Erdőkürt Község Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa
Alapította: Vadovics János

A koncert

2019 második negyed év

Elérkezett a nagy nap Attiláért. Jó előre ki volt
rakva a remekbe szabott plakát – Styevko Mihály
alkotása. Talán ennek is köszönhető, hogy a nagyterem zsúfolásig megtelt. Sok olyan vendég volt, akik
nem laknak már Kürtön, de most hazajöttek. Az
interneten megtalálható a műsor képekkel, precíz
sorrendben. Most csak azért ismétlem meg, hogy
akinek nincs hozzáférhetősége, az is részese legyen
ennek az élménynek.
Új műsorközlőnk volt Szathury-Márkosi Kitti
személyében, akit még én is alig ismertem fel, mert
hátán, ölében egyetlen gyermeke sem volt, pedig
eddig mindig így láttuk a faluban. Ezúton is üdvözöljük az új segítőnket. Rádiós múltja feljogosította,
hogy remekül helyt álljon. Az Evangélikus Énekkar
kezdett. Már olyan sokszor hallottuk őket, mégsem
maradt el a hatása. Újra és újra elvarázsolnak. A
hűséges Lajkó Anita, akit eddig bármikor hívtunk,
mindig igent mondott. Emlékeznek, itt tanított az
iskolánkban. Köszönjük! Szintén kedves ismerősöket hallgathattunk, a fúvós lányokat: Bauer- Zimány Petrát, Fodor-Zimány Ágnest és a mi Tolner
Katánkat. Még látványnak is szépek, a fülnek meg
imádság! A műsor első felét családi vállalkozás zárta: Szvetlik Szilvia és lánya, Kondella Mirtill énekeltek nekünk vidáman, frissen.

A szünet után Rózsán Tibor, Hidaskürt polgármestere szólt hozzánk, köszöntötte a kezdeményezést, és átadta jókívánságait és egy
borítékot. Mirtillt újra a színpadon láthattuk,
ugyanis az Aszódi Művészeti Iskola fúvószenekarának tagjaként fellépett a zenekarral. Fantasztikus volt a hangerő, rengtek a falak, csodálatos
volt. Aztán a Kenyeres testvérek folytatták a műsort. Először Anikó zongorázott, Tamás lapoz-

ta a kottát. A kedvencem a Chopin-keringő volt.
Majd Tamás pattant a zongorához, és olyan fergeteges jazz zenét játszott – kotta nélkül –, rögtön a
30-as évek bárjában érezhettük magunkat. Csak
irigyeltem, milyen jó lehet így zenélni. A második
félidőt Franyó Ildi vezette, és felkonferálta az utolsó számot, a Pávakör műsorát. Még táncoltak is, és
csúfolódtak jókedvűen!

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

Attila – apukája kezét fogva – az egész műsort
végigülte, és nagyon élvezte. Érte volt minden.
Pár héttel később a boltban egy nekem kedves fiatalasszony téblábolt a húsos pult körül. Azt hittem,
felvágottat akar vásárolni. Nem, megvárta, amíg
Mariann befejezi a munkát, és utólag átadta a neki
szánt borítékot egymás nyakába borulva. Szemérmes célzás akar lenni ez, hogy az adakozás még tart,
mert egyéb tervek is vannak a család megsegítésére. Mindenkinek köszönet, hogy felfigyeltek a hívó
szóra.
Rövid idő múlva mindenki postaládájában ez a
cédula volt:
"Tisztelt Erdőkürtiek, kedves Barátaink!
Ismét bizonyítottunk, milyen sokra vagyunk
képesek, ha összefogunk!
Az április 27-én rendezett jótékonysági koncert
céljául azt tűztük ki, hogy a 16 éves Attila számára
méltó körülményeket biztosító intézmény belépő
díját előteremtsük.
Örömmel és köszönettel tudatjuk, hogy ezt a
célt elértük. Néhány szóbeli felajánlás forintra váltását még várjuk, de amint ez megtörténik, Attila
meg is kaphatja azt a segítséget, speciális tornát,
fejlesztést, foglalkozásokat, amire a hasonló nehézséggel élő fiataloknak szüksége van, és amelyet
a család már nem tudott biztosítani.
Köszönjük, hogy segítségükkel, támogatásukkal ismét megoldódott egy nehéz élethelyzet!
Köszönjük, hogy az összetartás, a segíteni
akarás, az önzetlenség vezeti lépéseiket, és hogy
ezen értékek mentén nőnek fel, és ezt is fogják
továbbadni az erdőkürti gyerekek és fiatalok.
Erdőkürt társaság"

Külkey Eszter

Jótékonysági koncert
A Kürtölő-n keresztül is szeretném megköszönni Attila nevében is Erdőkürt minden lakosának az
önzetlen segítséget, nem megfeledkezve a különböző szervezetek és a távolban élő rokonok, ismerősök odaadó támogatásáról.
De kezdve az elején, hogy mi is vezetett a pénzgyűjtés szükségességéhez.
A pásztói iskola, ahol Atti eddig a tanulmányait
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folytatta, február elején szembesített minket azzal
a ténnyel, hogy a továbbiakban ők nem vállalják
gyermekünk gondozását, oktatását. A kezdeti sokk
és kisebb kétségbeesés után kezdődött az ötletelés, hogy merre is lehetne tovább lépni, mi lenne
a legjobb Attila számára. Elkezdtünk intézményeket keresni, melyekben megfelelően tudnának róla
gondoskodni élethosszáig. Több gondozó otthon
került szóba, végül a lehetőségek közül a gyöngyösi
intézményt találtuk a legmegfelelőbbnek. Itt a többivel ellentétben kis létszámmal (10-12 fő) nem
csak a gondozást, de a fiatal felnőttek fejlesztését is
fontosnak tartják. Saját logopédus, gyógytornász,
konduktor, pszichológus és megfelelő létszámú és
képzettségű gondozószemélyzet van jelen. Itt jött az
újabb akadály, a személyes találkozón tájékoztattak
a 2 millió forintos belépési díjról, ami számunkra
saját erőből elérhetetlen összeg volt. Szerencsére
a környezetemből gyorsan jött a segítség és az ötlet, hogy hogyan is lehetne ezt az összeget, vagy
legalábbis egy részét összegyűjteni: Virág Julianna
elkezdte szervezni a jótékonysági koncertet. Jöttek
a felajánlások a műsor tekintetében is, segítséggel
kapcsolatban is. Lelket melengető az az összefogás
és az önzetlen segíteni akarás, ami Attila jövőjének
jobbá tételére létrejött. A pénzadományok is már a
koncertet megelőzően kezdtek megérkezni. És elérkezett a nagy nap, április 27. A műsor egy csoda
volt. Minden résztvevő színvonalas műsort mutatott be és a nézőtér is megtelt. Felemelő és megható még most is visszagondolni erre a példa értékű
összefogásra. Hálásan köszönöm a segítséget ezúton is minden adományozónak, és a szervezésben,
megvalósításban résztvevőknek is. Köszönöm.
És jöjjön az anyagi rész. Az adományokból befolyt összeg: 2.235.500.- Ft. Ebben benne van a
Katolikus és az Evangélikus templomban 28-án
vasárnap összegyűjtött adomány is. Az intézményt
működtető alapítvány számlájára már el is utaltuk
a belépési díjat. Most a szerződés aláírásánál és
egyéb, a beköltözéshez szükséges feltételek megteremtésénél tartunk. Költségek még lesznek, hiszen
ha Attila beköltözik a 16. életéve betöltése után,
havi 90.000.- Ft az ellátási díja. Ígérjük, minden befolyt forintot Attilára fordítunk, és azon vagyunk,
hogy az ő élethosszig tartó ottlétéhez biztosítsuk az
anyagi feltételeket.
És itt a végén újra köszönöm mindenkinek az
adományt, amivel segített minket.
Ádámné Orgoványi Marianna

Önkormányzati hírek
Erdőkürt sok más településhez hasonlóan elöregedőfélben van, bár pozitívum, hogy az utóbbi időben stagnált a lakosság létszáma. Ez azt jelenti, hogy
az elmúlt években egyre többen gondolták úgy, és
közöttük szerencsére fiatal párok és gyermekes családok is, hogy olyan élhető településen képzelik el
a további életüket, ahol megvannak az alapszolgáltatások, munkahely szempontjából közel vannak a
városok, és nem utolsó sorban ahol jó a közösségi
élet és a közösségi összefogás. A település fiatalítása
Erdőkürt jövőjét jelenti. Örvendetes, ha a helyi fiatal
marad itthon és alapít családot, de az ideköltözőket
is ugyanúgy segíteni kell a beilleszkedésben és az
„erdőkürtivé” válásban.
Településünk fejlődése, infrastrukturális fejlesztése minden itt lakó számára fontos, ennek érdekében
meg kell ragadnunk minden pályázati lehetőséget,
hiszen plusz bevételi forrásokra nyertes elbírálású
támogatások segítségével van lehetőségünk. Az elmúlt negyedévben újabb pályázati felhívások jelentek
meg, melyekre támogatási kérelmet nyújtottunk be.
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” felhívásai közül képviselő-testületünk a sportfejlesztés alcélt választotta,
mely forrás támogatásával a meglévő sportöltöző
épülete új tetőfedést és ereszcsatornát kapna, felújítanánk a homlokzatot és lábazatot. A bejáratnál egy
fedett-nyitott terasz épülne, amely védené a bejáratot az időjárástól, valamint helyet biztosítana egy
pingpongasztalnak, futballmérkőzések ideje alatt ki
lehetne oda ülni. Szeretnénk a futballpálya melletti lelátóhoz tartozó megdőlt korlátot felújítani, az
itt lévő korhadt, sérült padok helyett új szabadtéri
lelátót készíteni. A sportöltöző mellett egy négy-öt
szabadtéri sporteszközből álló fitneszparkot telepítenénk, mely a későbbiekben tovább bővíthető. Cél,
hogy minél több ember tudjon kulturált körülmények között sportolni, mozogni.
A Magyar Turisztikai Ügynökség arról döntött,
hogy meg kívánja valósítani Közép-Európa zarándokút-hálózatát, ami a Mária-út fejlesztését jelenti. A fejlesztés egyik kulcskérdése a zarándokszállás-hálózat létrehozása, mely azt jelenti, hogy kb. 20
fő számára szerény, de rendezett, tiszta körülményt
kell teremteni, ami a zarándokházzal kapcsolatos
minden igényt kielégít. Településenként kb. 30- 35
millió Ft állami forrás állhat rendelkezésre támogatásként. Mivel Erdőkürt a Mária-zarándokút egyik
állomása a Máriabesnyő-Mátraverebély (Szentkút)

közötti útvonalon, ezért úgy döntöttünk, hogy támogatási igényt nyújtunk be. A projekt keretein belül a Kossuth út 53. szám alatti ingatlan kb. 50 m2-es
bővítésével egy külön bejáratú szálláshelyet szeretnénk kialakítani, ahol a földszinten 4-6 fő, az emeleten 6-8 fő elszállásolására adódna lehetőség.
Hosszú beharangozás után megjelentek a Magyar
Falu program első pályázati felhívásai, melyek rövid
elbírálás után 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a pályázóknak. Az első felhívások
egyike volt a „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával”, mely alprogramra pályázatot
nyújtottunk be a Művelődési Ház tetőfelújítására és
fűtéskorszerűsítésre. Amennyiben nyertes elbírálásban részesülünk, a település életében fontos szerepet
játszó közösségi és kulturális színteret még gazdaságosabban tudjuk majd működtetni, folytatva ezáltal
a 2013-ban megkezdett korszerűsítést. Várjuk a Magyar Falu Program további kiírásait, hiszen sok még
a teendő, mindig akadnak régi és új megoldandó
feladatok.
Szebenszkiné Palik Katalin
Polgármester

Tisztelt Lakosság!
Erdőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 28-án elfogadta az
éves rendezvénytervét, mely szerint az idei évi
Palóc Ízek Fesztiválja falunapot augusztus
10-én tartjuk. Előtte való napon, augusztus
9-én (péntek) délután 17.00 órai kezdettel Ökumenikus Istentiszteletet és utána komolyzenei
koncertet tartunk a Katolikus templomban.
A programok szervezése folyamatban vannak.
Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Tájékoztatás
A lomtalanítás Erdőkürtön szeptember hónapban várható!
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ÚJ
ROVAT!

Sikeres Fiataljaink

Szenvedély és hobbi
A futball iránti érdeklődésem még általános iskola 6. osztályában keltette fel az akkori testnevelő
tanárom, aki iskolai edzések keretein belül, kortársaimmal együtt bevezetett a lányfoci világába. Pár
hónap után lehetőséget kaptam a Gödöllői Sport
Klub lánycsapatának tagságára. Ezzel vette kezdetét
az ott töltött 2 évem. A mi korosztályunkban mindig
dobogós helyezéseket értünk el a futball tornákon,
2014-ben pedig Fehmarn szigetére utazhattunk egy
3 napos futball bajnokságra, melyen ezüstérmet szereztünk. Ez az utazás örök emlék marad számomra,
hiszen az akkori csapatunkat rendkívül összekovácsolta.
8. osztály végén kiléptem az egyesületből, ugyanis középiskolás éveimet a Váci Madách Imre Gimnáziumban kezdtem, és a focit is ott szerettem volna folytatni. Az első évben még nem tartottam ezt
a kijelentésemet, hiszen minden energiámat abba
fektettem, hogy zökkenőmentesen indítsam ezt a
fontos 4 évet Vác egyik legerősebb gimnáziumában.
Az osztályfőnököm, aki egyben az edzőm is, már
elejétől fogva szerette volna, ha az iskolai lánycsapat
tagjai közt láthat, így a 10. év elejétől újra rendszeresen űzhetem ezt a sportot. A 2018-ban megrendezett
Fair Play Cup első fordulójától sorra vettük az aka-

dályokat, mindig első helyen továbbjutva küzdöttük
fel magunkat az országos 1. helyig, melynek nyereménye egy 3 napos madridi utazás volt. Mondanom
sem kell, mindenki majd’ kiugrott a bőréből ennek
hallatán. Ez az út ismét egy kiemelkedő pont az
életemben, hiszen a foci révén ilyen messzi helyekre is betekintést nyerhettem, megcsodálhattam egy
másik gyönyörű ország kuriózumait is.
A csapat idei évét az előzőeken felbuzdulva még
nagyobb erőbedobással indította. Mindenki arra törekedett, hogy ha lehet, még több jó eredményt hozzunk iskolánknak. Ez nem is maradt el, ugyanis idén
elhoztuk a májusban megrendezett Országos Diákolimpia aranyérmét is, egy héttel később pedig történelmet írva a gimnáziumi lányfutballban, másodszor
is megnyertük a Fair Play Cup országos döntőjét Telkiben. Az idei utazás Münchenbe lesz augusztusban,
s kíváncsian várjuk, mit tartogat számunkra. Személy
szerint a mai napig nehezen hiszem el, mi mindent
adott számomra eddig a sport. Most pedig fontos év
elé nézek így 12. előtt, ezért még bizonytalan a focival kapcsolatos jövőm, de bármi történjék, erre a
sportágra fordított éveimre mindig büszkén és szeretettel gondolok .
Németh Lili

Lili felső sorban jobbról a második.
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Sikeres Fiataljaink
A lány és a foci
Ha 6-7 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna
nekem, hogy a foci lesz az életem, valószínűleg jól
kiröhögtem volna. Akkor még csak hobbiként tekintettem rá, iskolában testnevelés órán beálltam a
fiúkhoz, ha kedvem volt. Kilencedikes koromban
néhány lány mondta, hogy indul Aszódon egy lánycsapat. Elmentem az első edzésre, és éreztem, hogy
nekem ezt folytatnom kell. Sajnos egy év múlva a
csapat megszűnt, és emiatt átfutott az agyamon,
hogy ez egy jel, hogy nekem nem ezt kell csinálnom.
Aztán csodával határos módon egy ismerősöm
közzétett egy képet, hogy Hatvanban az U19-es korosztály lányokat keres a csapatba. 2018 augusztusában el is mentem egy edzésre, ahol nagyon nagy
szívvel fogadtak. Szeptemberben már kezdődött is a
bajnokság, ahol már igazolt játékosként játszottam.

Az őszi szezont követően a csapattal Futsal (teremfoci) bajnokságba neveztünk be.
2019 januárjában Gyöngyösön rendezték a döntőt, ahol nagy küzdelmek árán, de meglett az aranyérem. Heves megye Női Futsal Bajnokai lettünk.
A tavaszi szezont az U19. északkeleti csoportjában
második helyen zártuk. Ez az egy év olyan emlékeket
adott, melyeket soha nem akarok elfelejteni.
Az FC Hatvan leigazolt játékosaként most lehetőségem adódott, hogy június 20-23. között Ausztriában, Klagenfurtban vegyek részt egy nemzetközi
tornán. Szerintem ez a négynapos torna meg fogja
erősíteni bennünk, hogy ez a csapat nemcsak egy
csapat, hanem egy összetartó család.
Orgoványi Dóra

Dóri felső sorban jobbról az első.
5

„Bemutatkozunk”
ségkárosodás esetén leszázalékolás, nyugdíjazás
formáiról, hozzájutásról és emelések lehetőségeiről.
Ezekkel kapcsolatos nyomtatványok kitöltése, fellebbezések elkészítése, az adósságkezelési szolgáltatás keretében nem kezelhető adósságok rendezésére
részletfizetési kérelmek, egyéb kérelmek megfogalmazása és készítése, közüzemi tartozások, díjhátralékok rendezésében.
Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltató ügyfélfogadása a településen:
Kedd 9:00 – 12:00 óra között az Erdőkürt, Kossuth
út 51. szám alatti irodában.
Elérhetőségek:
Szűcs Anita, családsegítő munkatárs vagyok.
2019. március óta dolgozom a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Intézményben. Ezt megelőzően a Lőrinci Szociális Ellátó
és Gyermekjóléti Intézmény tagja voltam. Tanulmányaimat a Szent István Egyetem Jászberényi Karán
végeztem 2010-ben szociális munkás szakon.
Erdőkürtön – Mikrotérségi Társulás keretén belül –
látom el a család és gyermekjóléti szolgáltatatás feladatait integrált formában.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy
az alapvető szociális gondokkal átszőtt egyének és
családok krízishelyzetét egységben kezelje, a tartósan segítségre szorulók átfogó gondozása, szociális
és mentális ellátás biztosítása, valamint a prevenció.
Mindemellett célunk még a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, valamint a gyermek családjából
történő kiemelésének megelőzése.
Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele többnyire önkéntes. A szolgáltatások igénybe vehetők
személyes jelentkezéssel és kapcsolatfelvétellel, valamint más intézmény és személyek javaslata, jelzése
alapján felkutatott családok, egyének együttműködésével.
Családsegítői tevékenység körébe tartozik az ügyintézési nehézségekbe ütközők részére nyújtott
segítség, például a szociális, családtámogatási (gyes,
családi pótlék, anyasági támogatás), társadalombiztosítási ellátások igénylésében, tájékoztatás egész6

•

Telefonszám: 06 32/479-179

•

email cím: csaladsegitopalotas@gmail.com

•

Sürgős esetben: hétfőtől – péntekig minden nap
munkaidőben: 06 30 495–1738–as telefonszámon.

A pásztói Család – és Gyermekjóléti Központ (Pásztó,
Rákóczi út 5.) szolgáltatásai:
• krízishelyzetben munkaidőn kívül 16-8 óra között krízis telefont üzemeltet, melynek elérhetősége: 06 30/826-59-72
•

Gyermekpszichológiai tanácsadásra: Dr. Gönczy
Éva klinikai szakpszichológus képviseletében,
előzetes időpont egyeztetést követően.

A Család és Gyermekjóléti Központban pszichológiai tanácsadásra időpont kérhető a 32/460-455-ös
telefonszámon.
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (3060 Pásztó,
Fő út 138., tel.: 06 32–816-109)
Kérem, bizalommal forduljanak hozzám problémájukkal! Lehetőségeinkhez mérten támogatni és segíteni fogjuk Erdőkürt lakosságát a problémák megoldásában.

Tisztelettel: Szűcs Anita
családsegítő munkatárs

Vigyázat, gyerekkel vagyok!
Ráadásul hárommal: Panna hat éves múlt, szeptemberben kezdi az iskolát Erdőkürtön; Milán nyáron lesz négy, határozott, barátságos kis óvodás;
Zalán pedig már majdnem két éves, úgyhogy lekerült a hátamról, hogy alaposan szemügyre vehessen
minden kavicsot, fűszálat, hangyát…
Biztosan sokan emlékeznek rá, ahogyan a költözésünk utáni időszakban húztam-vontam a gyerekeket
reggel az óvoda felé, délben meg onnan haza; ha a babakocsival mentünk, fürtökben lógtak rajta a gyerekek, ha sétáltunk, akkor rajtam lógtak ugyanígy.
Amikor már meg tudtunk állni pár szóra a faluban beszélgetni, rendre megkérdezték, hogy melyik
házban is lakunk, hogy kerültünk ide, és megszoktuk-e már itt Kürtön. A régi ismerősök pedig arra
kíváncsiak, hogy nem éreztetik-e velünk a helyiek,
hogy „gyüttmentek” vagyunk.
Egy nehéz élethelyzetben kerültem két kicsivel és
egy picivel egy számomra teljesen idegen környezetbe, mégsem merült fel bennem soha, egyetlen pillanatra sem, hogy máshová kellett volna mennünk. A
kezdeti bizonytalan lépéseinket sok-sok kürti szempár vigyázta. Annyi segítséget, szeretetet, támogatást, jó szót kaptunk – és kapunk azóta is –, hogy azt
érzem, a helyünkön vagyunk.
Valamikor 2016 őszén néztem meg a térképen,
hogy hol is van Erdőkürt – egy internetes hirdetésben talált parasztház miatt. Az a ház csalódás volt,
Erdőkürt viszont szerelem első látásra. Mindenképp szerettünk volna itt lakni, ezért az összes eladó ingatlant megnéztük (akkor még a férjemmel),
és már épp arra készültünk, hogy tavaszig leállunk
a kereséssel, mikor kapcsolatba kerültünk Czeba

Rizses kolbászos sült káposzta

Katival, aki a testvérei és Manya néni egyetértésével
ránk bízta a szülői házat. Azt mondták, töltsük meg
élettel, nevetéssel, és kérték a Jóisten áldását ránk.
Mindaz, ami az elmúlt közel két évben történt velünk (minden nehézség ellenére), mesébe illő, megható az a szeretet, amivel a falu fogadott bennünket.
És – bár nem érzem így – még ha én gyüttment is
vagyok, Panna, Milán és Zalán már itt nő fel. Itt kötnek barátságokat, és remélem, hogy egyszer majd
gyökeret eresztenek Erdőkürtön.
Márkosi Kitti

Palóc Íz-lelő

Hozzávalók:
• fél kg savanyú káposzta,
• 20 dkg rizs ,
• 30 dkg füstölt kolbász
Elkészítés:
Káposztát kimossuk, késsel megvagdossuk, hogy
ne legyen olyan hosszú. A kolbászt felkarikázzuk.
A rizst feltesszük főni. Kb 5 dkg zsíron a káposztát
és a kolbászt elkezdjük párolni, adunk hozzá kb 1 dl
vizet is. Amikor a vizet elfőtte, lepirítjuk. A megpirított a kolbászos káposztához hozzá adjuk a puhára

főtt rizst és jól összekeverjük. Ízlés szerint tejföllel is
tálalhatjuk. Jó étvágyat!
Orgoványi Marika néni receptje
*Rovatunkba várjuk az Önök által küldött hagyományos palóc recepteket.

ÚJ
ROVAT!
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Iskolai kirándulás
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Idén az iskolások Vácra kirándultak, ahol megismerkedhettek a várossal és annak értékeivel. A vis�szajelzések mind pozitívak voltak, mindenki élményekkel gazdagodott és jól érezte magát.

Ezután ettünk, fotózkodtunk, nézelődtünk, futkároztunk, sétálgattunk és a kedvencem: csontvázat
láttunk.Megnéztük a Dunát, közben még egy játszótérre is benéztünk."– Dóri

"Ez úgy kezdődött, hogy 8:00-kor becsengettek,
ettünk és elmentünk mosdóba, felvettük a táskát és
elindultunk a kocsihoz, amit a tanárnő férje vezetett.
Túlmentünk Acsán, Csőváron, Pencen és Rádon,
megérkeztünk Vácra."– Szandi
"Sok szarvast, őzikét láttunk odafelé.
És eljött a várva várt pillanat, amikor kiszálltunk.

"Amikor odaértünk, akkor már nagyon izgatott
voltam. Kiszálltunk az autóból, a többiek a kisbuszból, odamentünk egy padhoz, elővettük az ennivalóinkat és elkezdtük elfogyasztani.Aztán pedig néztünk templomokat, szobrokat, stb...
Elmentünk fagyizni, én erdei gyümölcsöset ettem,
nagyon finom volt. Még jégkását is ettünk, mindenkié kiwis és málnás volt, ez is finom volt."– Rita

Rajz: Szandi

Rajz: Zsófi

Rajz: Emese

Rajz: Edina

Megújult az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda
2019. május 1-én egy csodaszép épülettel gazdagodtunk, melynek megnyitása még egy hetet váratott magára. Régóta vártuk ezt a napot, amikor óvodánk új
ruhába öltözhetett. Sok ember munkája, türelme, energiája van abban, hogy e napon itt állhattunk együtt, és
ünnepelhettünk. Köszönetet mondok, minden munkatársamnak, hogy az elmúlt időszak viszontagságai
ellenére pozitív hozzáállásuk töretlen maradt, és segítették az óvodai élet zavartalanságát, és a minél előbbi
helyreállást. Köszönjük Styevko Mihály által vezetett
Együtt Erdőkürtért Baráti Kör tagjainak és a falujukért elkötelezett embereknek a takarításban nyújtott
segítségüket. Köszönet a szülőknek, hogy meg tudták
oldani az egy hét visszaköltözés miatti szünet idejére gyermekeik elhelyezését. Egy olyan új épületben

kezdhettük meg nevelő munkánkat, ahol a környezet,
a tárgyi feltételek már jelentős mértékben javultak a
korábbi évekhez képest. A célunk ugyanaz, mint 43
éve: olyan boldog gyerekeket szeretnénk nevelni, akik
életkoruknak megfelelő műveltséggel rendelkeznek,
érdekli az őket körülvevő világ, fogékonyak a környezetükben található szépre és jóra, a múlt értékekeire,
és elfogadják a másságot. Ennek megvalósításában ma
is, csakúgy, mint az elmúlt 43 év alatt, legfontosabb a
szülők támogató együttműködése.
„Holnap minden ember azzá válik, amit ma tesz, amit
gondol, mond, cselekszik.” Böjte Csaba
Csoór Beáta Óvodavezető
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Friss Diplomásunk

A vegyészmérnöki alapszak elvégzése után számomra sem a tanulmányaim folytatása, sem annak
helye nem volt kérdés. Éppen ezért mesterdiplomám megszerzésébe Veszprémben vágtam bele,
ahol folytathattam vegyészmérnöki tanulmányaimat. Szakirányt, vagy más néven specializációt már
a jelentkezéskor választanunk kellett, az én választásom pedig a folyamatmérnöki szakmára esett. A
folyamatmérnökök feladatai igen specifikusak, de
mégis sokrétűek: általában különböző számítógépes
programokkal modellezzük és próbáljuk a valóságot
megformálni azért, hogy azt a valós, mért adatokkal összhangba hozva vizsgálatokat, fejlesztéseket,
újításokat eszközölhessünk akár meglévő, akár új
technológiák bevezetése kapcsán. A már meglévő
technológiák irányítása, úgymond „kézben tartása”
is igen fontos feladatunk, hiszen nem elég kitalálni,
megtervezni és engedélyeztetni egy technológiát,
napjainkban már minden ipari rendszert irányítóteremből vezérelhetünk, így az irányítórendszerek
kiépítéséhez és megtervezéséhez szintén rendelkez10

nünk kell a megfelelő ismeretekkel.
A mesterszak beváltotta a hozzá fűzött reményeim, az alapszak után szintén egy igen színvonalas,
érdekes és hasznos képzésben vettem részt. A nehézségeket a képzés két éve alatt szerencsére sikerült
leküzdenem, így idén januárban már végzett okleveles vegyészmérnökként léphettem a munkaerőpiacra, az pedig, hogy hol fogom folytatni az életem,
már nem volt kérdés. Még az egyetemi éveim alatt
sikerült egy kazincbarcikai vegyipari céggel kapcsolatba kerülnöm, ahonnan kaptam is ajánlatot már a
diplomamunkám megírása közben, melynek témája
szintén a cég profiljába illett.
A BorsodChem Zrt. több mint 2800 munkavállalóval Európa egyik legnagyobb műanyagipari
alapanyaggyártója, az általuk előállított anyagokból
készült termékek pedig a hétköznapokban szinte
bárhol megtalálhatók, mint például a fekvőmatracok, cipőtalpak, vagy akár az autók üléseiben található szivacs. Márciusban álltam munkába a Folyamattervező Iroda berkein belül, ahol projektmérnöki
pozíciót töltök be. Főleg technológiák fejlesztésével,
beruházási munkák lebonyolításával, illetve a cégben található üzemek támogatásával foglalkozunk a
kis, 10 főt számláló tervezői csoportunkkal. A munka igen kreatív és érdekes, ezért úgy érzem, jó helyre
kerültem, és bár rövid ideje vagyok Kazincbarcikán,
de szeretek itt dolgozni, élni.
A hosszú és nehéz egyetemi évek alatt végig élvezhettem családom figyelmességét, segítségét és
gondoskodását minden tekintetben, melyet így utólag is szeretnék nekik újra megköszönni!
Horváth Gergely

TUDTA?
•

A bazsalikom a paradicsom mellé ültetve távol
tartja a kártevőket.

•

A hagyma és fokhagyma védi a salátát, petrezselymet, a babot és a céklát, a kártevőktől, elsősorban
a csigáktól.

•

A krumplibogár ellen a torma véd, ültessük a
burgonya mellé.

•

A menta, a kapor, a kakukkfű a káposztaféléket
védi.

Iskolalátogatás
A Tankerületi Igazgató munkatársaival látogatást tett június első heteiben kis iskolánkban. Míg
kollégái szemrevételezték az iskola épületét, felszereltségét az Igazgató Úr elbeszélgetett velünk.
Megköszöntük, hogy iskolánk gazdagodhatott
egy új interaktív táblával, amely az első osztályosok
tantermében lett felszerelve.Örült, hogy a gyermekek létszáma folyamatosan növekszik, ami biztosítja
intézményünk zavartalan működését.Megemlítettük, hogy jó kapcsolatokat ápolunk, mind az óvodával, mind az önkormányzattal. A szemle után
szóba került, hogy az iskola épülete némi felújításra
szorulna. Bizakodva tekintünk ennek elébe, hogy
az önkormányzat, orvosi rendelő, óvoda épületének
felújítása után mi kis intézményünk tatarozása, kicsinosítása is sorra kerül.
Az Igazgató Úr elismerését fejezte ki a kis iskolánkban végzett egész éves munkánkért.
Bratkovics Attiláné kisegítő munkatársunk külön méltatásban részesült : elkötelezett, lelkiismeretes és kiváló munkájáért elismerő oklevelet kapott.

Melyet a salgótarjáni József Attila Művelődési Központ épületében vett át a Tankerületi Igazgató Úrtól
és iskolánk Igazgatónőjétől.
Wiczek Frigyes Általános Iskola

A Faluvédő Egyesület idei tevékenységéről
Év elején pályáztunk a NEA kiírására, érvényes,
nyert összeggel ellátott pályázatunk, sajnos, pénzhiány miatt idén is várólistára került.
Támogattuk munkával, pénzadománnyal a falu
rendezvényeit, mint a farsangot, jótékonysági koncertet, sportbált, emellett megvásároltuk az Erdőkürt virágosításához szükséges növényeket, a kiültetéseket köszönöm a résztvevőknek.
Megszerveztük a TeSzedd szemétgyűjtést, az
eredmény önmagáért beszél: 79 zsák szemét gyűlt
össze.
A temetőbe vásárolt és már használatban lévő 2
pad mellé vásároltunk további 3 padot, összeszerelés
után azokat is kijuttatjuk az idősebbek segítésére.

Remélem, hogy az év további szakában is lehetőségünk lesz szépíteni, fejleszteni valamit kis falunkon, ehhez, sajnos, anyagi háttérnek is rendelkezésre
kell állnia, amit nyertes pályázatok híján csak az adó
1 %-ból vagy adományokból tudunk biztosítani.
Végül szeretném kérni mindenkitől, hogy próbálja meg tisztán, gaz-és parlagfűmentesen tartani otthonát, utcafrontját, árkát és kertje végét, hiszen az
sok esetben egy másik utca része, valakinek a háza
eleje.
Ha segítségre van szükség, jelezzék nálam, és
megpróbáljuk megoldani.
Horváthné Franyó Ildikó
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Orvosi tanácsok a nyári időszakra!
Mennyire terheli meg a hőség a szervezetet?
A napi átlaghőmérséklet 5 Celsius-fokos emelkedése 10 százalékkal növeli átlagosan a halálozás kockázatát, 12 százalékkal a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozásét, 15 százalékkal a szívpanaszok
és az általános rosszullét miatti sürgősségi mentőhívások számát.
Az, hogy valaki milyen mértékben viseli el a meleget, alkalmazkodik hozzá, függ a már meglévő betegségeitől, általános egészségi állapotától, a testsúlyától és a táplálkozási szokásaitól is.
Melyek az elsődleges védekezési módok?
Árnyék, hűvös szoba. Ha megoldható, akkor légkondicionáló használata. Ez utóbbi kapcsán azért érdemes néhány dolgot figyelembe vennünk. Először
is: évente legalább egyszer alaposan ki kell tisztítani.
Legjobb, ha szakember segítségét vesszük igénybe.
Másodszor pedig: a hűtés foka. Ne gondoljuk, hogy
egy „jégverem” a megoldás hőség ellen. Általános
vélemény, hogy maximum 6-8 Celsius-fok legyen
a különbség a külső és a belső hőmérséklet között.
Hiába tartunk a forróságtól, a klímahasználat mellett is kell szellőztetni, hiszen a berendezés nem friss
levegőt juttat a helyiségbe, hanem a meglévőt hűti le
és fújja vissza.
Szintén javasolt, hogy gyakran zuhanyozzunk,
naponta többször is, valamint kerüljük a túlzott
fizikai aktivitást.
Változzon-e forróságban a táplálkozási szokás?
A szervezetünk jelez. Normál esetben ilyenkor
nem kívánjuk a nehéz, zsíros, fűszeres ételeket. Inkább a lédúsabb gyümölcsöket fogyasztjuk, levest,
különböző salátákat eszünk. Kitűnő megoldás lehet
a hideg joghurt, kefír és a különböző tejtermékek.
Ezek víztartalma is magas, így a folyadék utánpótlásban is nagy szerepük lehet, ráadásul kitűnő kálcium források.
Ha már a folyadékról beszélünk, akkor elsősorban a víz jöhet számításba. Egy átlagos napon a
kb. 2-3 l mennyiség elfogyasztása ajánlott. A nyári
melegben ettől többre van szüksége a szervezetnek.
Attól függően, hogy hány fok van, milyen tevékeny12

séget végzünk, ez a mennyiség lehet akár 4-6 l is.
Ha ennyi vizet nem tudunk meginni, akkor frissen
facsart gyümölcslevet is kortyolhatunk (hígíthatjuk
vízzel) vagy ihatunk teákat is. Ez utóbbiak polifenolban gazdagok, védik immunrendszerünket. Mindenképpen kerüljük a szénsavas és agyoncukrozott
üdítőket!
Nyáron lazábbak vagyunk, nemcsak a szabadságok miatt, de a jó időjárás, a napsütés, a sok kerti
program a barátokkal, strandolás… ezek mind felszabadítanak bennünket. Ha a többi évszakban figyelünk is magunkra, a nyár más. A gyerekeink is
kiszabadulnak az iskola falai közül, ők is élvezik a
szabadságot. Ez így rendben is van, amíg bizonyos
szabályokat betartunk, és a csemetéinkkel is betartatunk. Melyek lehetnek a legfontosabbak? Következzen néhány tipikus nyári betegség és azok megelőzése.
Nem túl bizalomgerjesztő étel: hasmenés,
hányás
Nem kell ahhoz szalmonellával találkoznunk,
hogy utolérjen ez a baj. Elég, ha nem tettük be időben a paprikáscsirkét a hűtőbe, vagy nem túl bizalomgerjesztő büfében ebédelünk a strandon, vagy a
fagyi sem volt túl friss. Akinek érzékeny a gyomra,
már egy kis mennyiségtől is rosszul lehet úgy, hogy
a család többi tagjának szinte kutya baja sem lesz. Jó
tanács, hogy a nagy melegben csak friss ételt fogyas�szunk, és mindent időben tegyünk hűtőszekrénybe.
Légkondi felelőtlen használata: légionárius
betegség
Bár azt gondoljuk, hogy csak a légkondicionáló
berendezések okozhatják, számolnunk kell ezzel a
betegséggel minden olyan helyen, ahol rosszul karbantartott párásítók, nem megfelelően tisztított zuhanyzók, fürdők vannak. A betegséget baktérium
terjeszti, amely meleg helyeken (20 Celsius fok felett) szaporodik.
A tünetek: pár nap lappangási idő múlva jelentkezik
a magas láz, köhögés, izomfájdalom, fejfájás. Kön�nyen összetéveszthető az influenzával.
Megelőzés: ügyeljünk arra, hogy a lakásunkban, az
autónkban lévő légkondit időnként szakemberrel
vizsgáltassuk át, tisztíttassuk ki.

Meleg, páradús környezet: gombás megbetegedések
Strand, uszoda, közös fürdők mind táptalajai ezeknek a fertőzéseknek, de műszálas, rosszul szellőző
ruhaviselet is okozhatja. Könnyen izzadunk, a hajlatokban hamar megjelenhetnek a gombák. A tünetek
jelentkezhetnek vörös, viszkető vagy barnás, hámló
foltokként.

Megelőzés: a strandon, uszodában a medencék után
zuhanyozzunk le. A fürdőkben használjunk papucsot. Minden fürdés után törölközzünk szárazra. A
ruhaviseletünk lehetőleg tiszta pamutból készüljön,
jól szellőzzön. Mindig csak a saját törölközőnket
használjuk!
Mindenkinek betegségmentes nyarat kívánok:
Lipovszky György

Gyógynövények tartósítása
Eljött az ideje a gyógy- és fűszernövények gyűjtésének. Jelenleg a következő növényi részeket lehet
szedni, gyűjteni: hársfavirág, cickafark virágja, diólevél, menta friss hajtásai, körömvirág virágzata, levendula virágja, zsálya friss hajtása, levele; oregánó
friss hajtása, kakukkfű friss hajtása, tárkony friss hajtása, lestyán friss hajtása, ezerjófű föld feletti részei.
Először a gyűjtésről. Mindig tiszta helyről gyűjtsünk, ezalatt azt értem, hogy ne az út széléről, ne az
árok partjáról szedjünk, mert az úton elhaladó járművek felverik a port, és a kipufogó füst is szennyezi
a növényeket. Dolgozzunk mindig éles késsel, ollóval, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzuk a növénynek. Minden növényről csak kevés levelet, virágot szedjünk, ne taroljunk le teljes telepeket, nehogy
veszélyeztessük azok fennmaradását.
Hogy megőrizzük a kedvenc növényeink aromáját, gyógyító hatóanyagait télre, több lehetőségünk is
van. Talán a legelterjedtebb és legegyszerűbb, amikor az adott növényből fog az ember egy kis csokrot,
és száraz, meleg helyre fellógatja. Például a padlásra. Arra figyeljünk oda mindig, hogy ne csináljunk
túl tömött csokrokat, különben a belső levelek,
virágok penészedni kezdenek. Figyeljük a növényeket folyamatosan, mert 3-4 kánikulás nap alatt

már túl is száradhatnak, csökkentve ezzel a hasznos
tulajdonságaikat. Az így leszárított növényeket utána morzsolhatjuk, aztán papírzacskókba töltve, mint
a boltban kapható gyógynövényeket, tárolhatjuk pár
hónapig. Én azt javaslom, hogy azokat a növényeket tartósítsuk ily módon, amiket később teaként
szeretnénk fogyasztani. Azokat a növényi részeket,
amik túl kicsik csokornak, érdemes egy tálcán szétteríteni.
Másik lehetőség az, ha egy az egyben lefagyasztjuk őket. Én ezt kedvelem a legjobban, így is szoktam eljárni oregánóval, zsályával, bazsalikommal,
petrezselyemmel és minden általam termesztett
fűszernövénnyel. Én a petrezselymet, a lestyánt és a
zellert előre megkötözött (húslevesnyi méretű) csokrok formájában fagyasztom le, a többit belepréselem
egy erős zacsiba, így az összefagy egy lapos tömbbé,
és mindig annyit tudok aprítani belőle, amennyire
szűkségem van.
Ezt a két módszert én minden évben használom,
nálunk ezek váltak be, de ki lehet próbálni a fűszervajakat, fűszereceteket, fűszerolajakat is, ahol csak az
a lényeg, hogy jó minőségű alapanyaggal dolgozzunk.
Bányainé Dóri

13

Sportköri hírek – Futball szakosztály
Jelen rovatban a futball szakosztályunk eredményeiről szeretnék beszámolni.
Mindenek előtt meg kell említenem, hogy a megye
I-III csoportjainak létszáma sajnálatos módon egyre
inkább csökkenőben van az utóbbi 3-4 évben. Még
a korábbi években a megye III. osztályon belül 3
csoportban játszottak a csapatok, addig a 2018/2019es bajnokságot már csak 2 csoportra tudta osztani
a Szövetség, így erős mezőnyben várta csapatunk a
kezdő rúgást. 2018. augusztus 18-án kezdődött az
őszi szezon, amelyet 16 csapat kezdett meg, azonban
a bajnokságot már csak 14 csapat fejezte be.
Az őszi szezon végén a 9. helyet foglaltuk el, és onnan vártuk a tavaszt. 4 győzelem, 2 döntetlen és 7
vereség volt a mérlegünk. Tavasszal új focistákkal
bővült csapatunk, négy labdarúgót igazoltunk át.
Mivel alakulatunk nagy része nem helyi focistákból
tevődik össze, edzések híján a mérkőzéseken kellett
összecsiszolódniuk, ez a tavaszi szezon második felére sikerült. A tavaszi szezonban 5 nyert, 3 döntetlen és 5 vesztett mérkőzésünk volt, azonban ez csak
a 10. helyre volt elég.
Azt gondolom, igazán büszkék lehetünk focistáinkra, hiszen annak ellenére, hogy többségében nem
falubeliekből tevődik össze az alakulat, mégis látszik az összetartó erő, minden hétvégén próbálnak
helytállni, amire szabadidejüket áldozzák fel és nem
kis megterhelés számukra a 2x45 perces játék.
Jómagam és segítőim, és nem utolsó sorban önkén-

H Csapat neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Érsekvadkert SE II
Tereske KSE
Kétbodony SE
Nézsa SE
Patak SE
Felsőpetény SE
Ősagárd LK
Felsőpetény SE
KSE Becske
Erdőkürt SK
Szondy SE Hont
Ipolyszög SE
Keszeg SE
Legénd SE
Borsosberény SE
Tolmács SE

teseink, próbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a jövőben is legyen futball
szakosztály és kéthetente vasárnap láthassuk játszani csapatunkat.
Ennek érdekében 2018. január hónapban pályázatot
nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz
„Sportkör működtetés 2018” címmel. A pályázaton
600.000 ft-ot nyertünk, amelyből többek között a
működésünket finanszíroztuk, valamint labdafogó
hálót építettünk. Egyúttal szeretném köszönetemet
kifejezni az egész csapatunk nevében önkénteseinknek, akik segítettek a labdafogó háló elkészítésében!
2019. áprilisban defibrillátor pályázatot írt ki a Magyar Labdarúgó Szövetség, amelyre szintén pályáztunk és megnyertünk. Feltétel volt, hogy két személyt delegáljunk, akik elvégeznek egy tanfolyamot.
A tanfolyamon Korbely Ronald és Virág Julianna
vett részt. A defibrillátort előreláthatóan az őszi szezonban bocsájtják a nyertes pályázók rendelkezésére.
Szokásunkhoz híven idén is Pünkösdkor megrendezésre került a Sportbál, amelyből származó bevétel
nagyban hozzájárul a futball szakosztály jövőbeni
működéséhez, így 2019/2020-as szezonban is nevezünk a bajnokságban, augusztus végén újra zenghet
a „HAJRÁ KÜRT!” buzdítás. Jó szurkolást kívánok
minden futballt kedvelő személynek!
Holló-Kovács Adrienn
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
0
0

18
17
15
14
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12
10
9
9
8
4
1
0
0

4
3
6
5
3
5
5
4
4
5
1
2
4
1
0
0

4
6
5
7
9
8
9
10
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12
16
16
18
24
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96
59
78
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55
51
52
45
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49
36
33
0
0

37
33
41
37
39
36
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42
51
75
84
92
107
0
0

59
26
37
23
31
19
5
-2
3
-2
-34
-35
-56
-74
0
0

58
54
51
47
44
44
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40
34
32
28
26
16
4
0
0

www.rejtvenykeszito.hu

Mezey László rejtvénye

- Fürdőruhát szeretnék vásárolni - mondja az
eladónak egy fiatal, csinos lány.
- Milyet ajánlhatok? Élményekre vágyik, ….

a kérdés folytatása a rejtvényben

Név:

Cím:

Megfejtés:
A keresztrejtvény megfejtésének leadási ideje augusztus 5, helyszíne pedig a Hivatal (Kossuth út 51.). A keresztrejtvényt helyesen megfejtők között 2019. augusztus 10-én a Falunapon sorsolunk nyertest. A nyertes jutalma egy ajándékcsomag, melynek a nyerteshez való eljutásáról és a kapcsolatfelvételről a Polgármester gondoskodik.
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Örömhír
IGENT MONDOTT!

Örömmel tudatjuk, hogy Kondella Szibilla elkelt.
Párja, Varga Dávid megkérte a kezét és igent mondott!
Gratulálunk a friss jegyespárnak, kívánunk nekik
sok boldogságot, jó egészséget, és hosszú boldog
közös életet.

ÉLJEN AZ IFJÚ PÁR!
Petrás Kristóf és párja, Pásztor Edina kimondták a boldogító igent!

2019.04.27.-én házasságot kötöttek Erdőkürtön.
Ezúton kívánunk jó egészséget, és hosszú boldog
életet.
Ne feledjétek:
"Lehet, hogy 4 lábatok, 4 kezetek és 2 fejetek van, de
mától csak egy szívetek, amelyre mostantól kétszer
annyira kell vigyázni, mint eddig!"

Anyakönyvi hírek
Elhaláloztak:
Czeba Józsefné (Ocskai Mária)
Jánosi Ferencné (Hudák Ilona)

1934.09.26. – 2019.04.05.
1926.10.26. - 2019.05.20.
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