Erdőkürt Község Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa
Alapította: Vadovics János

2020 harmadik negyed éve

Kétszáz éves az erdőkürti (római katolikus)
Szentlélek-templom
Nemrégiben szereztünk tudomást arról, hogy
milyen kerek évfordulót „ünnepel” templomunk.
A középkori eredetű templom már a Pongrácz-féle
térképen is megtalálható. Az 1697. évi Visitatio Canonica szerint a török felégette, de 1702-re már kijavították. A Szentlélek tiszteletére szentelt templom
1820-ban kapta meg jelenlegi formáját, amikor
klasszicista stílusban teljesen átalakították, majd
felszentelték. Ennek ünnepli közösségünk a 200.
évfordulóját.
Bár ezt a jeles évfordulót a jelenlegi vírushelyzet
miatt nem tudjuk úgy megünnepelni, ahogy szeretnénk, azért a helyi katolikus közösség pár dologgal
készül az évforduló kapcsán:
• Kicseréltettük az 5 db elöregedett, korszerűtlen
boltíves ablakot a templom szentélyében és a hajóban, ezzel az összes nyílászáró modern, új lett.
• A hordozható Mária-állványra új Mennyország
Királynője szobor került, ezt Kovács György atya

"Szép a munka, mely templomot épít
És harangszót küld a magas égig,
Szép a munka, mely az Urat áldja,
És jutalmát csupán tőle várja."
/Juhász Gyula/

áldotta és szentelte meg a vasárnapi szentmise
keretében. Az új szobrot egy erdőkürti házaspár
adományaként kaptuk.
• Terveink között szerepel a templom nevét adó oltárkép restaurálása, felújítása, melyre sajnos, nem
elegendőek az anyagi forrásaink, ezért célgyűjtést
szervezünk. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
erejéhez és anyagi lehetőségeihez mérten támogassa az oltárkép restaurálásának költségeit (várhatóan 500 000 Ft), hogy a valószínűleg 200 éves
festmény megújulhasson, és eredeti fényében tündökölhessen a jelen- és az utókor számára.
A felújítási költségek célgyűjtése 2020. október
első vasárnapján a 8.30-as szentmisén lesz. Adományok ezen időponton kívül bármikor eljuttathatók
Havjárné Erzsike pénztároshoz.
Kérjük, minél többen járuljanak hozzá templomunk felújításához!
Köszönjük.
Gergely Judit

A Mi ünnepünk
Augusztus 20. kivételesen olyan ünnep, amely
ugyanazt kell, hogy jelentse mindenkinek, aki magyar, határon innen és túl. Mégis meglepő volt, amikor a Fókusz kérdésére sok fiatalnak fogalma sem
volt, miért is ünneplünk. Az idősebbek is zavarban
voltak az elnevezéssel, mert amikor nem lehetett
Szent István, akkor volt ez az első kenyér ünnepe,
alkotmány ünnepe. A mi polgármester asszonyunk
az ünnepi beszédében szépen helyre rakta az ünnep
jelentését, létét, és feladatunkat, amire kötelez bennünket. Aranyos kislányok, Panna és Zsófia szavaltak, Joel atya megáldotta a kenyeret. Havjár Zoli egy
nagyon szép Babits-verset olvasott fel nekünk, melynek a jelentése így sokkal hatásosabb volt. Kevesen
voltunk, de meghitt ünnepély volt.
Nekünk, „soriaknak” ezzel nem ért véget a nap.
A Garai-Brinszki ház tulajdonosaival beszélgettünk még előtte, hogy hajdanán az volt itt a szokás,
hogy felfűtötték a kenyérsütő kemencét, és az utca
lakói összehordták a maguk dagasztotta kenyeret,
és együtt megsütötték. A fiatal pár, Judit és Balázs,
másnap felkerestek, hogy akkor tegyük mi is ezt. A
kemence üzemképes, hiszen az egyik honismereti
tábor alkalmával itt sütöttünk kenyeret (az esemény
archiválva van, a könyvtárban megtekinthető). Mivel a felfűtés is komoly szakértőt igényel, Budai
Józsikához kalauzoltam őket, én pedig megszólítottam azokat, akikről tudtam, hogy maguk sütik a ke-
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nyeret. Józsika, aki még egyetlen kérést sem utasított
vissza, tudjuk, időben meg is jelent, „tokkal-vonóval”, kenyérlapáttal, és felfűtötte nekünk a kemencét.
Remek csapat állt össze, fél 11-re hozták a kenyereket. Gazdag Maresz és Pali, Urbán Tibi, a házias�szony Judit, Némethék, az érettebb korosztályt mi
képviseltük: Dudok Böbe barátnőm és én. Többen
csak kis cipókat dagasztottunk, de Böbe igazi békebeli nagy kenyeret készített, szakajtóban, ahogy kell.
Várta a gyermekkori, régi ízeket. Míg sült a kenyér,
a 6 gyerek és a fiatalok remekül összebarátkoztak.
Amikor kisültek a kenyerek, szépen sorba raktuk, és
izgatottan vártuk, hogy kihűljenek. Urbán Tibi volt,
aki megvágta a ropogós cipókat, és mint a „vett malacok”, apraja-nagyja egyaránt nekiesett a kacsazsírral megkent kenyérnek. Öröm volt nézni őket!
Jajveszékelünk, hogy mi lesz a hagyományokkal… Lám-lám, van értelme nekünk, öregeknek
terjeszteni a kultúrát, mert találhatunk „vevőt” rá.
Ezúton is köszönöm a háziaknak, hogy szélesre tárt
kapuval vártak, és befogadtak bennünket. Azóta
többen megállítottak, hogy ők is szívesen jöttek volna. Jövőre is lesz augusztus 20-a, sőt, nincs az kőbe
vésve, hogy csak ezen a napon lehet kenyeret sütni –
ha már a háziak ilyen szívesek. Szép ünnepünk volt.
Külkey Eszter

Tanévindítás a Héhalmi Benedek Elek Általános Iskola
erdőkürti telephelyén
A 2020-21-es tanév előkészítése rendben lezajlott.
A nyár folyamán a Salgótarjáni Tankerületi Központ
által kezdeményezett átszervezési javaslatot a KLIK
Központ jóváhagyta. Ennek értelmében a székhelyiskola Erdőkürtön megváltozott: Vanyarc helyett
Héhalom lett az „anyaiskola”. Egy telephellyel bővült
a Héhalmi Benedek Elek Általános Iskola intézményi szervezete is: az Egyházasdengelegi Telephelyen
kívül az Erdőkürti Telephely is hozzánk tartozik
mostantól.
Vanyarcon az általános iskolai oktatás szünetel,
onnan összesen 13 tanuló csatlakozott hozzánk, Bér
községből pedig – ahol az oktatás továbbra is szünetel – 11 gyermek érkezik. Az Erdőkürti Telephelyen
17, Egyházasdengelegen 10 tanuló jár az összevont
tanulócsoportba. Így mindösszesen 132 beírt tanulóval kezdtük a tanévet.
Személyi feltételeink a következőképpen alakulnak: a nyáron érkezett hozzánk Havjár Zoltán tanár
úr, aki angol nyelvet és fizikát oktat, és a 6. osztály
osztályfőnöke lett, továbbá Erdőkürtön a napközis

ellátásban segít be. A délelőtti oktatásban 14 órában
Nagy Julianna tanítónőt alkalmazzuk, délután pedig
heti 6 órában Külkey Esztert kértük fel közreműködésre.
Az idei tanévtől kezdve a tanulói étkeztetésben
remélhetőleg változás következik be. A polgármester
asszony kezdeményezésére – a képviselő-testület támogatásával – hamarosan megteremtődnek a feltételek, hogy az iskola épületén belül történjen az ebédeltetés. Ez kettős örömet is szerez nekünk: egyrészt
a gyerekek korszerű körülmények között étkezhetnek majd, továbbá a COVID vírus terjedése miatti
szigorúbb előírásokat is be tudjuk tartani.
Az idei tanévet normál tanrend szerint meg tudtuk kezdeni. Bízunk benne, hogy a járványhelyzet
nem súlyosbodik, és a tanévet zavartalanul folytathatjuk tovább.
Ebben a reményben kívánunk minden kedves olvasónak jó egészséget.
Tóth Imre igazgató

Zenebölcsi
Kedves Kismamák!
Örömmel értesítelek Benneteket, hogy újraindítottuk az egykor megkedvelt zenebölcsit. Minden
héten szerdán 9:30-tól várjuk szeretettel a 0-3 éves
gyermekeket. Az együttléteken lehetőség nyílik ismerkedni egymással, sok-sok játék, móka, kacagás
várja a piciket egy kis énekléssel-mondókázással
egybekötve. A zene és az éneklés nagyban befolyásolja a gyermek érzelmi fejlődését. Nagyon fontos,
hogy sok-sok ölbeli játékot játsszunk velük, hiszen
ezek az érzelmeken keresztül hozzájárulnak a gyermek testi és értelmi, sőt az idegrendszer fejlődéséhez is. Az érzelmi biztonság, az anya-gyermek szoros testi-lelki kapcsolatának megteremtését segíti
az éneklés, mondókázás. Mindig jó, ha van egy-két
dalocska a tarsolyunkban.
Az első alkalom szeptember 2-án volt 3 babával
(Nóri, Tas, Kenéz). Reméljük, a következő alkalmakon a többiek is csatlakoznak!
Nyári Edina

3

Változások a könyvtárban
Régi önkormányzati dolgozóként lettem megbízva a könyvtárosi feladatok ellátásával.
Kissé megilletődve, de nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a munkába. Éppen most vált aktuálissá a Balassi Bálint Megyei Könyvtár állományellenőrzése, aminek során rengeteg idejétmúlt, rossz
állapotú könyvet selejteztek ki. Három napot töltöttek itt a salgótarjáni könyvtárosok, s miközben ők
leltároztak, én folyamatosan kérdezgettem, jegyzeteltem. Mi is a dolga egy könyvtárosnak azon kívül,
hogy rendben tartja a könyvtárat, és kiszolgálja az
olvasóközönséget?

Jóval kevesebb könyvvel és rengeteg információval gazdagabban láttunk neki a diákmunkásokkal és
az önkormányzat lelkes dolgozóival a könyvtár átrendezésének. Célunk egy kellemes hangulatú, modern helyiség kialakítása volt, ahová belépve szívesen elidőz idős, fiatal. Az értékes tartalomhoz vonzó
külsőt szerettünk volna, aminek végleges kialakítása
még folyamatban van.
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Az olvasnivalón kívül programokkal is készülünk. Újraindul a zenebölcsi. Minden szerdán délelőtt Nyári Edina vezetésével a legkisebbek foglalják el a könyvtárat. Szeptember 12-én a Nógrád
Táncegyüttest láttuk vendégül, szeptember 30-án
a népmese világnapja alkalmából találkozhatunk. Október 14-én a Szabad Ötletek Színházának Radnóti-előadásával várjuk az érdeklődőket.
Változatlan nyitvatartással, folyamatosan megújuló
könyvállománnyal, programokkal várom a régi és új
könyvtárlátogatókat.
Dudok Tünde
könyvtáros

utolsó napig és hajszálig
gyermek-szemmel nézni a világot”
(Ady E.)
Szeptember 30-án, szerdán 17 órától a Művelődési
Házban (Erdőkürt, Kossuth út 51.) a magyar népmese napja alkalmából Berzsákné Györgyi mutatja
be Kádár Annamária Mesepszichológia című művét.

A mű nem csupán a mesélés gyermekekre gyakorolt
hatásáról szól – ötleteket is ad, hogyan tudjuk gyermekeink problémamegoldását segíteni. Várjuk a
jelenlegi és a leendő szülőket, nagyszülőket.
Ezzel egyidőben a gyerekek a diavetítéssel ismerkedhetnek meg. A program végén a meseíró és rajzpályázatok eredményhirdetésére is sor kerül.
Ünnepeljünk együtt!
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Önkormányzati hírek
Erdőkürt Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a Magyar Falu Program keretében „Belterületi út felújítása Erdőkürt községben” címen. A
pályázat bekerült a támogatott projektek közé, ezáltal Erdőkürt összesen 14.998.528 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt keretében
a Béke út felújítása valósult meg. A felújítás 275 m
hosszú szakaszt érintett, 3 m szélességben. Nemcsak nagyon rossz állapotú volt már a régi út, hanem
meglehetősen keskeny is. A pályázati támogatásból
az útra két aszfaltréteg került. Mindkét oldalán megerősítették az útpadkát, ezáltal az eddiginél szélesebb lett az út, így sokkal biztonságosabbá vált rajta
a közlekedés.
Elkezdődtek a sportöltözőnél a „Sport infrastruktúra fejlesztése” pályázat kiviteli munkálatai. A
nyertes projekt költségvetése 12.021.228 Ft. Ennek
keretében a meglévő sportöltöző épülete új héjazatot
és esővíz-elvezető ereszcsatornát, valamint új homlokzati nemesvakolatot és lábazatburkolatot kap. A
bejáratnál egy új fedett-nyitott terasz készül, amely
védi a bejáratot az időjárástól, valamint helyet biztosít a településen nagy hagyományokkal rendelkező
ping-pong és sakk szabadtérben való műveléséhez.
A futballpálya melletti lelátó megdőlt korlátját felújítjuk, az itt lévő korhadt, sérült padok helyett új
szabadtéri lelátó készül. Mindezt pedig egy új fitneszpark egészíti majd ki.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi pályázati kiírására az általános
iskola udvarának és sportpályájának a felújításához
nyújtottunk be pályázatot 21.083.453 Ft költségvetéssel. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Pozitív elbírálás esetén a többcélú sportpálya és a sportudvar létrehozásával kulturált körülmények között
játszhatnak és sportolhatnak a kisdiákok. A tervezett
sportpálya alkalmas lesz több sportág gyakorlására
(foci, kézilabda, atlétika, tollaslabda, asztalitenisz...).
Az új létesítményt a Nefelejcs Óvoda kis óvodásai
is igénybe vehetik, mivel az óvoda udvara jelenleg
még nem alkalmas szabadtéri sportolásra. Településünkön nincs olyan sportpálya, mely alkalmas a
gyermeksportra, ezért az újonnan kialakított létesítményt minden erdőkürti gyermek igénybe veheti
majd.
A Magyar Falu Program keretében pályázatot
nyújtottunk be a Művelődési Ház emeleti helyiségeinek felújítására (burkolás, festés), valamint a földszinti nagyterem és színpad rendbetételére (színpad
burkolatának átcsiszolása, festése, felújítása). A pro6

jekt teljes elszámolható költsége 12.451.151 Ft, jelenleg szintén elbírálás alatt van. A felhívás lehetőséget
ígér az 5000 fő és ez alatti lakosságszámú települések
polgármesteri hivatalainak, faluházainak külső és
belső felújítására, korszerűsítésére. A helyi lakosság
számára egy korszerűbb, minél több igényt kielégítő
hivatal fog rendelkezésre állni.
A Magyar Falu Program keretében benyújtásra került még egy pályázat a „Temetői infrastruktúra fejlesztése” címre 4.907.254 Ft-os költségvetéssel. Az önkormányzat kötelességének érzi, hogy
rendezett körülményeket biztosítson mindazok
végső nyughelyének, akik életük során munkájukkal hozzájárultak a község építéséhez, fejlődéséhez.
Nyertes pályázat esetén a korábban már aszfaltozott,
de tönkrement temetői járda, valamint az utcafronti
kerítés és kapu felújítása fog megvalósulni.
Pályázati támogatást nyert Erdőkürt Község Önkormányzata a „Transzeurópai Távközlő Hálózatok
területén működő Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz” pályázati felhívás a 2019–2020. évi munkaprogram keretében. A WiFi4EU kezdeményezés
olyan támogatási rendszer, amelynek célja, hogy
a helyi lakosok és a látogatók kiváló minőségű internet-hozzáféréssel rendelkezzenek a helyi közélet
központi helyszínein. Az elnyert támogatási ös�szegből megvalósult Erdőkürt település frekventált
pontjain az ingyenes internet-hozzáférési lehetőség
kiépítése. A projekt keretein belül wifi-hot spotokat
építettek ki a művelődési Házban, a sportöltözőben,
az általános iskolában és a katolikus templomban (a
közösségi házban is fogható, így ezen épületek 100
méteres körzetében mindenki számára ingyenesen
elérhető az önkormányzat által működtetett, titkosítás nélküli wifi-hálózat.
Szebenszkiné Palik Katalin
Polgármester

TÁJÉKOZTATÁS!

Tisztelt Lakosság!
Közvilágítás hibabejelentés az
ingyenesen hívható

06/80/42-43-44
telefonszámon lehetséges.

Szelektívhulladék elszállítás:
október 19.
november 16.
december 21.
Zöldhulladék elszállítás
október 5.
november 2.
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A fermentálás
A fermentálást év elején ismertem meg, egy táplálkozási tanácsadó ajánlotta, hogy minden étkezéshez egyek ilyen módon elkészített zöldséget és
annak a levét. Addig azt sem tudtam, mi fán terem.
Mivel boltban szinte sehol nem lehet kapni, itthon
kezdtem el elkészíteni rengeteg internetes oldal és
egy facebookcsoport segítségével. Nem hittem el,
amit állítottak, hogy függőséget okoz, mert szinte
minden zöldséget (gyümölcsöt) lehet erjeszteni, és
nagyon egyszerű elkészíteni.
De mi is az a (lakto)fermentálás?
A fermentálás kifejezés a latin „fermentare”, azaz
„erjeszteni” igéből származik, melynek gyökere a
„forr, pezseg” jelentésű „fervere” szó. Maga a folyamat a szénhidrátok lebontását jelenti, amelyet mikroorganizmusok (élesztők, penészgombák, baktériumok) végeznek, hogy saját élettevékenységükhöz
energiát termeljenek. Aszerint, hogy az erjesztési
folyamatban milyen mikroorganizmusok vesznek
részt, különféle típusú fermentációkról beszélhetünk. Fermentálással jönnek létre például az alkoholok, az ecetek, a különböző savanyú tejtermékek, de
a kenyér kelesztéséhez használt kovász is.
Ami szükséges hozzá:
→ kiválasztott zöldség (megmosva, felaprítva)
→ állandó hőmérséklet (ideális 18-22 °C, közvetlen
napfénytől való védelem)
→ tiszta, jól záródó üveg
→ megfelelő töménységű sóoldat („brine” = felöntőlé)
→ kis türelem és odafigyelés („sziszegtetés” mindennap).
A fermentált zöldség megalkotásának lépései:
1. A zöldség darabolása, felaprítása
2. Felöntőlé elkészítése, attól függően hogy hány
%-os sóoldatot szeretnénk, általánosságban 2%-os
sóoldattal dolgozunk (1 liter vízhez 20 g só szükséges), melyet fel kell forralni, majd visszahűteni
(fontos, hogy ne forrón legyen ráöntve). Másik lehetőség a szárazon sózás, ekkor magát a zöldséget
sózzuk, majd annak a levét öntjük rá.
3. A megfelelőre vágott zöldséget üvegekbe tesszük
(aljára vagy belekeverve fűszerezhetjük) Bátran
lehet kísérletezni!
4. Ideális leszorító alkalmazása (káposztánál a legegyszerűbb a torzsája vagy levele)
5. A brine ráöntése az üveg tetejéig (fontos, hogy
semmi ne legyen a lé fölött, mivel levegővel érintkezve penészes lesz)
6. Az üvegre jól rázárni a tetejét. Érdemes tálcát
vagy edény alárakni, mivel ha pár nap múlva
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elkezd erjedni, valamennyi levet ereszt. Ilyenkor
szén-dioxidot termel, ezért kell naponta „sziszegtetni”, vagyis lazítani, majd ráhúzni a kupakot.
7. Zöldségtől és a szobahőmérséklettől függően a
3-4. nap után meg lehet kóstolni a levét. Felbontása után már hűtőben tárolandó!
Végül – miért is jó a szervezetnek?
• Alacsony pH-juk révén közvetlenül is támogatják, kiegészítik a gyomorsav munkáját, így
hatékonyabban tudja elkezdeni az elfogyasztott
étel emésztését.
• A gyomoremésztés megkönnyítése révén a refluxos, szegycsont mögötti fájdalommal, puffadással és égő érzéssel járó tünetegyüttes megszűnik.
• A zöldségek és gyümölcsök előemésztése révén
mérséklődnek a puffasztó hatású élelmiszerek kellemetlen hatásai.
• Az egyes növényekben található antitápanyagok
(fitinsavak, lektinek, szaponinok, stb.) közömbösítése révén a fermentált élelmiszerek a nyers
vagy főtt változatokhoz képest még könnyebben
emészthetővé válnak, a bennük található vitaminok és ásványi anyagok hozzáférhetősége,
felszívódása javul.
• A tejsavbaktériumok által termelt tejsav a bélfal
sejtjeinek elsődleges energiaforrása.
• Minden fermentált élelmiszer szinbiotikum,
vagyis egymás hatását erősítő pro- és prebiotikum egyszerre.
Amikor TILOS a fogyasztása:
• aktív emésztőrendszeri fekély esetén (mindig
meg kell várni, amíg a fekély meggyógyul);
• Crohn-betegség aktív szakaszában (mindig
meg kell várni, amíg a gyulladás elmúlik);
• légúti allergiás időszakban (a fermentált élelmiszerek magas hisztamintartalma fokozhatja
az allergiás panaszokat).
Mindenkinek jó fermentálást kívánok!
Bíró Réka

A cicákról
Egész nyáron emlékeztettek rá a macskák, hogy
a következő Kürtölőben osszam meg a tudásomat és
ismereteimet a házimacskáról. Fantasztikus állatok,
hihetetlen adottságokkal, gyönyörű küllemmel.
Nem véletlenül szelídítettük meg évezredekkel
ezelőtt. Az ember egyik leggyakoribb társállata, jobban mondva, a macskák valós természetét, ősi ösztöneit ismerve inkább úgy fogalmaznék, hogy a macska hajlandó elviselni, hogy az ember szeresse. Egy
macska – ellentétben egy kutyával – nem falkaállat,
nem él csoportban, nem vadászik más fajtársával
együtt. Az oroszlánokat leszámítva a legtöbb macskaféle magányosan él, vadászik, mint hazai képviselőik: az eurázsiai hiúz és a vadmacska is. Ez utóbbi
a házi cicánk őse, és Erdőkürt körül is megtalálható. Nagyon hasonlít egy szürke cirmos cicára, de a
legkönnyebben a farkáról lehet megismerni: sokkal
vastagabb, mint a házi rokonáé, szabályos, fekete
gyűrűkkel, fekete véggel. (E két faj őshonos, fokozottan védettek, a hiúz eszmei értéke 500.000 Ft, a
vadmacskáé 250.000 Ft!) Magányos életvitelükből
következik, hogy a mi házi kedvencünk nem ismeri
a hierarchia fogalmát. Egyszóval nem lehet neki parancsolni, nem fogad szót, önálló döntései vannak,
amiket mi, emberek, csupán csekély mértékben tudunk befolyásolni. Ezért költözik nehezen egy macska. Ők nem az emberhez (falkához) ragaszkodnak,
hanem a területhez, az udvarhoz, territoriálisak. Ez
azt jelenti, hogy amelyik területet ők „birtokolják”,
azt rendszeresen körbejárják, jelölik a fajtársak számára – mint mi emberek is, kerítéssel vesszük körbe
az udvart, nem fed át más udvarával, és nem örülünk, ha idegenek jönnek be a kerítésen belülre. Ez
azért fontos természetvédelmi szempontból, mert a
házi macska nagyon gyakran kiterjeszti a territóriumát külterületre is: a rétekre, erdőkre, nádasokra, és

a vadmacska is ezeken a területeken él.
Egyrészről elfoglalja a táplálékot, búvóhelyet biztosító területeket a vadmacska elől, másrészt szaporodva vele utódokat hoz létre. Ezek az utódok
hibridek. Ezek az egyedek is védettek, és területeket
foglalnak a tiszta vérű vadmacskák elől. Így a fajtiszta állomány vészesen fogyatkozik.
A macska ragadozó állat. Egy vadonban kószáló
cica táplálékát leginkább kisméretű énekesmadarak
és emlősök alkotják. Amikor egy macska kiterjeszti a
területét az erdőre, mezőre, evidens módon ott is levadássza ezeket a fajokat, ahogy a saját vagy a szomszéd kertjében is. Egy otthonnal rendelkező macska
egy év alatt rengeteg védett és nem védett madarat és
kisemlőst fog el. Hát még az a kóbor macska, amelyiknek nincs gazdája, és magára van utalva! És ha
még azt is beleszámoljuk, hogy a macskák szaporodnak, egy évben akár két almot is felnevelnek, almonként 3-7 kölyökkel... Ennek a sok kiscicának, bizony,
élelemre van szüksége. Amerikában már komolyabban veszik ezt a problémát, ott kutatások mutatták
ki, hogy egyes vidékeken a kihalás szélére sodorták a
macskák az egyes énekesmadár- vagy kisemlős fajokat. Ha egy gazdás macska megfog egy védett madarat (ha csak megsebesíti, akkor is 90% annak az esélye, hogy a madár elpusztul, mert a macska nyálában
található baktériumok megölik), az gondatlanságból
elkövetett természetkárosításnak minősül.
Sokféle megoldás létezik az ilyen károk csökkentésére. Azt csak félve írom le, hogy egy tudatos macskatartó nem engedi ki a macskát a házból. Ausztriában, de idehaza is sok példát láttam arra, hogy egy
földszinti ablak szolgált kijáratul egy félszoba nagyságú lehálózott kifutóhoz, ahol mindenféle macskakényelmi elem megtalálható volt. Nem, ettől nem
lesz boldogtalan egy macska. De az első és legfontosabb, hogy ha nem tenyésztünk macskákat, akkor
fokozottan érdemes ivartalanítani őket, mert ha kiengedjük az udvarra a cicát, vagy akár ott lakik, óhatatlan, hogy találkozzon más egyedekkel, akár a saját
udvarán belül is. Ezen a nyáron szinte minden éjszaka lehetett hallani párzási viták hangjait! Így szinte
biztos, hogy születtek nem kívánt kiscicák is. Amivel
a madár- és emlősvadászatot csökkenteni tudjuk, az
egy kis csengő a cica nyakába. Így a kiszemelt préda
hamarabb észreveszi a veszélyt, esélyt kapva ezzel a
menekülésre. Kis odafigyeléssel nagyon sok énekesmadár életét meg lehet menteni.
Bányainé Dóri
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Bemutatkozunk
A mi történetünk a településen egy éve kezdődött, mikor Balázs egy motorozás alkalmával rábukkant erre a csodálatos településre. Én pihenésre
voltam ítélve többhónapos pocaklakómmal. Egyet
tudtunk biztosan, hogy költözni szeretnénk Őrbot�tyánból, egy élhető, barátságos, és természetközeli településre, ahol a gyerekeink úgy nőhetnek fel,
hogy nem probléma, ha az utcán bicikliznek; ahol
mosoly nélkül nem lehet elsétálni a helyi kisboltig;
ahol a szomszédunkkal nem csak köszönünk egymásnak, hanem vidám pillanatokat is megélhetünk.
Még a tél közepén kezdtük a ház felújítását és átalakítását. Így költöztünk hatan, Balázs és Judit és a
gyerekek: Barnabás, Emma, Ábel és a legkisebb, de
legmosolygósabb, Botika. Az elmúlt hónapokban
minden nap úgy fekszünk le, hogy a lehető legjobb
döntést hoztuk azon a napon, amikor elhatároztuk, hogy itt kezdünk új életet. Rengeteg segítséget

és támogatást kaptunk, sok nem várt kedvesség és
barátság került elénk. Élvezzük az Erdőkürt adta
ajándékokat: a kertünkben található gyümölcsöket,
a remek biciklitúra-útvonalakat, a semmiből jött utcabeli rendezvényeket, a nyár esti sütögetéseket, a
kenyérreceptcseréket a boltban, a segítőkész hozzáállást az ügyintézéseink során...
Aki nálunk jár, azzal távozik, hogy ennél szebb
helyet nem is találhattunk volna. Egyetértünk.
Ágoston Judit

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötött Moncz Bence és Szebenszki
Fanni 2020. június 20-án.
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Házasságot kötött Szlavkovszki Márk Csaba és
Koncz Barbara 2020. június 22.

Újszülöttjeink

Petrás Kristóf és Pásztor Edina
fia, Olivér – 2020. június 17.

Duli Miklós és Kercza Nikolett
lánya, Alina Nikol –2020. július 8.

Bálint Tamás és Kondella Katalin
fia, Ádám – 2020. augusztus 12.

Patkó Attila (Radics Attila) és Patkó Titanilla lánya, Mirabella – 2020 július 15.

Elhunytak:
Brinszky Jánosné (Szőke Mária)

1925. augusztus 12. – 2020. július 02.

Burcsányi Jánosné (Liptai Erzsébet) 1937. szeptember 02. – 2020. július 10.
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Ady Endre
Párizsban járt az ősz

Parížom šla Jeseň

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Včera sa Jeseň šuchla cez Paríž.
Po bulvári Saint Michele kradla sa,
v kanikule, pod míkvym haluzím,
a so mnou stretla sa.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Práve som k Seine šiel a v duši mi
pesničky ako raždie horeli,
čmudiace, smiešne, žiaľne, nachové,
že umriem vraveli.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Jeseň ma dostihla a šepla dač.’
Bulvárom Saint Michele to zachvelo.
Zum, zum: po ceste lístie žartovné
si poletovalo.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Minúta: len čo Leto užaslo,
z Paríža Jeseň ušla s chichotaním.
Tu bola, a že bola, viem len sám
pod lístím rozstonaným.
Ján Smrek műfordítása
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