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2020 negyedik negyed éve

Jó, hogy készülődünk, mert ez az jelenti, hogy 
szeretnénk ünnepelni. Jó a készület azért is, mert 
szembesít azzal, hogy az ünnepet nem lehet egy-
szerűen idevarázsolni. Díszekkel, hangulatos zené-
vel lehet úgy tenni, mintha már ma december 24-e 
lenne, de attól ez még nem felel meg a valóságnak. 
Mert csak az elképzelt valóságban nincs várako-
zás, csak egy elképzelt, irreális (azaz nem valódi) 
világban kap meg az ember mindent vagy min-
denkit azonnal. Valóság nincsen várakozás nélkül. 
Élet sem születik várakozás nélkül. Ha pedig nem 
egyszerűen arra várok, hogy valami megtörténjen, 
hanem annak az érkezésére várok, akit szeretek – 
akkor a várakozás, noha olykor nehéz, mégis kifeje-
zetten szép is tud lenni, és tele van ígéretekkel. 

A Katolikus Egyház advent első vasárnapján 
Márk evangéliumából olvas fel egy részletet. Egy 
házigazda elmegy messzire, és hogy a háza ne  
maradjon egészen üresen, megkér néhány embert, 
akiket ismer, akikben megbízik, hogy őrizzék a 
portáját. Mindegyiküknek megmondja, mi lesz a 
dolga, a kapuőrnek pedig azt az utasítást adja, hogy 
virrasszon. A kapuőr tehát várakozik. Az a dolga, 
hogy ne jöjjön be olyan ember, aki kárt tenne a ház-
ban; vigyáz arra, hogy senki, aki ártó szándékkal 
érkezik, be ne jusson a házba.

Mekkora erőfeszítéseket tudunk tenni, hogy be 
ne jusson a szervezetünkbe olyasmi, ami beteggé 
tesz. Életmód-cikkeket olvasunk, tanfolyamra vagy 
tanácsadásra járunk, hogy megtanuljunk egész-
ségesen enni és inni, hogy elmondják nekünk, mi 
az, ami a testünknek jó, és mi az, ami nem szabad, 
hogy oda bekerüljön.

Talán néha jó lenne, ha az ember szíve is tudna 
maszkot hordani, ami megvédené a szív egészségét, 
hogy semmi ártalmas ne jusson be oda. Milyen jó 
lenne távolságot tartani – nem egymástól, hanem 

az igaztalan gondolatoktól, távolságot az indulatok-
tól és a haragtól, a sértődéstől és a felháborodástól. 
Jóllehet, szívet védő maszk nem létezik, azért még-
sem vagyunk egészen védtelenek. Mindnyájunknak 
megvan a lehetősége, hogy éberen őrizze a szíve 
ajtaját – hiszen ami a szívbe bekerül, az határozza 
meg belső, rejtett életünket, vezeti gondolatainkat, 
és erősen befolyásolja, mit teszünk. 

Legyünk tehát őrzői saját szívünknek! Figyel-
jünk arra, mi az, amit oda beengedünk, és mi az, 
amit onnan távol tartunk! Zárjuk ki a félelmet, fő-
leg a félelmet egymástól; őrködjünk, hogy a szívünk 
ne keményedjen meg; zárjuk ki egymás hibázta-
tását, és engedjük be a bocsánatkérést! Figyeljünk 
arra is éberen, ami a szívünkből elindul mások felé! 
Néha olyan törékeny, olyan halk bennünk egy-egy 
jó elhatározás, hogy szinte észre sem vesszük a jót, 
amit pedig meg tudnánk tenni. 

A hívő emberek vallják, hogy az ember szíve 
egyetlen módon válhat igazán szabaddá: ha elfo-
gadja a bennünket meglátogató, megváltó Isten 
jelenlétét. Az Ő érkezésére várakozunk, aki mind-
nyájunk életének őrzője. Így kívánok mindenkinek 
éber szívet és örömteli adventi várakozást. 

Kovács György  
(lelkipásztor)

Elérkezett az advent, a várakozás és a készület ideje 
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Polgármesteri beszámoló
Kedves Erdőkürtiek! 

A művelődési ház már ünneplőbe öltözött, kará-
csonyi fények csillognak a házakon. Karácsony köze-
ledtével jobban vágyunk a csendre és a nyugalomra, 
megbékélünk embertársainkkal és önmagunkkal. Az 
év vége felé általában az ember leltárt készít... 

Az idei év próbatétel elé állította nemcsak telepü-
lésünket, hanem Magyarországot és a világ minden 
országát, az egész emberiséget. A modern idők legsú-
lyosabb járványával állunk szemben. Mi okozta, ho-
gyan védekezhetünk, mikor és milyen veszteségekkel 
lesz ennek vége? Mi lesz velünk, a szeretteinkkel, az 
állásunkkal, a gazdasággal, és egyáltalán a világgal? 
Visszatér-e az élet a normális kerékvágásba, vagy va-
lami új állapot fog kialakulni ebből a válságból, és ez 
rossz lesz-e vagy jó? Ezeket a kérdéseket tesszük fel 
nap mint nap. 

A rendkívüli helyzet új feladatok elé állította ön-
kormányzatunkat is, nem várt problémákkal kell 
szembe néznünk, szigorításokat bevezetni. Az intéz-
kedések megváltoztatták a falu lakóinak az életét. A 
kormány 484/2020-as (XI. 10.) rendelete értelmében 
mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a 
kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásáro-
kat. A művelődési házban meghirdetett programokat 
határozatlan időre elhalasztottuk, az olvasók nem lá-
togathatják a könyvtárat, a fiatalok az ifjúsági klubot. 
Az adventi időszakban szokásos rendezvényeket nem 
tarthatjuk meg, így sajnos, idén elmarad a nyugdíjas 
nap és a karácsonyi vásár is.

Az idei esztendő önkormányzatunk költségvetésé-
re is rányomta bélyegét, nagyon óvatosan kellett gaz-
dálkodnunk. A vírushelyzetre történő felkészüléssel 
és a védekezéssel kapcsolatosan előre nem tervezett 
kiadásaink voltak. A települések a rendkívüli veszély-
helyzet országos szintű költségeinek finanszírozása 
végett állami szintű forráselvonásban (gépjárműadó 
helyben maradó része) részesültek. Erdőkürt község a 
település mérete, lakosságának létszáma és a nem hát-
rányos besorolás miatt kevesebb anyagi forrásból gaz-
dálkodhat, mint egy nagyobb vagy hátrányos helyzetű 
település. Szerencsére a 2020. január 1-én bevezetett 
helyi iparűzésiadó-bevételünk, melyet a vállalkozók-
nak 2021 májusáig kell befizetni, kompenzálni fogja 
a forráskiesést, így önkormányzatunk gazdaságilag 
stabil marad.

Az élet azonban nem állt meg, a rendkívüli hely-
zetben is folytatódott a munka, a település fejleszté-
séhez igyekeztünk a pályázati lehetőségeket kihasz-
nálni. A Magyar Falu Program pályázati felhívásaira 
szeptemberben három pályázatot nyújtottunk be (a 
művelődési ház emeleti helyiségeinek felújítására, te-
metőfelújításra, közterület karbantartására szolgáló 
eszközök beszerzésére), sajnos, egyik pályázatunk 
sem nyert. Az általános iskola udvarának és sportpá-

lyájának a felújítására benyújtott 21.083.453 forintos 
költségvetésű pályázatunkról eddig nem kaptunk ér-
tesítést, jelenleg elbírálás alatt van.  

A nehéz időszakban azonban kaptunk jó híreket is. 
A Salgótarjáni Tankerületi Központ által az erdőkür-
ti iskola felújítására benyújtott pályázat 49.864.257 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Emel-
lett novemberben az általános iskolában elkezdtük a 
tálalókonyha kialakítását, melynek kiadásait az ön-
kormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza. 
Reméljük, hogy a konyha és étkező mielőbb elkészül, 
és a szükséges engedélyek megszerzése után a kisis-
kolások kulturált környezetben tudják az ebédjüket 
elfogyasztani. 

A WiFi4EU pályázati felhívás a 2019–2020. évi 
program keretében az evangélikus templomban és 
közösségi házban is bevezetésre került a wifi, így a ko-
rábban kialakított csatlakozási pontokkal együtt tel-
jessé vált a rendszer, és lezártuk a pályázatot. 

December közepéig befejeződnek a sportöltöző és 
a lelátó felújítási munkálatai, a projekt költségvetése 
12.021.228 Ft. A sportöltöző épülete új cserepezést és 
ereszcsatornát, a homlokzat nemesvakolatot kap, és a 
lábazatot is burkolják. A bejáratnál egy új, fedett-nyi-
tott terasz készül, megújul a szabadtéri lelátó. Kialakí-
tásra kerül egy új szabadtéri fitneszpark.

Tisztelt Lakosság!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve kö-

szönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben se-
gítették az önkormányzat tevékenységét. Nagyon kö-
szönöm az önkormányzat és kis hivatalunk minden 
dolgozójának, az óvoda és iskola dolgozóinak fárad-
hatatlan munkáját. Köszönöm a civil szervezeteknek, 
a polgárőröknek, hogy helytálltak, és jó színvonalon 
látták el feladataikat. Külön köszönöm mindkét kép-
viselő-testület munkáját. 

Év vége felé ne gondoljunk a hétköznapok gond-
jaira, bajaira, csendesedjünk el legalább erre a kis 
időszakra! Gondoljunk mindazokra, akik legköze-
lebb állnak hozzánk: családunkra, szeretteinkre! Az 
ünnep szépségét nem az ajándékok nagyságával kell 
mérnünk, hanem olyan ajándékkal, amiből mindenki 
részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. 
Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány napig, 
az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköz-
napokon is megmaradjon! Kívánom mindenkinek, 
hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye 
széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy – akár egyedül, 
akár a szeretteik körében ünnepelnek – az új eszten-
dőt tiszta szívvel és újult erővel kezdhessük el. 

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog 
új évet kívánok.

Szebenszkiné Palik Katalin  
polgármester
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Zöldhulladék-égetés
Faluhelyen az udvarokon, ha nem csinálunk 

semmit, akkor is keletkezik zöldhulladék. Száraz 
falevél, fűnyesedék, lemetszett gally, elnyílott vi-
rág, konyhakertünkben pedig a letermett zöldségek, 
gyümölcsök maradványai, gyom, felesleges termés, 
stb. Ezektől meg szeretnénk szabadulni, és mivel a 
komposztálás időigényes folyamat, sokan az égetést 
választják gyors megoldásnak. Ami a legnagyobb 
problémát szokta okozni, az a TÚL NEDVES kupac. 
Frissen, zölden, szárítatlanul, reggeli harmat után 
vagy esőt követően égetünk sokszor, mert a helyi 
szabályozás szerint hétfőn és pénteken van erre lehe-
tőségünk (az is már csak 2020. december 31-ig!), és 
nem szeretnénk hetekig nézegetni a kupacot, mely 
így egyszerre ontja magából a tömör, csípős füstöt, 
sokszor az egész falut beborítva vele. Nézzük, mit je-
lent a környezetre nézve ez a saját magunk számára 
is kellemetlen szokásunk! Tudom, hogy elég száraz 
a felsorolás, de egyszer érdemes elolvasni, milyen 
anyagok keletkeznek az égetés során. 
Szén-monoxid: 5-7 kg (= 5-7 milliárd mikrogramm 
- μg)
Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- 
és hallásképesség csökkenése.
Tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek kerin-
gését csökkenti, elősegíti a koszorúér-elmeszesedést, 
szűkíti a koszorúereket, növeli a szívinfarktus koc-
kázatát. Akadályozza a vér oxigénszállító képességét 
(egészségügyi határértéke 10000 μg/m3).
Szénhidrogének: 1,5-2 kg
Rákkeltők, mutagének, károsítják az immunrend-
szert. Ha a születés körüli időszakban jutnak be a 
szervezetbe, életre szólóan megváltoztathatják a 
hormonok termelődését.
Nitrogén-oxidok: 20 g (= 20 millió μg)
Izgatja a szemet és a légzőszervet. Belégzése tüdővi-
zenyőt okozhat, hatással lehet a vérre, okozhat me- 
thahemoglobin-képződést. Egészségügyi határérté-
ke 200 μg/m3.
Metil-etil-keton: 3,6 g
Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, hatása 
lehet a központi idegrendszerre, toxikus hatása lehet 
az emberi reprodukcióra.
Etil-benzol: 3,3 g
Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, hatása 
lehet a központi idegrendszerre, hatással lehet a máj-
ra és vesére, rákkeltő, hatása lehet az emberi repro-
dukcióra.
Sztirén: 6,8 g
Irritálja/izgatja a szemet és a légzőrendszert, belégzé-
se tüdővizenyőt okozhat, hatása lehet a központi ideg-
rendszerre, lehetséges emberi rákkeltő, halláskároso-
dást okozhat, hatása lehet az emberi reprodukcióra.

Fenol: 3,3g
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, 
a szívre, a vesére, okozhat görcsöket, kómát, szívmű-
ködési zavarokat, légzési elégtelenséget, ájulást.
Dibenzo-furán: 0,45 g
Rákkeltő anyag, károsíthatja a hormonrendszert. 
Születési és fejlődési rendellenességeket okozhat, 
immunrendszert károsíthatja, a szervezetben felhal-
mozódik, nem bomlik le.
Benz-a-pirén: 0,06 g (=60 millió nanogramm)
A BaP az egyik legveszélyesebb vegyület, a WHO 
szerint az I. veszélyességi kategóriába tartozik, 
egészségügyi határértéke 1 nanogramm/m3. Az 
anyag emberi rákkeltő. Öröklődő genetikus károso-
dást okozhat az emberi csírasejtekben.
PM10 (10 mikrométernél kisebb, levegőben lebegő 
részecskék): 1,7-4,9 kg (= 1,7-4,9 milliárd μg)

Azonnali hatás: asztmás roham, légúti irritáció, 
szív- és érrendszeri zavarok.

Tartós hatás: rákkeltő, immunrendszer-károsító, 
szívinfarktus, agyérgörcs, tüdőgyulladás. Egészség-
ügyi határértéke 50 μg/m3.

Az ultrafinom részecskék (PM2,5) hazánkban 
évente mintegy 11 970 ember idő előtti elhalálozását 
okozzák. Ezek a részecskék a tüdőből 20 perc alatt 
közvetlen a véráramba jutnak, és súlyos elváltozáso-
kat okoznak, a vérrögképződéshez járulnak hozzá.

Mi a megoldás? A komposztálás! Komposztálás 
során értékes növényi humuszt kapunk környe-
zetszennyezés helyett. Minden kerti hulladék kom-
posztálható. Elterjedt téveszme, hogy a dió, a tölgy 
levele nem komposztálható. Való igaz, hogy ezek 
olyan vegyületeket tartalmaznak, melyek gátolják 
más növények növekedését, azonban néhány hónap 
alatt ezek is lebomlanak maradéktalanul, (ezt a ker-
tészeti egyetem vizsgálata is kimutatta), sőt a dió-
falevél-komposzton jobban nőttek a növények, mint 
egyébként. Sokan aggódhatnak a komposztban 
megbúvó kártevők, kórokozók miatt, de a jó kom-
poszt, ha kellő mennyiségben (néhány köbméter) 
áll rendelkezésre, komoly hőtermelésre képes, ami a 
legmakacsabb kártevőket is elpusztítja. 

Január 1-től országosan tilos lesz a kerti hul-
ladék égetése, ezért érdemes már most a kom-
posztálásra készülni. A józan ember a pillanatnyi 
könnyebbségért nem károsítja saját és környezete 
egészségét, és nem fizet ki komoly összegeket bün-
tetésként, hanem kertje javára fordítja a természet 
adta lehetőséget.

Bányainé Dóri
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Könyvtáros voltam…

Egy nagyon szép időszak zárult le az életemben 
idén áprilisban. 2009-ben kaptam egy megtisztelő 
felkérést Erdőkürt Község Önkormányzatától, hogy 
vállaljam el a könyvtárosi megbízatást. Hosszas gon-
dolkodás után igent mondtam, és belevetettem magam 
ebbe a nagyon izgalmas, szép feladatba. Budai Józsi 
bácsi „betanított” az alapokra, a többit a Balassi Bálint  
Megyei Könyvtár (Salgótarján) kedves munkatársai  
segítségével sajátítottam el tanfolyamokon és tapaszta-
latcseréken. 

11 évig tudtam ellátni megbízott könyvtárosként 
a feladatot, ami nem csak a könyvtár körüli teendő-
ket jelentette: számtalan program, tábor, kirándulás 
szervezése mellett a művelődési ház szépítésével és sok 
egyébbel járt együtt. 

A 2010-ben elnyert pályázat segítségével sikerült 
szebbé, komfortosabbá tenni a művelődési házat, és 
így a könyvtár helyiségét is. Az évek során szépül-
tünk-fejlődtünk, visszaigazolásként 2014-ben a Balassi  
Bálint Megyei Könyvtár kuratóriuma „Az év települési 

könyvtára” díjat adományozta a községünknek. Meg-
bízatásom elején nagyon szerény körülmények álltak 
rendelkezésre még a könyvtárunkban, az évek alatt 
azonban sikerült elérni, hogy a mai kor elvárásainak 
eleget tudjunk tenni. Asztali számítógépek, projektor, 
LCD tv és egyéb technikai eszközök kerültek a könyv-
tárba, szinte a teljes bútorzat kicserélődött. Igyekeztem 
úgy alakítani a teret, hogy jól érezze magát a látogató. 

Örömmel tölt el, hogy megbízatásom végén egy 
szép, működő könyvtárat tudtam átadni. Nagyon sok 
szép emlékem van ebből az időszakból, sok oldalon át 
lehetne leírni, de én a szívemben őrzöm tovább azokat. 
Köszönöm a sok támogatást, segítséget, amit az évek 
során kaptam, jó volt együtt dolgozni Önökkel, Vele-
tek. Az utódomnak, Dudok Tündének nagyon sok si-
kert és örömet kívánok munkájában, és mindenkinek 
áldott, békés karácsonyt.

Benedekné Budai Júlia

Könyvtár, könyvtár, könyvtár!
Azt hiszem, már köztudott, hogy Dudok Tündi 

személyében új könyvtárosunk van. Láthatóan nagy 
kedvvel kezdett ebbe a munkába. A nyár azzal telt, 
hogy a diákmunkások segítségével átszervezték az 
egész helyiséget. Mikor beléptem, mintha a falakat is 
kitolták volna, olyan tágas tér fogadott. Oldalt külön 
kis kuckók vannak, egész kicsiknek, nagyobbaknak és 
a szépirodalom kedvelőinek. Ja, és majd elfelejtem, a 
könyvek felcímkézve, gyönyörű glédában körbe-kör-
be; érdemes megnézni.

Az érdemi munka is azonnal megkezdődött. 
Először egy kézműves foglalkozás volt a kicsiknek  
Berzsák Györgyi vezényletével. Szép számban vettek 
részt a rajongók. Aztán jött a mese világnapja szep-
tember 30-án. Jó alkalom volt arra, hogy a kultúrát 
kedvelők ismét összejöjjenek. Kiváló szervezéssel rajz-
pályázatot hirdettek az oviban, isiben. A rendezvény-
ről cédulát találtunk a postaládánkban. A jeles napon 
a gyerekek rajzai paravánon kiállítva várták, hogy 
szavazás döntse el, ki lesz a nyertes. Balázs Blanka bi-
zonyult a szerencsésnek, és egy vidám esernyő volt a 
jutalma. 

A nyitás is pompás volt: Ferenczi Emese egy szép 
szál virággal a hajában bátran kiállt elénk, és felolvas-
ta a saját meséjét, mely egy gesztenye viszontagságos 
életéről szólt. Ezután kettéoszlott a társaság, Havjár 
Zoli átvonult a gyerekekkel a diavetítőbe, hogy mi 
nyugodtan hallgathassuk Berzsák Györgyi magvas 
előadását a mese gyermekeink életében betöltött sze-
repéről. Örömmel láttam magam körül a bólogató 
édesanyákat az egyes tanácsok kapcsán, vélhetően ők 

is így csinálják. Igen, nélkülözhetetlen, hogy a szülő 
is élvezze az esti összebújást, akármilyen fáradt. Csak 
így válik majd ép lelkű olvasóvá a gyermek. Az egye-
düli gyerek hamarabb, mert már unalmában is neki-
fog az olvasásnak. Ahol több testvér van, ott mindig 
van kivel játszani, ők később kapnak rá az ízére. Ne 
átkozzuk a technikát, a TV-t, már életünk fontos része. 
Csak a szülőn múlik, hogy a mértéket meghatározza. 
Gellérttől hallom, hogy csak szombaton néznek tévét. 
Nálunk a 11 éves unokámmal a szülei úgy állapodtak 
meg, hogy egy óra gépezés után egy órát olvas. Igen, a 
példa is nagyon fontos, de amikor annyi teendője van, 
nem biztos, hogy a szülő ebben az életkorban köny-
veket fog falni. Legyen az ő életében is az esti mese a 
megpihenés! (Nyugi, fiatalok, az öregkor egyik nagy 
ajándéka, hogy annyit lehet olvasni, amennyit a sze-
münk bír!) Nálunk oda fajult az esti mesélés, hogy a 
kötelező olvasmányokat is velem olvastatták az uno-
káim. Így, végre, élveztem A kőszívű ember fiait, és 
együtt sírtunk A Pál utcai fiúkon, mert a vége még 
mindig olyan szomorú…

Visszatérve az eseményre: Györgyi a személyes jó 
tanácsain kívül melegen ajánlott egy szakirodalmat: 
Kádár Annamária mesepszichológia című könyvét, 
melyből már két kötet is megjelent. A könyvbemutató 
után elszabadult a játék. Györgyi jelmezeket is varrt: 
korona, palást, hosszú szoknya – minden volt, eszem-
iszom, dínomdánom. Mi is remekül szórakoztunk, 
nemcsak a kicsik, köszönet érte a fáradozóknak.

Külkey Eszter
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Radnóti-est
Szándékosan írom 

külön cikkbe a könyv-
tár másik programját.  
Tudom, a fény és az ár-
nyék együttjár, de én 
most külön szeretnék 
adózni nekik…

A salgótarjáni Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár 
már többször megör-

vendeztetett bennünket különböző műfajú rendez-
vényekkel. Most Radnóti Miklós életét dolgozták fel. 
Négy „színészgyanús” előadó ismertette az életét, 
majd a megfelelő életszakaszban írt versével színe-
sítették az előadást. 

Nem hiszem, hogy szégyenkeznem kellene ami-
att, hogy most tudtam meg: ikerszüléssel jött a vi-
lágra, melynek során édesanyja és ikertestvére meg-
halt. Ez a tragikus esemény egy életen át gyötörte, 
mert gyilkosuknak érezte magát. A nagy kérdésre, 
hogy miért pont ő maradt életben, soha nem kapott 
választ. A zsenialitásáért mi csak hálásak lehetünk, 
hogy így történt. 

Egyéni stílusú versei már öt kötetben jelentek 
meg, mire munkaszolgálatos lett. Ott sem hagyta 
abba az írást, rabtársai kijuttaták ezeket a jajkiáltá-
sokat (részletek a neten). Egy méterről lőtték fejbe 
a maga ásta gödörbe, mert „oly korban élt ő e föl-
dön...” Még szerencse, hogy „mindenütt tanítható 
már óvodától egyetemig” (Cseh Tamás). Az elhang-
zottak után sem sírni, sem tapsolni, sem szólni nem 
tudtunk.

Külkey Eszter

Radnóti Miklós:
Töredék

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,

hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,

befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,

az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,

már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –

az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,

az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oly korban éltem én e földön,

mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra –

mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1944. május 19.

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!

Nagyon szépen köszönöm a csodálatos karácsonyfadí-
szeket, melyeket a könyvtári karácsonyfára készítettetek. 
A feldíszített fa ünnepi hangulatúvá varázsolta a teret.
Áldott, békés ünnepet kívánok.

Dudok Tünde
könyvtáros

Könyvtári karácsonyfa
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Élet az oviban
2020. szeptember 1-én ismét elkezdődött egy 

újabb nevelési év. Novemberig négy gyermek érke-
zett a csoportba, jelenleg 18 gyermek jár. 

Az óvodai életet megkezdő gyermekek valójában 
a biztonságukat veszítik el, amikor ki kell lépniük az 
otthoni, megszokott környezetükből. Ebben az idő-
szakban majd minden figyelem a kiscsoportosokra 
irányul. Mindenkihez olyan módszert, bánásmódot 
választunk, melyek megfelelnek igényeiknek. Fontos 
számunkra, hogy minél előbb jól érezzék magukat, 
ehhez szükséges az elfogadás, a nyugodt, biztonsá-
got nyújtó óvodai légkör.

Az idei évben ismét elindult a nagycsoportosok 
fejlesztő, iskola-előkészítő foglalkozása, melyet a 
Pásztói Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógu-
sa tart. A nemzeti köznevelési törvény értelmében 
az óvoda feladata három éves kortól, de különösen 
az utolsó évben a gyermek iskolai nevelésre-oktatás-
ra való felkészítése. 2020. január 1-től már a szülők 
joga és kötelezettsége az iskolakezdés halasztására 
irányuló kérelem benyújtása az Oktatási Hivatal 
felé. 

Ebben a nevelési évben az arra rászoruló gyer-
mekekkel – némi kihagyás után – ismét tud logo-
pédus foglalkozni, aki szintén a Pásztói Pedagógiai  
Szakszolgálat megbízásából végzi munkáját. 

Az EMMI szeptember 7-én újabb járványügyi 
előírásokat tett közzé. Ezek a szigorítások óvo-
dánkban is életbe léptek. Az intézkedési terv újabb 
módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. 
Alapvető követelmény, hogy az óvodát csak egész-
séges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. 
Ezáltal kiemelt a szülők felelőssége. Október 1-től 
kötelező lett a lázmérés mind a gyermekek, mind az 
intézményben dolgozók részére. Ezzel egy időben az 
aktuális kormányrendelet alapján belépési korláto-
zás lépett életbe. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk 
a biztonságos óvodai környezet kialakítására, a rend-
szeres fertőtlenítő takarítások során az NNK ajánlását 
követjük. 

Idén került felújításra az óvoda udvarán lévő ho-
mokozó kerete, melyet Budai József és Egri Attila 
készítettek el. Ezúton is köszönjük munkájukat.  
Pályázati forrásból sikerült az óvoda udvarának já-
tékeszközeit babaházzal, hintával, mászókával bőví-
teni.

2019-ben a település önkormányzata által a Magyar 
Falu Program keretében elnyert összegből kerül sor az 
óvoda kerítésének felújítására, melynek munkálatai 
hamarosan elkezdődnek.

Ebben az évben, sajnos, számtalan programunk 

elmarad, de bizakodunk egy szebb jövőben, amikor 
ismét tudunk az óvodások számára kirándulásokat, 
színházlátogatásokat, a szülőkkel közös kézműves 
foglalkozást és egyéb programot szervezni. Ugyan-
akkor törekszünk arra, hogy a gyermekek minden-
napjait színesebbé, érdekesebbé tudjuk varázsolni 
az óvoda falain belüli tevékenységekkel. Addig is jó 
egészséget és kitartást kívánunk mindenkinek.

„Nézzetek föl az égre. És tegyétek föl a kérdést: meg-
ette vagy nem ette meg a virágot a bárány? S aszerint, 
igen vagy nem, meglátjátok, egyszerre megváltozik 
minden…
És soha, egyetlen felnőtt sem fogja megérteni, hogy ez 
milyen rettentően fontos!” 

(Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg )

Csoór Beáta
óvodavezető
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Köszönet az Erdőkürti Polgárőrség nevében
Az Erdőkürti Polgárőrség nevében szeretném 

köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki ado-
mányával támogatta munkánkat. Külön köszönet  
Tóthné Proksza Zsuzsannának és Tóth Jánosnak, 
akik a település utcáit végigjárva, fáradságot nem kí-
mélve gyűjtötték egyesületünk részére a támogatást. 

Az Erdőkürti Polgárőrség 2011 tavaszán alakult 
meg, a tagság jelenlegi felnőttlétszáma 46 fő, és 5 
ifjú polgárőrünk van. Megalakulásunk előtt sok volt 
a besurranásos lopás, a külterületi termény eltulaj-
donítása, házalók járták a település mellékutcáit, 
különféle hazugságokkal csapták be a hiszékenyebb 
lakosokat, térképezték fel a potenciális betörési hely-
színeket, információkat továbbítva a településről. 
A járásközponttól egyik legmesszebb fekvő telepü-
lésünkre a rendőrök egy-egy esemény bejelentését 
követően 25-30 perc alatt tudnak kiérni, ezért meg-
szerveztük az éjszakai és nappali járőrözéseket. A 
besurranásos tolvajlás ennek következtében gyakor-
latilag megszűnt. 

Tevékenységeink közé tartozik a bűnmegelőzés 
érdekében a bel- és külterületi járőr- és figyelőszol-
gálat. Rendszeresen biztosítjuk a helyi rendezvénye-
ken a helyszínt, irányítjuk a parkolást, járőrözünk a 
mellékutcákban és az ingatlanok környékén. Közre-
működünk a hivatalos szervekkel, és besegítünk a 
szomszédos települések polgárőreinek rendezvénye-
ik biztosításban (Héhalom – Böllérverseny, Vanyarc 
– Haluska Fesztivál, Bér – Palócfesztivál stb.). 

2014-ben bekapcsolódtunk az OPSZ Lovas  
Polgárőr Tagozatába. A lovas járőrözésnek köszön-
hetően a határban is lecsökkent, gyakorlatilag meg-
szűnt a terménytolvajlások száma. A lovas egység 
tagjai szívesen tartanak bemutatót a Palóc Ízek Fesz-
tiválja falunapon, népszerűsítve a polgárőrséget és a 
lovassportot. 2020 februárjától a Készenléti Rendőr-
ség lovasrendőrei havi rendszereséggel teljesítenek 
szolgálatot Erdőkürtön és a szomszédos települések 
kül- és belterületén, tanácsokkal és gyakorlati útmu-
tatással segítik a helyi lovaspolgárőrök munkáját.

2016-ban kezdtük szervezni a kutyás egységün-
ket. Két polgárőrünk tagja a OPSZ Kutyás Tagoza-
tának, képesítéssel és keresőkutyákkal rendelkeznek, 
így eltűnt személy keresése estén is tud segíteni az 
Erdőkürti Polgárőrség.

2019 augusztusában a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányságtól egy Opel Astra típusú szolgálati gépjár-
művet kaptunk használatba, mely megkönnyíti a pol-
gárőrök munkáját. Nagy hasznát vesszük nemcsak a 
mindennapi szolgálat, hanem például a lomtalanítás 
idején is, amikor polgárőreink a település minden  

utcájában járőröznek. A polgárőrautó nagy segítséget 
jelent a szolgálatok során, hiszen így hatékonyabban 
tudunk dolgozni, gyorsabban a helyszínre érni. A ta-
vaszi rendkívüli veszélyhelyzet idején polgárőreink 
rendszeresen járőröztek nemcsak éjjel, de nappal is, 
besegítettek az önkormányzat munkájába, segítettek 
az ebédhordásban, gyógyszerkiváltásban, az önkén-
tes karantént vállaló idősek ellátásában.

Mivel településünk völgyben fekszik, egy-egy 
nagyobb esőzés, hóolvadás után gyakran fordul elő 
vészhelyzet. Rendkívüli időjárás következtében ki-
alakult árvíz során részt veszünk az árhullám levo-
nulásának segítésével a magán- és közvagyon meg-
óvásában, közreműködünk az úttestre dőlt fa és ágak 
eltakarításában, valamint a forgalom irányításában.

Az Erdőkürti Polgárőrség éves bevétele csekély. 
Polgárőreink – amellett, hogy a családjuktól elvont 
szabadidejükben felügyelik a település közbiztonsá-
gát –, még éves díjat is fizetnek. A tagság által befize-
tett tagdíjból és a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség 
által nyújtott kisebb összegű támogatásból kell min-
den évben gazdálkodnunk. 

Településünkön 264 családi házas ingatlan van, 
ebből eddig 128 háztartás nyújtott támogatást ösz-
szesen 358.500 forint összegben. Az adománygyűj-
tés még folyamatban van, a készpénzes befizetéssel 
Tóthné Proksza Zsuzsannához lehet fordulni, illetve 
a Polgármesteri Hivatalban is lehetséges. 

Az átutalásos támogatást az OTP Banknál vezetett 
11742166-20110390-es számlaszámon tudjuk fogadni.

Kérjük, hogy a 2021. évben esedékes SZJA-be-
valláskor a civilszervezetek részére történő rendel-
kezéskor ajánlják fel az adójuk 1% -át az Erdőkürti 
Polgárőrség 18215175-1-12-es adószámára.

Köszönjük, hogy a támogatásuknak köszönhető-
en polgárőreink a falu közbiztonságának megőrzé-
se érdekében végzett önkéntes feladatukat továbbra 
is folytatni tudják. A pénzbeli adományokból nyí-
lik lehetőségünk szervezetünk további biztonságos 
működtetésére. A bevételt az önkéntes munkához 
elengedhetetlenül szükséges szolgálati gépjármű 
üzemeltetésére (üzemanyag, fagyálló stb.) és szer-
vizelésére, valamint a biztosítások díjainak (kötele-
ző GFB biztosítás, CASCO) befizetésére fordítjuk. 
Köszönöm minden faluját szerető és családját féltő 
erdőkürtinek, hogy a maga lehetőségei szerint anya-
gilag hozzájárult ahhoz, hogy az Erdőkürti Polgár- 
őrség még sokáig működhessen.

Szebenszkiné Palik Katalin
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A mézeskalács története

A mézeskalács mára a karácsony szerves részévé 
vált. Imádjuk a fűszeres ízét és ínycsiklandó illatát, 
ami belengi az egész lakást. Díszítése nem egyszerű, 
mégis sokan már művészi szinten űzik.

Amióta az ember ismeri a mézet, az egyik legér-
tékesebb alapanyagként tekint rá. Számtalan ókori 
régészeti lelet bizonyítja, hogy a mézet tésztákhoz, 
lepényekhez, süteményekhez is használták. 

Az ókori görögök mézes süteményt tettek halot-
taik szájába, akik ezzel tudták kiengesztelni az alvi-
lág szigorú őrét, a háromfejű kutyaszörnyet, Cerbe-
rust. A rómaiak afrodiziákumként tekintettek arra 
a mézzel és illatos fűszerekkel készített süteményre, 
amelyet libiumnak neveztek. A híres lucullusi la-
komákon valószínűleg rengeteg mézes étel fogyott: 
mézzel eltett fokhagyma, répa, gyümölcsök és kalá-
csok. Szintén római kori ásatásokból kerültek elő az 
első mézesbábok is, amelyeket az isteneknek szánt 
felajánlásként sütöttek. Az állatformára sütött mé-
zeskalácsot az igazi állat helyett „áldozták” az iste-
neiknek. A skandinávok és a germánok vaddisznó 
alakú „honigbrod”-ot, mézes lepényt sütöttek a téli 
napforduló ünnepére, és mézeskalácsot áldoztak 
Odin főisten tiszteletére.

A mézkészítés, mézsör-, illetve a méhviaszgyer-
tya-készítés megbecsült szakmák voltak a középkor-
ban. Ebben az időben az édességkészítés egyik ága 
lehetett a mézeskalácssütés. A mézeskalácsot elő-
ször egy 11. századi, nürnbergi feljegyzésben említik 
önállóan. Ez a terület kiváló földrajzi adottságokkal 
rendelkezett a méhtenyésztésre, s itt alakultak meg 
először az első mézeskalácsos céhek is. A mézeska-
lácsokat ún. mézeskalács-ütőformákkal készítették, 
s előfordult, hogy a süteményeket nagy emberek, 
császárok arcképe díszítette. A német mézeskalács-

sütők kezdtek el egyedi formákat és saját kemencét 
használni, nekik köszönhető, hogy ez a sütemény 
végül egész Európát meghódította.

Magyarországon már az Árpád-ház idején készí-
tettek mézes italokat és süteményeket – ez akkor a 
saját méhészettel rendelkező kolostorok, majd a ko-
lostorok körül kialakult települések kiváltsága volt. 
Mátyás király idejében rengeteg új fűszer jelent meg 
Magyarországon, ami minden bizonnyal eljutott a 
mézeskalácsosokhoz is, német közvetítéssel pedig 
megjelent az Európában már ismert mesterség. Az 
első céhek Kassán, Pozsonyban és Besztercebányán 
alakultak a 17. században, de Brassó, Kolozsvár és 
Debrecen is mézeskalácsközpont lett idővel. A ma-
gyar mézeskalácssütő mesterek egyedi, fából fara-
gott formákat használtak a tészta formázásához, 
ezek voltak az ütőfák. Mind a faragás, mind a minta 
kimunkálása külön művészi tevékenységként érté-
kelhető, ezért a mézeskalács-készítők nagy becsben 
tartották az ütőfáikat, amelyek legtöbbször apáról 
fiúra öröklődtek. 

Manapság már nem a hagyományos módszerrel, 
hanem az egyszerűbb kiszúróformákkal készítjük a 
mézeskalácsokat, házikót építünk belőle, vagy a leg-
modernebb szilikonos kekszformákkal mintázzuk a 
tésztát. A díszítés is sokféle lehet az aszalt gyümöl-
csöktől és magvaktól kezdve a színes mázakig vagy 
a klasszikus, fehér, tojáshabos ún. írókázásig. A lé-
nyeg, hogy a mézeskalácssütés valamilyen formában 
pont annyira része az adventi időszaknak, mint a 
koszorúkészítés vagy az adventi naptár.

forrás: Gasztro Coach Magazin
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Karácsonyi mézes receptek

MÉZESKALÁCS
Hozzávalók:
25 dkg méz
50 dkg liszt
15 dkg kristálycukor
10 dkg vaj
1 csomag őrölt, mézes fűszerkeverék
2 dkg szalalkáli
1 dl tej 
4 tojás sárgája
Elkészítés:
A mézet gőz fölött meglangyosítjuk, majd állandó kevergetés mellett hozzáadjuk a többi alapanyagot (lehet, 
hogy több lisztet felvesz), végül 3 tojássárgájával jól összedolgozzuk. 1-2 órára hűtőbe tesszük. Ezután 4 mm 
vastagra nyújtjuk, és formákkal kiszaggatjuk. Vajjal kikent vagy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és 3-as 
fokozaton (gázsütő) világosbarnára sütjük. Még melegen megkenjük a maradék tojássárgával.

A díszítéshez a 4 tojásfehérjét 40 dkg porcukorral gőz fölött fényes fehér habbá verjük.

MÉZES PUSZEDLI
Hozzávalók: 
(1 csésze = 2,5 dl)
2 csésze kristálycukor
1 csésze víz
10 dkg margarin
1 csésze tej
1 csomag szalalkáli
1 csomag őrölt, mézes fűszerkeverék 
4 tojás
kb. 1 kg liszt
Elkészítés:
1 csésze kristálycukrot sötétre megpirítunk, felengedjük a meleg vízzel, addig kevergetjük, ameddig felolvad 
az égetett cukor, majd levesszük a tűzről. Hozzáadjuk a másik csésze cukrot, margarint, tejet, fűszerkeveréket, 
szalalkálit és a 4 tojássárgáját. Ezt jól összedolgozzuk annyi liszttel, amennyit felvesz (lehet, hogy többet is fel-
vesz, mint 1 kg). A tésztát kinyújtjuk 0,5 cm vastagra, és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, zsírral kikent vagy 
sütőpapírral bélelt tepsiben 3. fokozaton (gázsütő) világosbarnára sütjük. 

A mázhoz a 4 tojásfehérjét 30 dkg kristálycukorral gőz fölött felverjük. Ebbe a mázba az összes puszedlit be-
leforgatjuk, hagyományos módon vajlingban összerázzuk a puszedlit és a mázat. (De akár ecsettel is megken-
hetjük egyenként.) Nyújtódeszkán szárítjuk. 

PUHA MÉZES

20 dkg cukrot 6 tojás sárgájával jól kikeverünk, hozzáadunk fél citrom héját és levét, 25 dkg olvasztott mézet, 
egy kávéskanál szódabikarbónát, evőkanálnyi mézesfűszert, és jól kikeverjük. Végül beletesszük a tojásfehér-
jék kemény habját és 25 dkg lisztet. A tepsit alaposan kivajazzuk, lisztezzük, és megszórjuk darabos dióval, 
mazsolával, szárított gyümölccsel vagy pirított, sózatlan mogyoróval, és erre öntjük a masszát. Lassan, egy 
óráig sütjük.
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Erdőkürtön járt a Mikulás

Kedves Erdőkürtiek!

Látva az időjárás alakulását, egyfolytában azon törtem a fejem, hogyan fogok eljutni Erdőkürtre, ha nincs 
hó. Mikulás anyónak azonban támadt egy remek ötlete: menjünk traktorral! Rögtön szólt is a csörgősipkás 
Főmanónak és a két segítőmanónak, Tündinek és Pirinek, hogy közösen kidolgozhassuk a részleteket. Kis- 
krampusz is itt sertepertélt körülöttünk, ő is velünk tartott. Így aztán december 5-e délutánján a segítőimmel 
megérkeztünk Erdőkürtre. A lóerőket megerősítettük egy varázslatos rénszarvassal, Rudolffal, hogy segítse 
a traktort húzni, amit Főmanó vezetett. Kiskrampusz jóvoltából hangos zeneszóval térhettünk be minden 
utcába. Én már nem bírtam fel-lekászálódni a mikulástraktor utánfutójára, ezért a segítőmanók osztogatták 
az apró csomagokat a gyerekeknek és a szaloncukrot, mandarint a „nagy gyerekeknek”. Mikulás anyó az át-
fázott nagykorúakat kínálta karácsonyi punccsal, míg a Kiskrampusz virgácsot adott a rosszcsontoknak. Az 
érvényben lévő kijárási tilalom miatt nagyon kellett sietnünk, hogy még este 8 óra előtt hazatérhessünk az 
Északi-sarkra. 

Ezúton köszönöm meg a csillogó szemeket, a kedves szavakat, a szebbnél szebb rajzokat, a karácsonyfa-
díszeket a könyvtári karácsonyfára, a szíves vendéglátást (forró ital, sütemény). Köszönöm, hogy mindenki 
nagyon fegyelmezetten, maszkban várt bennünket, nem csoportosultak, és csak a fotók kedvéért vették le pár 
pillanatra a maszkot. Külön köszönet a polgárőröknek, akik biztosították számunkra a biztonságos közleke-
dést a közúton.

Mikulás anyó, Főmanó és a segítőmanók, valamint Kiskrampusz nevében is ígérhetem, hogy ha csak raj-
tunk múlik, jövőre is eljövünk. Ho-ho-ho-hóóó!      

Télapó
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A falu karácsonyfája

Néhány éve hagyománnyá vált Erdőkürtön, hogy 
az adventi időszakban a művelődési ház udvarán fel-
díszítjük a falu karácsonyfáját. Az idei évben is így 
történt, így próbálunk egy kis karácsonyi hangula-
tot teremteni ebben a nehéz, szigorításokkal teli idő-
szakban. Remélem, a jövő évben már szabadabban 
ünnepelhetünk. 

Köszönjük a felajánlott fenyőfát Somogyi Károlynak 
és családjának!

„Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?

Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,

szeretettel beragyognánk az egész világot?

/Aranyosi Ervin - Mi lenne, ha a Karácsony…/

„Bemutatkozunk”

Körülbelül egy éve költöztünk erre a csodálatos 
helyre. Nyugodt, természetközeli környezetet keres-
tünk, és ugyanolyan kellemes meglepetés volt szá-
munkra az itt talált barátságos, összetartó közösség, 
mint mindenkinek, aki Erdőkürtön telepedett le az 
utóbbi években. A turisztikai vállalkozásunkat sze-
rettük volna kiterjeszteni ezen az idilli kistelepülésen. 

Elterveztük, milyen programokat tudunk majd 
felajánlani az idelátogatóknak, milyen lesz a vendég-
ház, amit beindítunk nemsokára. Elkezdtük beren-
dezni a kézműves műhelyt, még három kecskegidát 
is beszereztünk, akik rendben tartják a gyepet, és 
akiket megtanítunk, hogy velünk kiránduljanak az 
erdőben póráz nélkül, igazi túratársakként (hogy 
ezzel is színesítsük majd a vendégeinknek kínált 
programlehetőségeket). Az ötlet Ausztriában és 
Amerikában már bevált, hát belevágtunk. Aztán 
jött a járvány. A turizmus leállt, ezzel együtt a vál-

lalkozásunk is, a terveinket jegelnünk kellett. Az a 
meglepő, hogy ennek ellenére milyen boldogok va-
gyunk mindketten. A vadregényes környezet, a ba-
rátságos emberek minden nap örömet csempésznek 
az életünkbe; nagyokat barangolunk a természet-
ben, és bár turistával még nem találkoztak, a három 
kiskecskénk imád velünk kirándulni.

Az alapfoglalkozásunk robotikai mérnök (Márk) 
és pszichológus (Panni), szeretünk különféle szer-
vezetekben önkénteskedni, ezáltal új közösségeket, 
hasznos kezdeményezéseket megismerni, illetve 
közös hobbink a tabletop RPG-nek vagy asztali sze-
repjátéknak nevezett szórakozási forma. Ebben bi-
zonyos szabályok alapján általában 4-6 játékos sze-
replőként, belülről mesél el, játszik végig, és közben 
alkot meg egy történetet. (Persze, az lenne a legjobb, 
ha a jövőben egy erdőkürti játékoscsapatot is össze 
tudnánk szervezni.) Az utóbbi, kihívásokkal és mun-
kával teli évben nemigen volt időnk egyik hobbira 
sem, de örömteli hangulatban várjuk az enyhülést, 
addig is felfedezzük a környéket, gyönyörködünk a 
tájban, beszélgetünk az új erdőkürti ismerőseinkkel. 
Élvezzük ezt a csodás kis települést, és hogy igazán 
otthon érezzük benne magunkat. Nagyon köszön-
jük mindenkinek a barátságos fogadtatást.

Antal Márk és Lázár Patrícia (Panni)
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Frissdiplomásunk 
”Nem elég a józan ész...„ 

Az általános iskola elvégzése után az Aszódi 
Evangélikus Gimnáziumban folytattam tanulmá-
nyaimat. A gimnáziumi évek gyorsan és gondtala-
nul repültek, így egyből pályaválasztás elé kerültem, 
ahol nehezemre esett dönteni a sok érdekes szak-
irány közül, mivel annyiféle szakmában el tudtam 
képzelni magam. A szívem inkább a reáltárgyak felé 
húzott, mivel szabadidőmben mindig is szívesen fej-
tettem meg logikai fejtörőket, rejtvényeket. Szeret-
tem az egyértelmű eredményeket, hogy a megoldás 
egyedüli és cáfolhatatlan. Így mérnöki pályára esett 
a választás, pontosabban az Óbudai Egyetem gé- 
pészmérnöki szakára.

Az egyetemet megelőző, iskolapadban töltött évek 
alatt hozzászoktam, hogy könnyen veszem az iskolai 
akadályokat – különösebb erőfeszítés nélkül. Ezzel 
az önbizalommal vágtam neki az első szemeszter-
nek a felsőoktatásban. Nem kellett sokat várnom az 
első kudarcra, váratlan felismerésként hatott, hogy 
itt már nem elég a józan ész, a jó eredményekhez 
sokkal szorgalmasabbnak kell lenni.

Bár hivatalos követelményként nem jelenik meg, 
a mérnöki szakokon az oktatók számítanak egyfaj-
ta előképzettségre az adott szakirányt illetően, amit 
egy humán gimnáziumban szerzett érettségivel alig-
ha tudtam felmutatni. Az emelt matematikaérettsé-
gi hasznosnak bizonyult, viszont a gyakorlatiasabb 
tárgyakból rengeteg volt a pótolnivaló. Az EGA szu-
per gimnázium, nagyon szerettem, de úgy vélem, az 
ember több legyet üt egy csapásra, ha érettségit is 
adó szakközépiskolába jelentkezik. Ott ugyanis rá-
látást nyer az adott szakmára, az érettségi után pe-
dig még ott a választás lehetősége a továbbtanulás és 
a munkába állás között. Az egyetemi hallgatótársa-
im nagyjából fele gépészeti szakközépiskolából jött, 
és remekül helytálltak a felsőoktatásban is.

Azt mondják, az egyetemnek csak az első évét kell 
kibírni, onnantól már sétagalopp. Én inkább úgy fo-
galmaznék, hogy az első év után az ember hozzászo-
kik a végeláthatatlanul sok beadandó készítéséhez és 
a hajnalig tartó tanuláshoz, ahhoz, hogy harmadjára 
is visszadobják a több mint tíz óra alatt elkészített 
rajzot. Tényleg igaz a mondás: az iskola életre nevel.

A diploma megszerzéséhez hathetes szakmai gya-
korlatot kell végezni, amelyet én a hatvani Boschban 
töltöttem mint gyártásközi minőségbiztosítási mér-
nök gyakornok. A feladatom egy automata váltóve-
zérlő gyártása közben felmerülő, minőséget érintő 
problémák elhárítása volt. Ebben a pozícióban oly 
mértékben merültem el, hogy a hathetes gyakor-

latból három év kerekedett, ami alatt olyan kész-
ségeket sikerült elsajátítanom, amit az egyetemen 
idő szűkében lehetetlen. A munka és az iskola ösz-
szehangolása megtanított az időgazdálkodásra, így 
sokkal hatékonyabb lettem. Végül az egyik elemzett 
gyártási probléma adta a szakdolgozatom témáját is, 
amelyben a váltóvezérlő egység egyik, műszaki ke-
rámiából készült alkotójának károsodási körülmé-
nyeit kutattam.

Az államvizsgára idén nyáron került sor, amit 
hosszú felkészülés előzött meg. A vírusra való te-
kintettel a vizsga online zajlott, ami azt jelentette, 
hogy az esetleges csalások elkerülése végett tételhú-
zás után nem járt felkészülési idő, spontán kellett 
felelni a feltett kérdésekre. Én is nehezen hittem el, 
de a rengeteg küzdelmes vizsga után ez már inkább 
egy jóhangulatú beszélgetés a szakmáról, amelynek 
a végén az oktató és a hallgató kollégákként, jó száj- 
ízzel búcsúznak egymástól.

Októberben sikerült elhelyezkednem főállásban, 
jelenleg kormányművek fejlesztését támogatom 
hardware oldalról egy budapesti multinacionális 
cégnél.

Megszámolni sem tudom, hányszor akartam ott-
hagyni az egyetemet. Volt, hogy passziváltattam egy 
félévet, és inkább munkát vállaltam. Mentálisan ez 
egy nagyon megterhelő időszak, ahol nagy szükség 
van a család biztatására és támogatására. Az enyém 
mindig ott volt nekem, és nem lehetek elég hálás, 
mert nélkülük egész biztosan nem sikerült volna el-
érnem a céljaim.

Nedeliczki Dalma
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Anyakönyvi hírek

elhunytak:
Dr. Fehérvári Gyula gyógyszerész  1942. 06. 13. – 2020. 09. 18.
Csávolszki Jánosné (Nánai Mária)  1942. 11. 08. – 2020. 10. 27.
Jakus Pál  1945. 02. 21. – 2020. 11. 12.
Virág Ferenc  1929. 08. 09. – 2020. 11. 18.

Házasságot kötött Teréki Tibor és Herédi Ágnes 2020. november 20-án.

Házasságot kötött Ráduly Csaba Levente és 
Petrás Csenge Katinka 2020. szeptember 26-án.

Házasságot kötött Király József és Nyemecz 
Enikő 2020. október 29-én.

Házasságot kötött Orgoványi Péter és Vajda 
Dóra 2020. szeptember 19-én.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Jázmin Gyógyszertár

JÁZMIN GYÓGYSZERTÁR KÁLLÓI 
NYITVA TARTÁS

Hétfő:  7:00-10:45

Kedd:  7:00-10:15 és 13:15-16:00 között

Szerda:  7:00-10:45 és 15:15-16:00 között

Csütörtök:  7:00-10:15 és 15:45-16:30 között

Péntek:  7:00-10:15 és 15:15-16:30 között

Szombat:  Zárva
Vasárnap:  Zárva 

A Jázmin Gyógyszertár telefonszáma: 
06 32 477 008 

Vészhelyzet esetén hívható 
telefonszámok: 
• mentők (104), tűzoltók (105), rendőrség (107),
• általános segélyhívó (112)
• héhalmi orvosi ügyelet: 06 32 482 027

Tisztelt Betegeink!

Kérjük Önöket, hogy legkésőbb az 51. hé-
ten (2020. 12. 14-18.) gondoskodjanak arról, 
hogy az ünnepek idejére a rendszeresen sze-
dett gyógyszerekből minden családtag (felnőtt 
és gyerek egyaránt) legyen ellátva legalább két 
hétre elegendő adaggal.

Javasoljuk, hogy a házipatikát töltsék fel az 
alábbiakkal:
• láz-, és fájdalomcsillapító
• nátha/megfázás elleni szer
• orrcsepp, orrspray
• köhögéscsillapító, köptető
• hasmenés elleni gyógyszer
• emésztésre javasolt gyógyszer
• allergia elleni gyógyszer
• lázmérő
• sebkezelési eszköz

Orvosi rendelés
A DECEMBERI RENDELÉS SZABADSÁG MIATT  2020. 12. 17-23-IG MÓDOSUL!

Kérjük betegeinket, hogy állandó gyógyszereiket lehetőleg december hónap elején írassák fel!

Szabadság alatt helyettes orvos, Dr. Balogh Botond (Héhalom) rendel Kállón:
• 2020.12.18. péntek 12-13 óráig
• 2020.12.21. hétfő 12-13 óráig

2020.12.17-2020.12.23-ig gyógyszerismétlés  
Kállón az alábbi időpontokban lehetséges:
• 2020.12.17. (csütörtök) 8-10 óráig
• 2020.12.18. (péntek) 8-10 óráig
• 2020.12.21. (hétf)ő 8-10 óráig
• 2020.12.22. (kedd) 12:30-14 óráig
• 2020.12.23. (szerda) 8-10 óráig

2020.12.28-31-ig csak SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS  
Kállón
• 2020.12.28. (hétfő) 8-10 óráig
• 2020.12.29. (kedd) 8-10 óráig
• 2020.12.30. (szerda) 8-10 óráig
• 2020.12.31. (csütörtök) 8-10 óráig

Az orvosi rendelő telefonszáma: 06 32 785-480
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Hulladékszállítás

A Szelektív Kft. tájékoztatása a 2021. évi hulladékszállításról 

A kommunális hulladék elszállítása változatlanul csütörtökönként történik, a szelektív hulladék 
összegyűjtésére pedig minden hónap 3. hétfőjén kerül sor. Az első negyedév időpontjai:

• 2021. január 18.

• 2021. február 15.

• 2021. március 15.

A kuka mellé elhelyezett fenyőfák szállítása – minden dísztől, csomagolóanyagtól mentesen (!) –  
2021. január 21-én, csütörtökön és 2021. január 28-án, csütörtökön lesz. A zöldhulladék elszállítá-
sának ütemterve még nem készült el, erről a későbbiekben küldünk tájékoztatást.

Erdőkürti Római Katolikus Egyházközség

A katolikus templomban várhatóan meg lesznek tartva az adventi és karácsonyi liturgikus alkalmak, 
a konkrét időpontok azonban a járványügyi rendelkezésektől is függenek. A karácsony előtti napokban 
kifüggesztjük a hirdetőtáblára a miserendet.

Acsai Evangélikus Egyházközség Erdőkürti Gyülekezete

A rendkívül nehéz és egyre súlyosabbá váló járványhelyzetben a Magyarországi Evangélikus Egyház 
továbbra is a Krisztustól kapott küldetést, az ige hirdetését tartja elsődleges feladatának. Püspökei pász-
torlevelet tettek közzé az egyház honlapján, melyben határozottan kérik, hogy nyilvános istentiszteletet 
csakis ott szervezzenek, ahol az a hatályos állami és önkormányzati védelmi intézkedésekkel összhang-
ban, a templom mérete vagy a gyülekezet kicsi létszáma miatt biztonságosan, egymás iránti felelősséggel 
megtartható. Kérik, hogy a tavasszal már kipróbált online és egyéb alternatív, biztonságos megoldások-
kal éljenek ismét. Sokaknak lelki épülést jelent, ha írott igehirdetéseket vehetnek kézbe.

A járvány újbóli fellángolása miatt ezért nem tartanak hívek részvételével templomi istentisztelete-
ket sem Acsán, sem Erdőkürtön. A személyes részvétellel történő istentiszteleteket határozatlan ideig 
szüneteltetik. A vasárnapi és az ünnepnapi online istentiszteleteket az Acsai Evangélikus Egyházközség 
gyülekezeti facebook-oldalán, illetve a http://www.erdokurtfaluvedo.hu/istentiszteletek.html link be-
írásával lehet megnézni. Az igei gondolatokat az erdőkürti hívek papíralapon kapják meg minden héten.

Ünnepi istentiszteleti rend
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Ó, Kresťania 

Ó, kresťania, poďme, radostne plesajme
a postojme pri jasliach v Betleheme.

Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo:
[:ó, pozdravme ho vrúcne,:]

veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.

K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý,
k nám prišiel, keď na to bol už čas daný,

z pokornej čistej vyvolenej Panny.
[:Ó, klaňajme sa Jemu,:]

On od Boha je Spasiteľ poslaný.

Ó, kresťania, vstaňme, Hospodina chváľme
a s anjelmi radostne zaspievajme:
Sláva buď Pánu Bohu na výsosti

[:a ľuďom dobrej vôle,:]
buď pokoj v srdciach z Kristovej milosti.

Ó, jöjjetek, hívek! (Adeste fideles)

Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel,
A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya;

Ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk,
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Az életnek szent Ura, dicsőség Királya,
Itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen,

Nagy, dicsőséges, szent és örök Isten.
Ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk,

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak,
És vigadva örvendjetek, buzgó hívek!

A magas mennyben dicsőség Istennek!
Ó, jöjjetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imádjuk,

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Sokan talán nem is gondolnák, hogy mennyi munkával készül 
el ez a picike újság, de azt talán jól látható, hogy szívünk-lelkünk 
beletesszük minden egyes Kürtölőbe. Szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki időt és energiát nem sajnálva hozzájárult az új-
sághoz akár cikkírással, fotókkal, korrektúrával, anyaggyűjtéssel 
vagy bármilyen más egyéb tevékenységgel.  

Ezután is várjuk javaslataikat, hogy miről olvasnának szívesen, 
illetve alkalmi cikkírók írásaira is számítunk, hogy továbbra is  
színes és változatos, helyieket érdeklő témákról számolhassunk be. 

A Kürtölő szerkesztősége

Kellemes ünnepeket kívánunk 
minden Olvasónknak!


