.215 forint 100%-os támogatásban  
részesültünk. A projekt kivitelezését összekötöttük  
a Belügyminisztériumtól „Adósságkonszolidáci-
óban nem részesült települési önkormányzatok” 
jogcímén kapott 3.895.618 Ft támogatással. Kép-
viselő-testületünk döntése alapján saját forrásból 
a lapos tetős épületrészre is új tetőt építtetünk.   
Ezáltal megvalósul az óvoda épületének teljes körű  
külső és belső felújítása.

Szebenszkiné Palik Katalin
Polgármester

Polgármesteri beszámoló az Önkormányzat 2018-as  
munkájáról
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Fontos róla beszélni, mert a vaddisznók által 
terjesztett vírusra a házi disznó is fogékony és szin-
te 100%-ban elhullás a végeredmény.  Az ASP egy 
gyors lefolyású vírusos betegség, amire kizárólag a 
vaddisznó és a házi sertés fogékony. Emberre, ku-
tyára, más háziállatra ártalmatlan!

Állatról állatra közvetlenül váladék vagy vér 
útján, de akár ezekkel szennyezett eszközökön, 
ruhákon keresztül is terjed. A betegség tünetei a 
fertőződést követően néhány (3-15) nappal ala-
kulnak ki és elég változatosak lehetnek, de szinte 
minden esetben magas (40°C feletti) lázzal járnak. 
A megbetegedett állatok bágyadtak, étvágytalanok, 
koordinálatlan mozgásúak lehetnek, esetenként 
hánynak és hasmenésük van; a fülek, a farok és a 
lábvégek bőre kékes-lilásan vagy vörösen elszí-
neződött lehet. Jellegzetesek lehetnek a vérzéses  
tünetek (véres hasmenés, orrvérzés), de ezek nem 
mindig tudnak megjelenni, mert az állatok hama-
rabb (pár nap alatt) elpusztulnak. Minden nemű és 
korú sertés fogékony rá. A fertőzött állatok 90%-
ban elpusztulnak.  Sem védőoltás, sem gyógyszer 
nem áll rendelkezésre, kizárólag a fertőzött állomá-
nyok teljes felszámolásával tudunk védekezni. 

Az első fertőzött hullát Magyarországon Heves 
megyéből szállították be vizsgálatra. 
Azóta Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod - Abaúj- 
Zemplén és Nógrád megye észak-keleti területén 
is találtak fertőzött vaddisznókat, már több száz 
egyedről beszélünk országosan. A Mátra egész te-
rületén folyamatosan találnak elhullott egyedeket. 
A friss listát itt meg lehet tekinteni: 
https://portal.nebih.gov.hu/asp-elofordulasok.

 Egyenlőre a nyugati terjeszkedést még feltartóz-
tatja a 21-es főút, de már nem sokáig. 
Jelenleg Erdőkürt-Kálló-Egyházasdengeleg-Szirák-
Vanyarc által határolt vadászterületen még nem 
találtak fertőzött állatot. Minden elejtett, és dögön 
talált vaddisznóból mintát vesznek a hivatásos va-
dászok, és laborba küldik. Eddig minden minta 
negatív volt, de a keleti, szomszédos vadásztár-
saságnál már találtak fertőzött egyedet. Az ASP 
gyors terjedése miatt nagy esélyét érzem annak, 
hogy felbukkanjon akár a falut övező területeken 
is. A betegséggel kapcsolatban a legfontosabb a  
MEGELŐZÉS! Így minden disznótartót a faluban 
kérek, vegye komolyan a saját állatai védelmét. Aki 
vadászik, erdőt jár, és sertést is tart, az pedig vegye 
nagyon komolyan a higiéniát, ruháját, cipőjét min-
den esetben fertőtlenítse, cserélje le.

Ezen kívül minden áron meg kell akadályozni, 
hogy a házi sertés vaddisznóval érintkezni tudjon. 
Aki a falu szélén lakik, és ott tart házi disznót, azok-
nak különösen felhívom erre a figyelmét, ugyanis 
könnyű élelemszerzés reményében többször előfor-
dult, hogy a  kertek végében felbukkantak vaddisz-
nók. Az erdőkben sétálva nincs okunk félni, ránk, 
vagy kutyáinkra nem veszélyes a vírus, azonban ha 
elhullott vaddisznóval találkozunk, mindenképpen 
jelezzük az önkormányzatnak, a vadásztársaság-
nak, hatósági állatorvosnak, vagy a NÉBIH-nek. 
További információ: 
http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis 

Bányainé Dóri

Afrikai Sertés Pestis – ASP

A kék négyzettel jelöltek új esetek, a pirosak régebbiek.

Eboltás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2019. 
április 24-én (szerdán) 8.00-10.00 eboltás a 
Kultúrház parkolójában.
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Idén először a Faluvédő Szépítő és Fejlesztő 
Egyesület is csatlakozott a „TeSzedd! Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért” felhíváshoz, így koordi-
nátorként, az önkormányzattal karöltve, 03.23-ára, 
szombatra, megszerveztük Erdőkürt és környéke 
szemétgyűjtési akcióját.

Öröm volt látni, mikor 9 óra tájban sorra érkez-
tek a falu tisztaságáért tenni akaró kicsik, nagyok, 
fiatalok és idősebbek. A kötelező formaságok után 
szétosztottuk a kapott zsákokat és kesztyűket, majd 
megbeszéltük ki hová indul, melyik utcát, parkot, 
útszélt veszi célba.

A zsákok rekord sebességgel teltek és leköt-
ve, szépen sorakoztak az útszéleken, várva a falu 
kistraktorát, hogy bekerüljenek a művelődési 
ház udvarába, ahonnan már kedd délelőtt meg is  
történt az elszállításuk, teljesen DÍJMENTESEN!

A jól végzett munka után mindenkit megterített 
asztalok vártak, teli szendvicsekkel, süteményekkel 
és finom teával, emellett a kisebbek még egy kis 
csokit, valamint a polgárőrségünk jóvoltából há-
tizsákot is bezsebelhettek a részvételért cserébe, a 
nagyobbak pedig közösségi szolgálatos órákkal let-
tek gazdagabbak. A végeredmény 79 zsák szemét!!

Én azt gondolom, hogy ez a szám önmagáért be-
szél, és hiszem, hogy érdemes volt beállni egy újabb 
olyan sorba, akik még hisznek, remélnek, akarnak 
és tesznek.

Hálásan megköszönve a résztvevők és a háttérből 
segítők  munkáját, Orbán Tamás – A Föld dala rész-
letének üzenetét küldöm szeretettel mindenkinek! 

LÁSD A FÉNYT, NE BÁNTSD, MI ÉRTED ÉL!
HALLD A SZÓT, MIT FÖLD, AZ ÉG BESZÉL.
NÉZD A BOLYGÓT! OLY' TISZTA KÉK.
ÉLJ MA ÚGY, HOGY ÉLJEN MÉG!

Horváthné Franyó Ildikó

TeSzedd!
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Tavaszi kézműves foglalkozás!
2019. április 13-án 10 órai kezdéssel kézműves foglalkozásra várjuk az  
érdeklődőket.
Hagyományos technikával tojást festünk, húsvéti dekorációkat készítünk. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, így is készüljünk Húsvét ünnepére!

Helyszín: Művelődési Ház 
2176 Erdőkürt, Kossuth út 51.

Benedekné Budai Júlia,
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Erdőkürt

Szellő fut, szellő száll,
csókot ad szellőlány.
Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.

Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a HÚSVÉT is közeleg.

Devecsery László: Húsvét

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Elhaláloztak:

Kondella Mihályné (Budai Teréz) 
Mlinárcsek Jánosné (Holicza Erzsébet) 
Szabó Józsefné (Sinkó Mária) 
Virág Ferencné (Petrás Erzsébet) 

Gyermekük született:
Holló Attila és Kovács Adrienn lánya, Luca
Czene Dániel és Urbán Eszter fia, Ákos

1924. 10. 12. – 2019. 01. 13
1940. 02. 16. – 2019. 01. 20.
1931. 09. 08. – 2019. 03. 10.
1933. 10. 30. – 2019. 03. 29.

2019. 01. 31. 
2019. 02. 18

KÜRTÖLŐ
Erdőkürt Község Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa

Alapította: Vadovics János 1992. január
Szerkesztő: Osztroluczky Edit 

Felelős kiadó: Szebenszkiné Palik Katalin, polgármester

Megjelenik 225 példányban
Kürtölő az interneten: www.erdokurtfaluvedo.hu  

Elérhetőség: erdokurt.kurtolo@gmail.com


