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2021 első negyed éve

Ilyenkor, március közepén előkerülnek a kokár-
dák, díszbe öltöznek a terek, fellobogózzák az intéz-
ményeket. Az iskolákban, óvodákban nemzeti színű 
dekorációk jelzik: valami fontos dolog történik.

Különös dolog a nemzeti ünnep, hiszen olyan 
régen történt eseményekre emlékezünk. Ennyi év 
távlatából nem egyszerű dolog átérezni az akkor 
történt események jelentőségét. Mégis érdemes új-
ból és újból feleleveníteni a múlt történéseit, hiszen 
minden emberben ott él a kíváncsiság.
Kinek mi jut eszébe, ha ezt hallja: 1848. március 15.?

Van, aki a történelem órán hallottakra gondol. 
Akadnak olyanok is, akikben dereng az ünnepségek 
egy-egy mozzanata. Van, aki fejből mondja a hely-
színeket, esetleg fel tudja idézni a 12 pontot is. Egy 
biztos: talán nincs olyan felnőtt magyar ember, aki 
ne tudná folytatni a sort: „Talpra magyar, hí a haza!”. 
Petőfi Sándor Nemzeti dal című verse bevéste magát 
a magyarság szívébe.

1848. március 15-e a történelem magasságából 
szemlélve nem csupán egy egyszerű, esős tavaszi nap 
volt: ezen a napon Pesten forradalom zajlott. Petőfi 
Sándor és fiatal társai – akiket márciusi ifjak néven 
emleget az utókor – a Pilvax kávéházból elindulva a 
Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták a 12 
pontba foglalt követeléseiket, és kiszabadították a 
jobbágyok sorsát szívén viselő Táncsics Mihályt.

Legújabb kori történelmünk során mindig  
kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. 
megünneplése. A magyar szívekben mindig magá-
ban hordozott egy sajátos, szimbolikus jelentéstar-
talmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a 
nemzeti tudat érzését. Az ezen dátum által jelké-
pezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű him-
nuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld 
színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy  

országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest,  
hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett.

A szabadságharc nem ért véget, 1848 eszmeisége 
tovább él. Ezeknek a feledhetetlen napoknak az em-
lékezetét soha nem vehetik el tőlünk, mert ott van 
mélyen beleégve nemzetünk lelkébe, magunkban 
hordott történelmünkbe.

Legyünk büszkék az őseinkre, a tetteikre, hogy 
általuk lehettünk azzá, akik most vagyunk!

Szebenszkiné Palik Katalin

1848. március 15.
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Jegyzői hírlevél
FELHÍVÁS AZ EBTARTÁS SZABÁLYAIRA:

A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoznak a közterületen kóborló ebek. Ez nem minden esetben 
kóbor ebet jelent, hanem több esetben az ebek gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állatuk a tartás helyét ne 
hagyhassa el. Az ebek azonosításánál további gondot jelent, hogy mind a mai napig előfordul, hogy az ebek nin-
csenek mikrochip megjelöléssel ellátva. A fent leírtak miatt indokoltnak tartom, hogy az ide vonatkozó ágazati 
jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam: 
• Az ebtartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szö-

késének megakadályozásáról. Felhívom minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, 
se más ingatlanán nem hagyhatja, a kutyát megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély megakadályozásáról. 

• Az állattartó köteles továbbá minden, három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – ál-
latorvossal beoltatni. Az eb tulajdonosa és tartója az Erdőkürti Polgármesteri Hivatalnál – az önkormányzati 
ebnyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott ebeket „ebösszeíró adatlapon” bejelenteni. A 4 hóna-
posnál idősebb ebet csak transzponderrel megjelölve lehet tartani. A 4 hónaposnál idősebb, transzponderrel 
nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hatóság felé. 

• Amennyiben az ebtulajdonosok felszólításra nem tesznek eleget a bejelentési, oltási vagy chipezési kötelezett-
ségnek, úgy a jegyzőnek lehetősége van a bírság kiszabására a járási állategészségügyi hatóság értesítése mel-
lett. Aki az állattartásra vonatkozó előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem 
gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint 
az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. 

• Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja, póráz nélkül elengedi, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás lefolytatására a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala rendelkezik hatáskörrel. 
A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek ve-

szélyt jelentenek mind az emberre, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára. Embertársaink 
egészségének és testi épségének megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében ezúton is 
felszólítok minden érintettet, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező 
mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon. 

AZ AVARÉGETÉS SZABÁLYAI A RENDKÍVÜLI VESZÉLYHELYZET IDEJÉRE:

Sok helyi lakos hívja fel hivatalunkat avarégetéssel kapcsolatos kérdésével. A parlament által még tavaly nyá-
ron elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől kezdődően országszerte tilos az avarégetés és a kerti 
hulladék égetése. A döntéssel azt a rendelkezést törölték el, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabá-
lyozhatják az avarégetést. Ennek célja a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő 
nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen. 

Megjelent egy kormányrendelet a Magyar Közlönyben, mely rendelet értelmében a koronavírus-járvány mi-
att bevezetett veszélyhelyzet idején annak megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében 
marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”. Tehát amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig to-
vábbra is az önkormányzatokra lesz bízva, engedélyezik-e az avar- és zöldhulladék-égetést, és ha igen, milyen 
feltételekkel.

Ezúttal tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a veszélyhelyzet visszavonásáig érvényben marad Erdőkürt 
Község Önkormányzatának a „közterületek és ingatlanok rendjéről és település tisztaságáról” szóló 7/2010. 
(XI.11.) számú rendeletének IV. fejezete, amely szabályozza az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi 
szabályait. Kérem, mindenki ennek megfelelően járjon el.

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm.
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FELHÍVÁS A KÖZTERÜLETEN PARKOLÓ GÉPJÁRMŰTULAJDONOSOK RÉSZÉRE:

Az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett be hivatalunkhoz az útszélen, illetve a járdán parkoló  
gépjárművek tárgyában. Ezzel kapcsolatosan a következőkre hívom fel a figyelmet:
• A KRESZ rendelkezései alapján járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy egyéb jogszabályi előírásból más 

nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A 
megállás a vezető szándékából történő, forgalomból való kikapcsolódást jelenti, melynek időtartama lehet a 
folyamatos be- és kiszállás, valamint rakodás ideje, illetve azon túl legfeljebb öt perc, ha a vezető a járműben 
vagy közvetlen közelében marad. Ha tehát a vezető eltávozik, akár egy-két percre is, már várakozásról beszé-
lünk. Természetesen minden olyan helyen, ahol megállni tilos, várakozni sem lehet. Amennyiben tábla nem 
tiltja, út szélén csak akkor szabad parkolni, ha az úttest szabadon maradó részén a parkoló gépjármű mellett 
legalább 1 forgalmi sáv szélessége, azaz 5,5 méter hely marad. Erdőkürt keskeny mellékutcáiban, a domborzati 
viszonyokból adódóan és a település korábban kialakult utcaszerkezetét tekintve, sajnos, ezek a feltételek nem 
teljesülnek.

• A KRESZ szabályai szerint a járdán és járdaszigeten tilos az álló járműveket elhelyezni, hiszen ez a terület a 
gyalogosok közlekedését szolgálja elsősorban. A járdán parkolni csak abban az esetben szabad, ha azt jelzőtáb-
la vagy útburkolati jel kifejezetten megengedi. Ebben az esetben is csak akkor, ha a gépjármű a járda szélessé-
gének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és 
a jármű tengelyterhelése az ezer kilogrammot nem haladja meg. Fentiekből következik tehát, hogy a település 
egész területén tilos a járdán történő megállás és várakozás.

A fentieket figyelembe véve felhívom mindenki figyelmét a KRESZ szabályainak betartására. Az úttest és a 
járda nem kijelölt parkoló, a gépjárműveket ne ott tárolják! A rendszeresen úttest szélén, illetve járdán parkoló 
gépjárműtulajdonosok álljanak be az udvarukba, ne akadályozzák a közlekedést és gyalogosforgalmat! Ameny-
nyiben nem történik változás, felveszem a kapcsolatot az illetékes Rendőrkapitánysággal a KRESZ szabályainak 
betartatására.

Fóti Péter jegyző

GÉPJÁRMŰADÓ: MI VÁLTOZIK 2021-BEN?

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem 
lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről 
és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél 
valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent. 
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 
410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló 
adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan 
veszi figyelembe az adó kivetésénél. Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO 
„adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó-mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” 
elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással 
(ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papíralapon is elérhető lesz majd a NAV központi 
ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel 
továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

forrás: nav.gov.hu
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Evangélikus egyházi hírek
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FEJLESZTÉSEI,  
ESEMÉNYEI 

Az evangélikus gyülekezetben is szeretjük, ha 
minden a helyén van, minden működik, minden 
rendben zajlik. Ne terelje el semmi a figyelmet arról 
a szolgálatról, ami ránk van bízva ebben a község-
ben is. Ne vonja magára, és ne terelje el a lényeg-
től a figyelmet sem egy hamisan szóló orgona, sem 
egy felpúposodott, kopott burkolat, sem egy kor-
hadásnak indult padló a templomban, sem pedig a 
toronyból lehulló, a fejünket veszélyeztető vakolat-
darab. Lehet, hogy ha sokáig nézzük, megszokjuk, 
de akkor sem méltó az Isten házához semmilyen 
tökéletlenség. 

A gyülekezet tagjai nyitott szemmel járnak, és 
nem azt mondják: „Jó lesz az úgy is!”, hanem szól-
nak, sőt ami még fontosabb, tesznek is azért, hogy 
Isten házához méltó legyen minden. És ami még 
ennél is több: sokan mélyen a zsebükbe nyúlnak, 
és anyagilag is kifejezik egyházszeretetüket. És van, 
aki az orgonafelújítást, van, aki a burkolat költségét 
vagy a padok alatti deszkák költségét magára vállal-
ja, és örül, hogy hozzájárulhatott Isten iránti hálából 
ezekhez a munkákhoz. Van vállalkozó is, aki rész-
ben vagy egészben a munkadíjat ajánlja fel, hogy a 
kedves templom jól mutasson. Nem említjük névvel 
őket, mert nem maguknak, hanem Istennek akartak 
dicsőséget szerezni. Mi pedig nagyon köszönjük. 

Az elmúlt 3 év jelentősebb felújításai, fejlesztései, 
eseményei a következők voltak:
• 2018. december 11. – a Vermona elektromos  

orgona digitálissá tétele, új hangosító berendezés 
felszerelése. Az új hangzás összehasonlíthatatla-
nul szebb lett, mint a régi volt. 

• 2019. január 14-19. – burkolatcsere a gyülekezeti 
teremben, a mellékhelyiség burkolása; csatorna-
csere. A régi, 35 éves burkolat igencsak megkopott, 
mondhatjuk megcsúnyult, az új csúszásmentes,  
és könnyen takarítható.

• 2019. október 14-19. – padlócsere a szószék  
oldali padsorok alatt. A régi nem is volt annyira 
régi, mégis alulról nedvességet, párát kapott, és  
penészedni kezdett. Az új burkolatot szellőztethe-
tővé tettük. 

• 2019. november 23. – orgonaest. Az újjávará-
zsolt orgona hangszíneit, lehetőségeit mutatta be  
Mekis Péter. Fúvós hangszeren játszott még  
Tolner Kata, gitáron kísérte Kenyeres Anikó.

• 2020. szeptember 15-16. – a torony vakolatának 
javítása. Nemcsak a javítás, hanem a további, ha-
sonló vakolathullás megelőzése is megtörtént. 

• 2020. november 24. – WiFi telepítése a templom-
ba és a gyülekezeti terembe. Megköszönjük az 
Önkormányzat nagylelkű felajánlását, hogy ezt a 
lehetőséget számunkra biztosították. Úgy gondol-
juk, hogy az elkövetkező években egyre inkább 
szükség lesz arra, hogy a technika eszközeit az 
egyház munkájában is felhasználjuk.

Mekis Ádám  
lelkész
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ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSE

Az a tapasztalatom, hogy az emberek számára 
fontosak az értékeink, például az épített öröksé-
günk, és szívesen tesznek annak érdekében, hogy 
ezek fennmaradjanak.

Jó példa erre a római katolikus Szentlélek-temp-
lom kertjében található fafaragás, amely Jarábik 
János atya – aki sok éven keresztül katolikus lel-
kipásztorként kötődött hozzánk – keze munkája 
az erdőkürti hívek számára. Ez a faragvány egy 
kivájt fatörzsben elhelyezett, faragott Szűz Mária 
szobor. Tetejét fazsindely borítja, kívül díszített 
vaspánt keretezi „Jöjj, Szentlélek Úristen” felirat-
tal. Az idő múlásával megcsúnyult, pusztulásnak 
indult. Ezt vette észre pár szemfüles, jószándékú 
ember, akik a pandémia „csendjében” elhatározták, 
hogy felújítják. Ez gyönyörűen sikerült, hála Budai 
Lászlónak, aki anyagilag támogatta, továbbá Budai  
Mihálynak és Budai Józsefnek, valamint segítőik-
nek, akik munkájának köszönhetően újra eredeti 
szépségében díszíti a templomkertet. Köszönjük 
nekik. 

Adjunk hálát, hogy szép számmal élnek köztünk 
olyan emberek, akik a mai nehéz gazdasági hely-
zetben is fontosnak tartják az értékek megóvását és 
megőrzését magunk és az utókor számára! 

Arra biztatok mindenkit, hogy egy falubeli séta 
alkalmával bátran tekintse meg személyesen is.

Gergely Judit

Katolikus egyházi hírek Tudta-e?
VIRÁGVASÁRNAP

A Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való  
bevonulásának emlékünnepe, a húsvét előtti vasár-

nap. Már a 7. század óta pálmát szenteltek ezen a 
napon. Nálunk ezt a barka helyettesíti. A barkát 
a pap rendszerint a nagymise előtt szenteli meg, 
majd kiosztja a híveknek. A virágvasárnapi bar-
kaszentelés egyházi eredetű népszokás ugyan, de 
régen a szentelt barkát felhasználták rontás ellen, 
gyógyításra, mennydörgés, villámlás elhárítására is. 

Sokfelé élt az a hiedelem, hogy a szentelt bar-
kát nem szabad bevinni a házba, mert elszaporod-
nának a legyek és a bolhák, a tojásból nem kelne 
ki a csirke. Másutt, például a zempléni falvakban 
azonban beviszik a szobába, és a szentkép vagy a 
gerenda alatt tartják, hogy azután hamvazószer-
dán ennek a hamujával hamvazkodjanak. 

A szentelt barkának az állattartásban jósló, va-
rázsló, rontás elleni hatékonyságot tulajdonítottak. 
A földműveléssel kapcsolatosan is hatékonynak 
tartották, például a kert földjébe tűzték le, hogy 
elűzze onnan a férgeket. 

A virágvasárnapot megelőző hetet sokfelé vi-
rághétnek nevezték, és a névmágia miatt alkalmas 
időnek tartották a virágmagvak vetésére. Virág-
vasárnapi jellegzetes népszokások a kiszejárás és a 
villőzés.

Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/
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„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...”
ISKOLAI FARSANGI BÁL

„Sziasztok, most csütörtök van. Már csak egyet 
kell aludni farsangig. Farkasembernek fogok 
öltözni. Gyorsan bepakoltam a jelmezt a táskába 
este, lefeküdtem aludni, hogy minél gyorsabban 
holnap legyen.”

„Elérkezett a várva várt nap. Az iskolában a 2. 
óra után kezdődött a buli. Mindenki bemutatta 
a jelmezét: volt boszorkány, fekete ördög, telefon, 
mesehősök, szellem. Utána fotózkodtunk, majd 
következtek a vetélkedők. Sokféle versenyben 
lehetett részt venni: pufievésben, lufifújásban, 
táncolásban, pingponglabda-egyensúlyozásban és 
gumicukor-vagdosásban.”

„Ezután elmentünk ebédelni, Eszter néni 
kuglófot sütött nekünk, és nagyon jó volt, mert 
farsangi fánkot is kaptunk. Tombolahúzással foly-
tatódott a mulatság. Mindenki 4 darab tombolát 
kapott. Mindenki nyert valamit (ceruzát, tollat, 
matricát, bögrét, sípot, formalyukasztót…). ”

Nagyon jól éreztük ma-
gunkat a farsangon. Reméljük 
jövőre is ilyen izgalmas lesz.

Emese, Zsolti, Laura
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FARSANG AZ ERDŐKÜRTI NEFELEJCS  
ÓVODÁBAN

A hagyományok ápolása az óvodai nevelési prog-
ramunk egyik fő célja. A farsang is azon ünnepek 
közé tartozik, melyet a néphagyomány ápolásának 
szellemében rendezünk. 

Február 15-én tartottuk a farsangi mulatságot az 
óvodában. Ezt a napot kéthetes farsangi projekthét 
előzte meg. Minden napunk témáját a tavaszvárás, 
az ünnepre való ráhangolódás szőtte át. Felidéztük 
a már tanult mondókákat, verseket, népdalokat, 
tréfás énekeket, melyeket új, még nem ismert ele-
mekkel bővítettünk. Megismerkedtek a gyerekek a 
farsangi népszokásokkal, képeken megnézték a ko-
rábbi óvodai farsangokat. 

A gyermekek érzelmi ráhangolódását elősegí-
tették az óvoda farsangi dekorációi is. Bohócokat, 
szemüvegeket nyírtak, színeztek, ragasztottak. Kre-
ativitásuk megnyilvánult az álarcok, bohócnyak-
kendők készítése során is. A bált megelőző napon a 
gyermekek bevonásával elkészítettük a kiszebábot, 
melynek elégetése már hagyománnyá vált az óvo-
dában. 

Pénteken már reggel jelmezt öltöttek a gyerekek, 
és mi, felnőttek is, majd kezdetét vette a móka, tánc. 
Mindenki bemutatkozott, elmondta, hogy milyen 
jelmezbe bújt. Öröm volt látni, hogy pár gyermek-
nek házi készítésű jelmeze volt. A nap folyamán 
különböző versenyjátékokban mérhették össze 
ügyességüket a gyerekek (seprűtánc, célba dobó, 
autóverseny…). Amikor elfáradtak, süteménnyel, 
fánkkal, gyümölccsel, kölyökpezsgővel kínáltuk 
őket.

A játékok után az udvaron sor került a kiszebáb 
elégetésére, sokféle ritmushangszerrel hangoskod-
tunk, zajongtunk, hogy minél előbb elűzzük a telet. 
A napot táncos mulatsággal zártuk.

„Jer, jer kikelet,
seprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!”

Csoór Beáta
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FARSANGOLTUNK A KÖNYVTÁRBAN

„ Belebújni a másik bőrébe. Kinevetni a hatalmast, a győztest, az erősebbet, az elnyomót. Kicsit az lenni, ami 
nem lehetek. Ledobni a szerepet, és maskarával fedni a valót. Ezzel álcázni lehet az igazságot, meg lehet tévesz-
teni a naiv szemlélőt, ki lehet gúnyolni a normalitást, fricskát lehet dobni az elvárásoknak, sőt önfeledten örülni 
lehet az életnek.” (Péter páter)

Így tél végéhez közeledve már mindenki várja, hogy kibújjon a napocska, előkerüljenek a színek. Ezt egy 
kicsit előrehozva, a téli szürkeséget megbontva farsang idején belebújhatunk színes, vicces vagy akár ijesztő 
jelmezekbe. Tették ezt idén is az erdőkürti iskolások és óvodások.

Lehetőségeinkhez mérten online farsangot hirdettünk. Nagyon szép számmal érkeztek a könyvtár oldalára 
a jelmezes fotók. A díjazás hagyományosan zajlott. Szavazhatott a közönség az internet segítségével, illetve  
zsűri is értékelte az ötletes jelmezeket, de senki nem maradt ajándék nélkül. Köszönjük a részvételt.

Elza nyereményét Katica, a kézműves ajánlotta fel. Köszönjük, Belényi-Rutai Katalin!

Dudok Tünde
könyvtáros

Az online farsang eredményei:
Zsűri: 
1. Okostelefon és Libatolvaj
2. Tavasztündérek és Erdei tündér
3. Szellem és Szupervillám

Közönségszavazatok: 
1. Elza
2. A vadnyugat őrei
3. Focista
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII. 9.) 
EMMI rendelet előírja, hogy a községekben minimum 
közösségi színteret kötelező működtetni, ahol a köz-
művelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 
érdekében legalább egy, legalább középfokú közműve-
lődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező 
szakembert kell foglalkoztatni a települési önkormány-
zatoknak 2021. január 1-jétől. 

A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi  
Erőforrások Minisztériuma által biztosított támo-
gatás révén valósítja meg a Közművelődési, Foglal-
koztatási és Képzési Programot, amelynek keretében 
országosan közel 2000 fő foglalkoztatására nyílik 
lehetőség közösségi színterekben és közművelődési 
intézményekben. Ehhez kapcsolódóan közművelő-
dési és közönségkapcsolati szakemberek képzése és 
szakmai tevékenységek megvalósítása is sorra ke-
rül, ezzel segítve az önkormányzatok fentebb jelzett  
feladatellátási kötelezettségét.

Nógrád megyében 70 fő foglalkoztatása és képzése, 
valamint további 11 fő képzése kezdődött el a tavalyi 
esztendő végén, három képzési csoportban. A munka-
felvétel, valamint az első képzési nap a megyei igazga-
tóság Salgótarjánban lévő irodáiban valósult meg. 

Erdőkürt település önkormányzata Dudok Tündét 
delegálta a programba, aki szintén részt vett az első 
képzési napon. A képzések 2021-ben a tervek szerint 
márciustól folytatódnak kontaktórákkal, valamint – a 
megyei közművelődési hálózat kialakítása érdekében 
– szakmai műhelymunkák sorozatával. Dudok Tünde 
munkatársunk segíti Erdőkürtön a település kulturá-
lis életének szervezését, művelődő közösség létrehozá-
sát vagy már működő közösség támogatását, a helyi 
igényekre alapozva a közösségi élet szervezését. Mun-
kájához sok sikert kívánunk.

Máté Lászlóné
a Nemzeti Művelődési Intézet  

Nógrád Megyei Igazgatóságának  
megyei igazgatója

A Nemzeti Művelődési 
Intézet Közművelődési,  
Foglalkoztatási és  
Képzési Programja
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A tojásfestés rejtelmei
A legenda szerint Ostara germán istennőnek volt 

egy  olyan madara, amely színes tojást tojt. Egy nap 
az istennő a gyerekek szórakoztatására a madarat 
nyúllá változtatta, azóta tojnak színes tojást a nyu-
lak. Ez eddig mindig képzavar volt számomra, hogy 
miért a nyúl hozza a húsvéti tojást. 

A festett tojás olyan régi hagyomány, hogy már 
az avar kori sírokban is találtak mintás tojásokat. 
Először a tojás rendszerint egyszínű piros volt, ami 
a húsvéti ünnepkörben Jézus kiontott vérét hivatott 
szimbolizálni. Ezeket többnyire természetes növé-
nyi főzetekkel készítették. Később minden földré-
szen elterjedtek, magukon hordozva az adott nép-
művészet mintáit. 

Az egyik legősibb eljárás az úgynevezett írásos 
festés. Ez felolvasztott méhviasszal készül. Egy kis 
szerkezet kell hozzá, mint a fazekasoknak az íróka, 
lényege egy gyűszűnyi tartály, mely csőben végző-
dik, ezzel „írják fel” a szebbnél szebb, főleg Erdély-
ből örökölt mintákat. Ezután a hideg festékben áz-
tatják, majd lekaparják a viaszt. Ahol viaszos volt, 
ott nyilván fehér marad. Ezt lehet kifújt tojással is, 
hogy aztán fel lehessen akasztani. (A kifújást én kö-
tőtűvel szoktam megoldani: a tojás két végét csak 
annyira kell óvatosan betörni, hogy bele tudjam en-
gedni a tűt; aztán felkeverem a fehérjét a sárgájával, 
mert úgy könnyebb kifújni.) 

A következő technika a berzselés, ilyen csúnya 
neve van annak az eljárásnak, amit mi már évek 
óta csinálunk a gyerekekkel. Ehhez az egész csalá-
dom női tagjai gyűjtik a nejlonharisnyát, én meg a 
pörköltjeim hagymahéját. Szép, cakkos leveleket 
szedünk (legszebb a petrezselyem), majd vizesen 
fonákjával felfelé rátesszük a kb. 10x10 centisre vá-
gott harisnyára, amibe belecsomagoljuk a tojást, az-
tán alaposan megszorítva, jól megkötjük. Lényeges, 
hogy a levél alá ne menjen be a festék. Ezután főzzük 
a hagymahéjban legalább 10-15 percig. (Ehhez nem 
kell kifújni a tojást.) 

Ha kész, zsíros kézzel simogatjuk, hogy fénye le-
gyen. Levél helyett csipkés tortapapírt is köthetünk 
bele. Lehet festeni céklával és lilakáposztával, ehhez 
ezeket a zöldségeket előtte sóval és ecettel legalább 
egy óráig főzni kell, és soha nem lesz olyan élénk szí-
ne, mint a bolti, szintetikus festékeknek. 

Ma is létező hagyomány a tojáspatkolás. A ková-
csok próbája ez, mert, ugye, elképzelhetetlen, hogy 
a néhány ólomlemezből kivágott patkót valóságos 
szöggel felszögelik a tojásra… és megcsinálják! Ezt 
libatojásra teszik, mert az nagyobb, és vastagabb a 
héja. 

Az interneten nagyon sok ízléstelen, minden-
félével díszített tojást lehet látni, de ne azt nézzük, 
hanem Fekete Ildikó ifjú népművész munkáit, me-
lyek remekművek! … és még a szerszám készítését is 
megmutatja, amivel a viaszos eljárást gyakorolhat-
juk. Jó munkát! 

Külkey Eszter
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Nyuszit húsvétra?
Évről évre egyre nagyobb hűhót csapunk az 

ünnepek körül. Legyen az karácsony, Bálint-nap/
Valentin-nap vagy húsvét. Szeretünk adni, szeretjük 
kényeztetni gyermekeinket, amivel nincs is gond, 
csupán a mértéke és minősége nem mindegy. 

Közkedvelt „szokás”, hogy húsvétkor 
pici, aranyos, cukimuki, ÉLŐ kis-
nyuszit adunk ajándékba még 
felelősségtudatuk kifejlődésé-
nek igencsak az elején járó 
gyerkőceinknek. Fantaszti-
kus látni a meglepődést és 
örömmámort az arcukon, 
amikor meglátják az apró, 
még alig pár hetes szőr-
pamacsot. Aztán pár nap  
elteltével már nem olyan 
izgalmas, két hét után pe-
dig – ha nem hamarabb 
– már nyűg. Márpedig egy 
5-6, de még akár egy tizen-
éves gyerek sem szívesen takarít 
ki egy igencsak kellemetlen szagú 
ketrecet, vagy eteti-itatja mindennap a 
húsvétkor még borzalmasan izgalmas és cuki 
állatot. Arról nem is beszélve, hogy esetleg állator-
vosra is szüksége lehet. Kellemetlenséget okozhat, 
ha bent van a lakásban a kihullott szőrével, vagy 
ha kiszórja az almot, szénát a szobában. Hajlamo-
sak legmélyebb álmunk közben nekiállni kaparni, 
rágcsálni, nem kímélve ketrecüket. Így a végén úgy-
is ránk, szülőkre marad a takarítás, gondozás, így 
soha ne kifejezetten a gyereknek vásároljunk nyu-
lat! Nekik a helyes, felelős állatgondozással tudunk 
jó példát mutatni. 

Még akár az is előfordulhat, hogy a megajándé-
kozottnak vagy bárki másnak a családban allergi-
ás tünetei lesznek, így még hamarabb kénytelenek 
megválni a boldogan hazavitt ajándéktól. 

Másik fontos szempont, hogy a nyuszik is érző 
lények, megviseli őket, ha új helyre kerülnek, új 
gazdához, de legalább annyira tudnak szeretni és  
ragaszkodni, kedveskedni, mint a kutyák. 

Szóval, aki mégis amellett dönt, hogy nyuszit visz 
haza, annak most röviden összefoglalok pár fontos 
tudnivalót: 

A legfontosabb, hogy a nyuszi fűevő állat, csak a 
mesében eszik répát. A törpe- és házi nyuszik ősei 
az üregi (és nem a mezei) nyulak. Az üregi nyúl a 
természetes élőhelyén elsősorban (száraz) füvet, le-
veleket, fakérget talál, azt eszi, és csak nyáron jut 

vadkörtéhez és vadalmához. Amikor a „húsvéti 
nyúl” táplálására gondolunk, mindig azt kell szem 
előtt tartanunk, hogy őseik, az üregi nyulak a ter-
mészetes élőhelyükön milyen táplálékhoz jutottak 
hozzá. Egészen biztosan nem ettek csokoládét, ká-

posztát, banánt, joghurtot, kenyeret, krump-
lit, de még sárgarépát és salátát sem. 

Főleg nem a vegyszerrel kezelt 
primőröket.

Emellett fontos gondos-
kodni a mozgás- és hely- 

igényéről. Nem érzi jól 
magát egy 50x50x30-as 
ketrecben, ahol eset-
leg még fel sem tud 
egyenesedni. Renge-
teg energiája van, amit 
szaladgálással tud a 
legjobban levezetni, 

ha erre nincs lehetősé-
ge szabadon, megoldja a 

ketrecben is, körbe-körbe 
forogva, dobbantgatva, kény-

szeres szokásokat felvéve. Egy 
házi nyúl átlagosan 5-8 évig él, ter-

mészetesen, ha nem végzi hamarabb a tá-
nyérunkon, így erre az időre felelősek vagyunk érte.

Ezért mindenki, aki nyuszin gondolkodik húsvé-
ti ajándék gyanánt, kérem, jól fontolja meg, készül-
jön fel alaposan a saját és a nyuszi érdekében is! A 
menhelyek már nagyon alacsony létszámban képe-
sek megunt nyuszikat befogadni.

Bányainé Dóri

Požehnané sviatky  
Veľkej noci!

Áldott húsvéti  
ünnepeket!



12

„Bemutatkozunk”

Ezúton szeretnék bemutatkozni. Fóti Péter va-
gyok. 2020. június 1-e óta töltöm be a Közös Önkor-
mányzati Hivatalban a jegyzői állást. Feleségem-
mel (aki óvodapedagógus) és két gyermekemmel  
(lányom a Károli Gáspár Egyetemen tanul, fiam 
szakács szakiskolába jár) Budapesten élek.

46 éves vagyok. Végzettségem igazgatásszervező. 
Közel 23 éves közigazgatási gyakorlatom van. Az ál-
lamigazgatás minden szintjén dolgoztam: helyi ön-

kormányzatnál (Bp. XVIII. és IX. kerülete, Tordas, 
Szentlőrinckáta), minisztériumban (Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium), valamint Budapest 
Főváros Kormányhivatalánál.

Nagyon megtetszett Erdőkürt. Gyönyörű helyen 
fekszik. Amikor a polgármester asszony megmu-
tatta nekem a falut, azonnal éreztem a lelkületét. 
Örömmel jártam végig a már felújított és modernné 
varázsolt intézményeket: a polgármesteri hivatalt, 
az orvosi rendelőt, a sportpálya öltözőjét.

Szeretném, ha jegyzőként hozzá tudnék tenni a 
községhez. Mindent elkövetek azért, hogy Erdőkürt 
szépüljön és fejlődjön. Minden hétfőn dolgozom itt. 
Ezen a napon személyesen is felkereshetnek. Bátran 
keressenek meg, ha bármilyen gondjuk, problémá-
juk van! Egyet ígérhetek: mindig a legjobb tudásom 
szerint igyekszem majd segíteni.

Fóti Péter
jegyző

Biró Réka vagyok, Gödöllőn éltem. Közel 2,5 
éve a szerelem hozott Erdőkürtre. Párom falubeli, 
hozzá költöztem annak idején. Az addigi, városi 
életemhez képest nagyon szokatlan volt eme bájos 
falu csendje.

Ha tehetjük, sokat kirándulunk a környéken, 

kutyát sétáltatunk. Valamint másik kedvenc időtöl-
tésünk a motorozás. Szabadidőmben szeretek ke-
resztszemes hímzésű párnákat, díszeket készíteni. 
Új hobbim az egészséges életmódhoz kapcsolódóan 
a fermentálás* és a kovászos kenyér sütése.

Tanulmányaimat Gödöllőn, valamint Budapes-
ten végeztem. Kilenc évig a bankszektorban dolgoz-
tam, ahol folyamatosan képeztem magam. Jelenleg 
egy számomra új, kihívásokkal teli munkát végzek 
a hivatalban mint pénzügyi előadó.

Végezetül egy érdekesség, milyen kicsi a világ… 
Drága óvó nénim, Czeba Kati (néni ) szülőfalujában 
találtam meg a boldogságomat. 

Biró Réka

* A fermentálásról már olvashattak Rékától egy korábbi  
(2020. harmadik negyedév) Kürtölőben. – A szerk.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Tisztelt Lakosság!

A kállói fogászati körzet ellátása a kállói fogor-
vosi rendelő felújítási munkálatainak befejezéséig  
Bagon történik. 
A rendelő címe: Bag, Hősök tere 1.
Rendelési idő:
Hétfő:  14.00 – 19.00
Kedd:  14.00 – 19.00
Szerda:    9.00 – 13.00
Csüt.:  14.00 – 19.00
Péntek:   9.00 – 13.00

A telefonos bejelentkezés kötelező: 
06-30-9022-890

Dr. Szabó Melánia és Balázsné Kapuszta Anikó

FOGORVOSI ÜGYELET:

Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.

BETEGEK FOGADÁSA:
Hétfő-péntek:  20.00 – 07.00
Szombat:    8.00 – 13.00
 14.00 – 19.00
 20.00 – 24.00 
Vasárnap:  24.00 – 07.00
  8.00 – 13.00
Hétfő:  24.00 – 07.00
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező.

Bejelentkezéshez, kérjük, vigye magával az 
alábbi, az Ön kötelező azonosításához szüksé-
ges személyes iratokat:
• személyi azonosító igazolvány, ennek hiányá-

ban jogosítvány, útlevél
• lakcímkártya
• TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási 

Kártya

7.00-8.00, 13.00-14.00, valamint 19.00-20.00 óra 
között a rendelők záró fertőtlenítése zajlik.

Fogorvos Gázpalackcsere
Gázpalackcsere-lehetőség a postán

Príma Kupon! Házhoz megy az energia! 

Intézze PB-gázpalack-rendelését a postán gyor-
san és kényelmesen! Nem kell cipekednie, a  
Príma Gázfutár házhoz szállítja Önnek a kívánt 
címre.
A Príma Kupon egy darab 11,5 kg-os  
Prímaenergia PB-gázpalacktöltet megvásárlását 
igazoló, annak ingyenes kiszállítására jogosító  
utalvány. 

1. Az erdőkürti postán megvásárolható a  
Príma Kupon. 

2. Vásárláskor adja meg a telefonszámát, és a 
feltöltött palack kívánt kiszállítási helyének 
irányítószámát!

3. Majd a Prímaenergia Zrt. Príma Gázfutárja 
24 órán belül (munkanapon 8 és 16 óra kö-
zött) felveszi Önnel a kapcsolatot a kiszállítá-
si időpont és hely egyeztetése érdekében. 

4. Ezt követően az Önnel egyeztetett időpont-
ban díjmentesen, – ha Ön nem kéri más-
ként – garantáltan 10 munkanapon belül  
(H-P: 8 és 16 óra között) kiszállítja a mega-
dott címre a feltöltött cserepalackot, ame-
lyet a Príma Kupon átadását követően vehet 
át. Kiszállítás előtt, kérjük, győződjön meg 
róla, hogy rendelkezik üres, 11,5 kg-os csere  
palacktesttel! Amennyiben nem rendelkezik 
vele, érdeklődjön a Prímaenergia Zrt. elérhe-
tőségein a mindenkori palackárakról, ame-
lyet átvételkor a Príma Gázfutárnál tud majd 
kifizetni!

A Príma Kupon jelenleg (február 28.): 
4.790 Ft/kupon.

Bővebb felvilágosítás és ügyintézés a postán. 

Unghi Mónika
(Erdőkürt – postavezető)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A hulladékudvarban leadható hulladékok

Nem veszélyes hulladékból ingatlanonként begyűjthető, (átvehető) hulladékok mennyisége:
• Mennyiségi korlát nélkül az elkülönítetten gyűjtött, 15 főcsoport hulladékai
- újságok, hullámpapír, csomagolópapír, karton, 
- PET-palack, fólia, műanyag tárgyak, 
- öblösüveg (italos, befőttes, parfümös stb.), SÍKÜVEGET LEADNI NEM LEHET.
- üdítős, sörös és egyéb fémpalackok, tiszta konzerves doboz.
• Negyedévente 3 m³ mennyiségű zöldhulladék
(Növényi eredetű kerti hulladékok, darabolt gallyak, falevelek, nyesedék.) A hulladékot a zsákokból ki 
kell üríteni, az ömlesztett hulladékot maximum 1m-es darabokban, kötegelve lehet leadni. 
NEM ADHATÓK LE GYÖKEREK, FATÖRZSEK.
• Negyedévente 1 m³ mennyiségű építési jellegű hulladék, sitt. (Az építési jellegű hulladék veszélyes 

összetevőt nem tartalmazhat!)
• Negyedévente 200 kg lomhulladék a 20-as főcsoport - települési szilárd hulladék - hulladékaira  

vonatkozóan
• (Nagydarabos hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem elektromos tárgyak, elektronikai hulladék,  

számítástechnikai hulladék, TV, telefon, elhasználódott háztartási gép: mosógép, hűtőgép stb.)
• Évente 4 db személyautó-gumiabroncs

Veszélyes hulladék esetén ingatlanonként évente legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék adható le. 

A különböző fajtájú és anyagminőségű hulladékok iránymutatás szerinti szétválogatása és tároló 
edényzetekbe helyezése az átadó feladata és kötelessége!

A hulladékudvari szolgáltatások igénybevételének feltételei:

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a Szelektív Nonprofit Kft. mint Üzemeltető 
közszolgáltatási területén élő azon magánszemélyek, akiknek településén hulladékudvar nem üzemel, 
hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek, és díjhátralékuk nincs.
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a 
hulladékátvevőnek bemutatni, valamint a Hulladéktörvény 39. § (2) alapján igazolni, hogy a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

Nyitvatartás:
3000 Hatvan, 054/14 hrsz

Tel.: 37/342-622, munkaidőben (hétfő-péntek: 07.00 –15.00)
Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönjük!

2021. március 8. napjától 2021. március 22. napjáig az új korlátozások életbe 
lépése miatt a közszolgáltató telephelyei zárva tartanak, a hulladékátvétel és 
az ügyfélszolgálat szünetel.

Szelektív Nonprofit Kft.

Hétfő 800–1500

Kedd 1200 –1800

Szerda 800 –1500

Csütörtök 1200 –1800

Péntek 800 –1500
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Sütőolaj begyűjtése Erdőkürtön

Március 1-től elindult a lakossági használt sütőolaj begyűjtése Erdőkürtön

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a használt sütőolaj begyűjtésére Erdőkürt Község Önkormányzata 
szerződést kötött a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel.  

A 100%-ban hazai tulajdonú cég országos lefedettségű begyűjtőhálózatával biztosítja a szolgáltatás mi-
nőségét és biztonságát. A gyűjtő cég az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban rendszeresen és 
igény szerint biztosítja az elszállítást és az edények cseréjét. Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahaszno-
sításra kerül, a feldolgozás során bioetanol készül belőle. A gyűjtés sárga színű, 240 literes, rendszeresen 
tisztított és karbantartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik.

Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel, mely-
nek egy része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül. A többször felmelegített sütőolaj és 
sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz, így a háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz. 
Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni. 

A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt 
a csatornafalra tapad. Erre további szennyeződések rakód-
hatnak rá, csökkentve ezáltal a lefolyócsövek áteresztő- 
képességét, ami akár dugulásokhoz vezethet. A használt 
sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek, a csótányok – esetleg 
patkányok – elszaporodásához vezethet. A földbe és az élő-
vizekbe jutva súlyos környezeti károkat okoz. Elégetése ese-
tén rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe. 

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉSI PONT:
Művelődési ház udvara 
(2176 Erdőkürt, Kossuth út 51.)

Kérjük, hogy a használt háztartási étolajat lezárt PET- 
palackban helyezzék a gyűjtőbe. Önteni nem kell, 
így „cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a kiömlés  
veszélye. 

Hulladékszállítás
A zöldhulladék elszállítása minden hónap 1. hétfőjén, a szelektív hulladék összegyűjtése 

minden hónap 3. hétfőjén történik.

Szelektív hulladék Zöldhulladék

április 19. április 5.

május 17. május 3.

június 21. június 7.
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KÜRTÖLŐ
Erdőkürt Község Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa

Alapította: Vadovics János 1992. január
Szerkesztő: Osztroluczky Edit

Köszönet a korrektúráért: Kenyeres Anikónak 
Felelős kiadó: Szebenszkiné Palik Katalin, polgármester

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

Elérhetőség: erdokurt.kurtolo@gmail.com

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 lead-
juk a mellékelt lapot, amire beírjuk a saját nevünket, adóazonosító számunkat (kis zöld kártya száma) és a 
következő számok valamelyikét. 

19163363-1-12 (Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesület)
19929156-1-12 (Erdőkürti Sportkör)
19157715-1-12 (Művelődési Kör Erdőkürt)
18215175-1-12 (Erdőkürti Polgárőrség)

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

Anyakönyvi hírek

Elhunytak:

Berceli Mihály  1945. 09. 24. – 2021. 02. 05.
Császár András  1951. 08. 08. – 2021. 02. 18.
Petrás Gyuláné (Burcsányi Anna)  1937. 09. 14. – 2021. 02. 23.


