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2020 első negyed év

Tavasz
A tavasz a megújulás, a természet újjászületésének az évszaka. A nappalok hosszabbodnak, enyhül
az időjárás, és lekerül rólunk a nagykabát. A hó alól
virágok kukucskálnak, dugják ki a fejüket, madarak készülődnek a fészekrakáshoz, és csivitelésüktől egyre hangosabbak a kertek és a mezők.
Március a meteorológiai évszakváltások szerint
az első tavaszi hónap. Ősi magyar nevén kikelet
hava, a népi kalendáriumban pedig böjtmás havaként említik. Az elnevezés arra utal, hogy március a
böjt második hónapja. A tavasz első hónapjáról azt
mondják: „Ha böjtmás hava száraz, Szent György
hava nedves”, azaz esős áprilist jelez a csapadék nélküli március. Nevét Marsról, a háború római istenéről kapta.
Április hónapja igencsak csalfa, változékony, talán ezért alakult ki a sok bolondozási szokás, amely
ezt az időszakot jellemzi szerte a világon. Eredete
valójában nem tisztázott. Egyik magyarázat szerint
VEĽKONOČNÁ VERŠOVAČKA
Uplietol som korbáčik,
taký pekný nemá nik.
Ten korbáčik pohladká
všetky známe dievčatká.
Keď dostanem vajíčko,
vyšľahám len máličko.
HÚSVÉTI VERS
Fontam korbácsot,
szebbet, mint mások.
Ez a korbács simogat,
de csak ismerős lányokat.
Ha tojást kapok,
nem ütök nagyot.

kelta népszokás volt, hogy április kezdetén vidám,
bohókás tavaszi ünnepeket ültek.
A húsvét a keresztény világ egyik legfontosabb
és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. A Biblia szerint Jézus a nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon,
vasárnap feltámadt. Helyettesítő áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig
győzelmet aratott a halál felett. A húsvéti ünnepkör több kisebb-nagyobb ünnepet foglal magába, és
a nagyböjt időszakával kezdődően egészen pünkösdig tart. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány
kötődik. Szlovák nyelvterületen a locsolkodás mellett él a „korbácsolás” szokása is: a fiúk fűzfaves�szőből font, feldíszített korbáccsal ütögetik meg a
lányokat, akik cserébe hímes tojást adnak.

Farsang
Minden évben engem ér az a megtiszteltetés,
hogy beszámoljak a farsangi mulatságról. Az idén
kiegészíthetem az élményeimet, ugyanis pénteken
az iskolai farsangon is ott voltam. Örömmel láttam,
hogy a gyerekek mindnyájan beöltöztek, és még
kétszer két táncosunk is volt, akik maguk készítették a koreográfiát, és zenét is választottak hozzá. Hétközben a tanulás után diszkréten eltűntek
a napköziből a tornaterembe, hogy gyakoroljanak.
Oszolik Szandra és Takács Laura volt az egyik pár,
Oszolik Zsófi és Ferenczi Emese a másik pár. Önállóságuk és bátorságuk imponáló, hiszen a „nagy”
farsangon is felléptek. Szóval az iskolai farsang igazán jól sikerült. Kati néni (Bratkovicsné Kati – a
szerk.) lett a mókamester, volt ott kéz nélkül evés,
papíron táncolás, pattogatottkukorica-fújkálás, és
persze tombola…
A kultúrházi farsangot a soha meg nem unható ovisok tánca nyitotta meg. Vendégtáncosuk is
volt Maczák Dani személyében, akit Betti óvó néni
becserkészett, mert kevés volt a fiú. Vastapsoltunk
már a közepétől. A felvonulókat nem részletezem,
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az interneten részletesen láthatóak a helyezéseikkel együtt. Miután zsűritag is voltam, most újra
elmondom, hogy a saját készítésű jelmezeket díjazzuk elsősorban, mert rengeteg munkája fekszik
benne a szülőnek, így ők is részesei a sikernek.
Aztán jöttek a felnőttek, akik átmentek gyerekbe,
törpöknek öltözve zárták a sort, még Hókuszpók is
előkerült a DJ-pult mögül. Itt is kevés fiú volt, de
az az „egyetlen kettő” mindent beleadott. Azt hittük, hogy vége, jöhet a tombola, de előbb még újabb
produkció következett, egy fergeteges westerntánc,
ami majdnem Havjár Zoli életébe került.
Remélem, mindenki végiggondolta, ez a néhány
óra mennyi munkájukba került a szereplőknek, a
büféseknek, díszítőknek. Köszönet érte. A legifjabb
„néző” Nyári Kenéz volt, aki apukája mellén végigaludta az egész zenebonát. Néztem őket, és beugrott egy régi kép, amikor apukája szórta a konfettit
itt három évesen − azóta ismerem. Átismételtem az
élményt: ide tartozom.
Külkey Eszter

Fotók: STY
További képek: erdokurtfaluvedo.hu

Március 15
Március közepén előkerülnek a kokárdák, díszbe
öltöznek a terek, fellobogózzák az intézményeket, és
az iskolákban, óvodákban nemzeti színű dekorációk jelzik: valami fontos dolog történik... Sokunkban
hagyott az idén hiányérzetet a forradalom napja: a
rendeletnek engedelmeskedve és egészségünket védve nem gyűltünk össze, hogy hőseink iránti tiszteletünket kifejezve, gyökereinket mélyítve és gyermekeinknek magyarságunkat büszkén továbbadva
ünnepeljünk.
Az ünnepet szívünkben ülhettük meg. Talán tekinthetjük a forradalmárokhoz hasonló hősöknek
azokat az egészségügyi dolgozókat, akik a világ különböző pontjain erejükön felül küzdenek a járván�nyal az emberi életekért − kockáztatva saját életüket
is. Reménykedünk, hogy Magyarországon sikerül
megfékezni a vírus terjedését. Az ünnepi megemlékezés elmaradását kárpótolva álljon itt egy lelkesítő
költemény! Legyünk büszkék az őseinkre, a tetteikre, hogy általuk lehetünk azzá, akik most vagyunk!
Szebenszkiné Palik Katalin

Juhász Gyula: Március idusára

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.
De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!
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Projektbemutatás
A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül
valósult meg, finanszírozását az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, a Szlovák Köztársaság és a Magyar
Köztársaság állami költségvetése, valamint a projektpartnerek saját forrásai biztosították. A projekt
fő szlovák partnere Csallóközkürt (Ohrady) község,
magyarországi partnere Erdőkürt. A projekt megvalósítása 2017. december 1-jén kezdődött, és 2020.
február 29-ig tartott.
„A turisztikai infrastruktúra fejlesztése Ohradyban és Erdőkürtön” című projekt a két település
közötti több éves együttműködés eredményeként
jött létre. A pályázat fő célja Csallóközkürt és Erdőkürt gazdasági versenyképességének megszilárdítása, a határon átnyúló turizmus támogatása, melyhez
mindkét település vonzerejének növelése és a határon túli turizmus fejlesztése szükséges. A pályázat
keretein belül biztosított finanszírozás segítségével
lehetővé vált a megfelelő körülmények megteremtése, amelyek közé tartozik a turisztikai látványosságok kiépítése, illetve rekonstrukciója a nyilvános
helyeken, a települési összkép javítása. A projektpartnerek célkitűzése, hogy felhívja az emberek figyelmét a határon átnyúló természeti és kulturális
értékekre, ezáltal az elkövetkező időkben elősegíteni
a természeti és kulturális örökségek megőrzését a
jövő generációk számára. A projekt végeredményeként Csallóközkürt és Erdőkürt községek vonzó turisztikai célponttá váltak, egyedi turisztikai ajánlatokkal és szolgáltatásokkal várva a látogatókat.
Csallóközkürt községben park, játszótér, valamint piactér épült, megszépült a falu központja, továbbá tanösvény épült két meditációs/információs
pavilonnal, közvilágítással, öntözőrendszerrel és tereprendezéssel.
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Erdőkürt községben a Mária-park továbbfejlesztésével a kisebb és nagyobb gyermekek igényeihez
igazodó játszótér épült, megerősítésre került a két
területet elválasztó Céklásvölgyi-patak felett átívelő híd, kibővült a gyalogos sétány. A település rendezvényeinek helyt adó művelődési ház udvarán a
rendezvények lebonyolításához szükséges, faszerkezetű színpad épült, az épület előtti parkoló és a garázs előtti rácsos áteresz megépítésével megtörtént
a problémát okozó csapadékvíz elvezetése. Az ingatlan előtti utcai kerítés felújításra került, az udvaron a
gépjárművek közlekedésére szolgáló út épült, melyet
kőburkolattal láttak el. A művelődési ház udvarát
és a szomszédos rendezvényparkot összekötő híd
alapozását kibővítették, faburkolatot kapott, ezáltal
szélesebb lett. A falu központi helyén piactér épült,
ahol nemcsak a helyi, hanem a környező települések
termelői is árusíthatják portékáikat.
A turisztikai attrakciók fejlesztése, illetve új
attrakciók létrehozása mindkét településen növeli a
turisták érdeklődését a régió iránt, ami a települések
gazdaságára közvetlenül hat majd. Az Erdőkürtre
látogató vendégek megismerhetik a település, és rajta
keresztül a „jó palócok és tót atyafiak” hagyományait, kultúráját, népviseletét, finom ételeit és a szíves
vendéglátást. A természet közelsége, a tiszta levegő
és a barátságos falusi emberek garantálják, hogy a
vendégek jól érezzék magukat Erdőkürtön. Szép
emlékekkel, jó benyomásokkal távozva legközelebb
ellátogathatnak Nógrád megye más rendezvényeire
is, hozzájárulva ezáltal a régió idegenforgalmának
növeléséhez.
Őrizzük közös gyökereinket, ápoljuk kulturális
és gasztronómiai hagyományainkat!

Fotók: STY
További képek: erdokurtfaluvedo.hu

Idén is ültetünk?
2019 az első év volt a 10 millió Fa országos kezdeményezés életében, amihez mi itt, Erdőkürtön is
csatlakoztunk. Az őszi ültetési szezon idején − mintegy 300 helyszínen − 5-6000 fő bevonásával végeztek ültetéseket a 10 millió Fa közösség tagjai. Ezek
során közel tízezer kifejlett, gyakran földlabdás fát,
két-háromezer csemetét és hasonló mennyiségű
cserjét helyeztek a földbe. Ebből 14 fát itt, Erdőkürtön ültettünk el.
Az előkészítés kapcsán tavaly megalakult egy
központi szakértői csapat is, akik erdészeti és kertészeti témákban segítik, hogy minél szakszerűbben történhessenek az ültetések ott is, ahol nem áll
rendelkezésre helyben szaktudás. Összegyűjtötték
az ültetésekhez szükséges legfontosabb szakmai információkat (milyen fákat, hova és hogyan érdemes
ültetni), a felmerülő kérdések megválaszolásával és
a fák gondozásához kapcsolódó aktuális teendők
áttekintésével segítették – és segítik azóta is folyamatosan – a helyi közösségeket. Önkéntes erdész és
kertész szakértők csatlakozását továbbra is várják a
központi csapatba is.
Fontos, hogy a 10 millió Fa önkéntesei nemcsak
a faültetéssel foglalkoznak, mindannyian fontosnak tarjuk a környezetvédelmet, hiszen a szerveződés egy, a klímaválságra adható válasz: a faültetés,
erdőtelepítés gyakorlati megvalósítására vállalkozik.
A közösségben ezért sok klímavédelemmel kapcsolatos téma is felmerül, ebből hoztunk mostani cikkünk mellé is egy gondolatébresztőt arról, mekkora
szerepet tölt be egy „felnőtt” fa az életünkben, a környezeti egyensúly megőrzésében.
A 2020-as évre országosan 150.000 fa ültetését tervezzük, és ebben az évben már nagyobb erdőtelepítések is sorra kerülnek. Az alapítvány szívesen fogad
ezért nagyobb terület- vagy anyagi felajánlásokat is.

Itt helyben, Erdőkürtön idén kettős feladatunk
lesz. Egyrészt felmérjük, hogy az ősszel elültetett fák
közül melyek maradtak meg, és melyeket kell pótolni. Rendszeresen ápolni, locsolni kell majd a megmaradókat. A következő alkalomra pedig a sportpálya melletti területre tervezünk fákat telepíteni, és az
óvodával egyeztetve szeretnénk a ballagó ovisokkal
is ültetni. Az iskolából idén nem lesz ballagó gyerek,
de ezt a hagyományt szeretnénk ott is kialakítani.
Fontos, hogy a kialakult járványügyi helyzet
miatt közösségi ültetést idén tavasszal nem tudunk
szervezni. Gondolkozunk a megoldáson, de ha az
élet visszaállt a rendes kerékvágásba, biztosan folytatjuk, amit elkezdtünk. A Facebook csoportban,
ímélen, illetve ha tudunk nyomtatni, az Önkormányzat épületénél és a buszmegállóban, boltban
fogjuk tudni közzétenni a fontosabb információkat.
Aki szeretne segíteni az ültetések előkészítésében, továbbra is várjuk jelentkezését személyesen,
ímélben (10milliofa.erdokurt@gmail.com) vagy a
10 millió Fa – Erdőkürt facebookcsoportban.
Zima-Barna Zsuzsanna

Nógrád megyében összesen 4 közösség működik: Zabarban, Szilaspogonyban, Nógrádon
és Erdőkürtön. Egyelőre velük nem alakult ki
szorosabb együttműködés, de március 21-én,
egy regionális találkozón személyesen is lesz
alkalmunk megismerkedni. Működik közösség Domonyban és Turán is, közös programok, ültetések szervezéséről velük már gondolkodtunk, de ezeket a járvány lecsengése
után tudjuk csak megvalósítani.
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Sakkban az élen
Népes mezőny gyűlt össze (mintegy 160 fő) 2020.
február 3-án Karancslapujtőn a Sakk Diákolimpia
megyei döntőjére. A benevezett tanulók korcsoportonkénti bontásban versenyeztek. 6 korcsoportban
mérkőztek mind a fiúk, mind a lányok.
Az erdőkürti iskolából Krizsai Csanád 1. osztályos tanulót neveztük a versenyre. Ő a fiú I. korcsoportban szerepelt (2011-ben vagy utána születettek).
Összesen 11 fiú indult ebben a korcsoportban.
Csanád nagyon szépen kezdett, az első három
mérkőzését magabiztosan megnyerte. A negyedik
fordulóban volt egy kis megingása: elnézte a királynőt, és egy nála jóval gyengébb fiútól kikapott.
Ekkor egy kis támogatásra szorult. Biztattam a szünetben, hogy egy vereséggel még lehet az első helyen
végezni, de ehhez az kell, hogy a hátralévő 3 mérkőzést megnyerje. Tanácsoltam neki, hogy ne kapkodjon, minden lépését jól gondolja át, és csak aztán
lépjen. Tanácsaimat elfogadva fölényesen megnyerte
hátralevő mérkőzéseit. A hét mérkőzéséből hatszor
győzött, így az első helyen végzett. Rajta kívül senki
nem ért el 6 pontot. Az aranyérem mellett kupát és
ajándékot, valamint egy szép oklevelet kapott.
Nagyon büszke voltam rá. Első helyezésével jogot
szerzett arra, hogy részt vegyen a Sakk Diákolimpia

országos döntőjén, melyet 2020. május 1-3. között
rendeznek Debrecenben. Már el is küldtük a nevezést.
Ha Csanád Debrecenben a 9 fordulóban 4 vagy 5
pontot tudna szerezni, nagyon elégedett volnék vele.
Ez azt jelentené, hogy a középmezőnyben végezne,
ami szép eredmény lenne, hiszen itt már erősebb ellenfelei lesznek: minden megyéből a megyebajnokok
jutnak el ide.
A kállói Krizsai Csanádról annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon értelmes, okos, szorgalmas
fiú. Az iskola 15 tanulója közül egyedül őt sikerült
meggyőznöm, hogy sakkozzon. Szerettem volna
elérni, hogy legalább 3 lány és 3 fiú járjon sakkfoglalkozásokra, hiszen akkor nemcsak egyéni, hanem
csapatversenyekre is el tudnám vinni őket. Sajnos,
a többi tanuló teljesen érdektelen. Többször elgondolkodtam rajta, hogy kiben van a hiba... Mi lehet
az oka, hogy a mostani gyerekeket nem tudom úgy
meggyőzni a sakk szépségeiről, mint fiatal koromban az akkori gyerekeket?
Boda Károly

Palóc Íz-lelő
1 tojásos diós torta Palik Józsefné receptjeiből
1 egész tojást, 5 dkg vajat vagy zsírt 15 dkg porcukorral habosra keverünk. Hozzáadunk 2 dl tejet,
7 dkg darált diót, 1 csomag sütőport és 20 dkg
lisztet (vegyesen: fele „simaliszt”, fele rétesliszt). Ha
sűrű, lehet még hozzáadni egy kis tejet, hogy olyan
legyen, mint a piskótatészta.
Zsírozott, lisztezett, közepes méretű tepsiben sütjük.
Ha kihűlt, a szélét körbevágjuk és keresztben három felé vágjuk. A levágott szélét összemorzsoljuk, és
a morzsából vaníliacukros forró tejben pépet főzünk,
vigyázva, nehogy lágy legyen. A főtt krémet hagyjuk
kihűlni.
Habosra keverünk 10 dkg vajat, 15 dkg porcukrot, majd a végén hozzáadunk még 7 dkg darált diót.
A vajas krémet összekeverjük a kihűlt főtt péppel.
A tortalapokat meglocsoljuk 1 dl rummal.
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A legalsó lapot megkenjük sárgabaracklekvárral,
majd rákenjük a krémet.
Rátesszük a második lapot, ezt szintén megkenjük sárgabaracklekvárral és a krémmel. A tetejére kerül a harmadik lap, ezt már nem kenjük meg
lekvárral, hanem a krém maradékával bevonjuk a
tortát. Legvégül körben megszórjuk darált dióval, és
egész szemekkel is díszíthetjük.
Jó étvágyat kívánok!

llegális szemétlerakás
Tisztelt Lakosság!
Az év első napjaiban bejelentések alapján helyszíni ellenőrzést tartottunk, melynek során azt tapasztaltuk, hogy Erdőkürt település belterületén
- több helyszínen is - általunk ismeretlen elkövetők
műanyag palackokat dobáltak ki, melyek tartalmát
ránézésre nem tudtuk beazonosítani. Nem tudhattuk, hogy a palackok mit tartalmaznak, ezért nem
nyúltunk hozzájuk, mivel azok tartalmát csak kinyitásuk után lehetett volna beazonosítani. Szándékos elkövetésről beszélhetünk, mivel a palackokat
kupacokba rakták, nem pedig egyenként vagy véletlenszerűen dobálták szét azokat a közterületen.
Az ügy kivizsgálása érdekében „a település közterületén ismeretlen elkövetők által elhelyezett beazonosíthatatlan hulladék elhelyezésé”-t bejelentettük
a Pásztói Rendőrkapitányságon. Kértük a lakosság
biztonságát szolgáló intézkedések megtételét, valamint az ügy kivizsgálását. A rendőrség kiérkezéséig
a kupacokat jól láthatóan körbekerítette az Erdőkürti Polgárőrség két tagja. A hivatalos szervek rövid
időn belül kiérkeztek, és a palackokat elszállították.

Információnk szerint a tartalmuk beazonosítása folyamatban van.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben
hasonló esetet tapasztalnak, azonnal jelezzék önkormányzatunk felé, hogy megtehessük a szükséges
intézkedéseket.
Nap mint nap hallunk a túlzott mértékű környezetszennyezésről, a globális problémákról. Tudjuk,
az ember úton van afelé, hogy felszámolja saját életterét. Tönkretesszük a levegőt, a vizet, a termőtalajt,
kimerítjük energiakészleteinket, elpusztítjuk erdeinket, és állatok tömegét ítéljük kipusztulásra. Sokszor
tehetetlennek érezzük magunkat, amikor az irdatlan méretű környezetpusztításról hallunk. Pedig az
sem kevés, ami rajtunk múlik. Nagyon fontos, hogy
udvariasan, de határozottan emeljük fel szavunkat,
ha látjuk, hogy környezetünkben pusztítják a természetet, szemetelnek, rongálnak vagy pazarolnak.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy szebb,
tisztább, egészségesebb környezetben éljünk.
Szebenszkiné Palik Katalin
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„Bemutatkozunk”

Kedves erdőkürti Olvasók!
Az a tiszteletteljes és kedves kérés érkezett felénk
a Kürtölő Szerkesztőségétől, hogy mint újonnan
Erdőkürtre költözők mutatkozzunk be röviden, pár
mondatban a falunak.
Mindketten hatvani születésűek vagyunk, életünk néhány évét leszámítva ott is éltünk mindig.
Az utóbbi egy-két évben erősödött meg bennünk a
gondolat, hogy a kis konyhakertünk helyett nagyobb
földterületen szeretnénk gazdálkodni, valamint vonzott a falu nyugalma, a természet közelsége. Ezért
döntöttünk úgy tavaly, hogy vidékre költözünk, és
ekkor találtunk Erdőkürtre. Első itt jártunkkor tudtuk, hogy itt szeretnénk élni és boldogulni.
Ariella fodrász, szakmájában dolgozik már hos�szú ideje, viszont mindig érdeklődött a növénytermesztés iránt, ezért munka mellett megszerzett egy
agrármérnöki diplomát is, illetve több ízben képezte
magát különféle növény- és gyümölcstermesztő képzéseken, tanfolyamokon. Emellett egyre jobban elmerült a reformtáplálkozás (kovászos kenyér, fermentált
zöldségek, kombucha tea, mikrozöldek) rejtelmeiben, fokozottan figyelve az egészséges táplálkozásra.
Tamás történelemtanár egy hatvani gimnáziumban, mellette néptánc- és bajvívó szakkört vezet.
Fontosnak tartja a hagyományőrzést, a természet
tiszteletét, a magyar szokások ápolását és közvetítését a gyerekek és felnőttek felé. A pécsi egyetem
után visszaköltözött Hatvanba, ezután indult közös
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életünk. Érdeklődik a keleti gyógymódok, a természetgyógyászat és a régi magyar táltoshagyományok
iránt is. Szeret túrázni és a természetben lenni.
Életünkben fontosnak tartjuk a nyugalmat, a
harmóniát, az egészséges életmódot magunk számára, és ezt közvetítve másoknak is. Az egészség
megőrzése kapcsán elengedhetetlen számunkra
a vegyszermentes, tiszta élelmiszerek, zöldségek
fogyasztása, illetve most már termesztése is. Úgy
gondoljuk, hogy itt Erdőkürtön megtaláltuk azt a
helyet és közösséget, ahol mindezt élni és gazdagítani tudjuk. Fontosnak tartjuk a békés egymás mellett
élést, mások tiszteletét, a közös munkálkodás gyümölcsét. Nyitottak és optimisták vagyunk, de azért
tudjuk, hogy itt is megvannak azok a feladatok és nehézségek, amikkel az embernek meg kell birkóznia az
életben (nem kolbászból van a kerítés :)).
Az eddigi tapasztalataink pozitívak, nagyon kedves és jó fogadtatásban volt részünk mind a szomszédok és a lakosok, mind a faluvezetés részéről.
Bízunk benne, hogy hamarosan teljes jogú erdőkürtiek lehetünk.
Simon-Kovács Ariella és Simon Tamás

TÁJ ÉKOZ TATÓ
A januárban elfogadott éves rendezvényterv
szerint tervezett programjaink:
Nyári tábor 2020. július 13-17.
Falunap 2020. augusztus 8.

Anyakönyvi hírek
„Tavaly augusztusban, egy hazalátogatásunk
alkalmával Visegrádon kérte meg a kezemet az akkor
még csak barátom, Balbir. Még aznap este eldöntöttük,
hogy magyar és indiai esküvőt is szeretnénk.
December elején Indiába, egészen pontosan
Mumbaiba utaztunk, ahol 12-én az indiai
hagyományok szerint összeházasodtunk. Az esküvő
előtti nap felfestették a karomra és a lábamra a hennát,
ami 4 órát vett igénybe. Az esküvőn piros ruhát kellett
viselnem, majd átöltözhettem egy általam választott
színbe.”
(Makó Zsanett)

Holló Béla és Bognár Barbara 2020. január 25-én
Erdőkürt anyakönyvvezetője előtt mondta ki a boldogító igent.

Nyári Kenéz, 2020. 01. 07.

Molnár Máté, 2020. 01. 27.

Drobnyák Tas Árpád, 2020. 02. 20.

Szülők: Nyári József és Nyári Edina

Szülők: Molnár Zsolt és Molnárné
Garai Laura

Szülők: Drobnyák Árpád és Szabó
Rubina Tünde

Elhunyt:
Duhonyi Jánosné (Majoros Mária)

1937. 04. 25. – 2020. 01. 03.
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Tisztelt Erdőkürtiek!
Annak az adónak az 1%-át, amit személyi jövedelemadóként mindenképpen be kell fizetnünk az államnak,
vissza tudjuk kérni a falunak. Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy a munkahelyen a bérszámfejtésbe leadjuk a mellékelt lapot, amire beírjuk a saját nevünket, adóazonosító számunkat (kis zöld kártya száma) és a
következő számok valamelyikét.
19163363-1-12
19929156-1-12
19157715-1-12
18215175-1-12

(Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesület)
(Erdőkürti Sportkör)
(Művelődési Kör Erdőkürt)
(Erdőkürti Polgárőrség)

Adózó neve: Kiss Béla
Adóazonosító
jele:

8 3 2 0 7 7 5 1 6 9

A kedvezményezett
adószáma:
1 9 1 6 3 3 6 3

1

1 2

Minta a kitöltéshez, ha például a Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesületet választja:
Akik elektronikusan nyújtják be adóbevallásukat, azok természetesen az 1%-ról is elektronikusan nyilatkozhatnak.
Ne feledkezzenek meg adójuk másik 1%-áról sem, amit ki-ki vallása szerint a saját egyházának tud felajánlani.
A teljesség igénye nélkül a leggyakoribbak:
0011 Magyar Katolikus Egyház
0035 Magyarországi Evangélikus Egyház
0066 Magyarországi Református Egyház
0286 Magyarországi Baptista Egyház
Köszönjük.

Gazdagné Novák Mária
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Kürtölő az interneten: www.erdokurtfaluvedo.hu
Elérhetőség: erdokurt.kurtolo@gmail.com

