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2021 második negyed éve

A nemzeti összetartozás napja

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá…”
(Juhász Gyula)
Június 4-e – az 1920-as, trianoni békeszerződés aláírásának napja – nemzeti emléknap Magyarországon.
Olyan dátum, mely minden magát magyarnak valló és
érző ember emlékezetébe beleégett. Egy dátum, mely
emberek százezreinek forgatta fel az életét, vett el tőlük
mindent, amit addig magukénak vallottak, és magukénak hittek.
1920. június 4-én, a békeszerződés aláírásakor minden megpecsételődött. A történelmi Magyarország és
az Osztrák-Magyar Monarchia végérvényesen szétesett.
Családok szakadtak szét egyik napról a másikra, magyar emberek váltak akaratuk ellenére külföldivé, idegenné, kisebbséggé egy „új hazában”. Az ország területe
és a lakosság lélekszáma közel kétharmadával csökkent.
Az így megállapított határoknak köszönhetően a
Kárpát-medence magyar népességének egyharmada,
több mint 3 millió fő került a magyar állam határain
kívülre. Számos vármegye teljes egészében, számos vármegye pedig részben az utódállamokhoz került. Elveszett a hegyvidéki nehézipar és az értékes nyersanyagkincs: az arany-, ezüst-, só-, vasérc- és rézlelőhelyek.
Elveszett a közúthálózat és a vasúthálózat jelentős része,
megszűnt az adriai-tengeri kapcsolat és így a tengerhajózás révén fontos kereskedelmi útvonal.
Amikor a magyar újságokban először jelentek meg
térképek a történelmi Magyarország földarabolásáról,

még szinte senki sem hitte el, hogy külfölddé fog válni
például Kolozsvár, Mátyás király szülővárosa és a magyar kultúra egyik fellegvára, vagy Pozsony, az a város,
mely évszázadokon át az országgyűlések és királyaink
koronázásának színhelye volt. Felfoghatatlan volt, hogy
idegen kézre juthat a magyar középkor emlékeit őrző,
megannyi felvidéki és erdélyi vár és kastély, az aradi
vesztőhely, a színmagyar Székelyföld és Csallóköz vagy
Európa egyik legtermékenyebb földje, a Bácska és a Bánát.
A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartotta meg évtizedeken keresztül, és ez
megmaradásuk legerősebb motorja ma is. Ezt szem előtt
tartva döntött úgy 2010-ben az Országgyűlés, hogy az
1920-as, trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-én többé ne az elszakítottságnak
állítsanak elsősorban emléket, hanem az országhatáron
belül és kívül élő magyarok összetartozása kerüljön a
középpontba. Így fogadta el a nemzeti összetartozás
melletti tanúságtételről szóló törvényt a Parlament. Az
Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”.
Ezen a napon még elevenebben él bennünk a nemzetet sújtó tragikus döntés, de arra is lehetőséget nyújt,
hogy tanúságot tegyen a magyarság az összetartozás
mellett. Bár a magyar nemzet sok országba szakadt szét,
mégis egy egységet alkot. E nap legreményteljesebb üzenete, hogy az évtizedes elszakítottság ellenére a határainkon túl ma is élnek magyarok. Ma is van magyar szó
Brassóban, Kassán, Újvidéken és Munkácson, a külhoni
magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez
való ragaszkodását.
1920. június 4-én Magyarországnak nemcsak a területén esett csorba, hanem a becsületén is. Ezt soha nem
szabad elfelejtenünk, és törekednünk kell rá, hogy a lehető leginkább összetartsunk.

Szebenszkiné Palik Katalin

Bemutatkozik a C3D Kft
Tisztelt Lakosság!
Bizonyára sokan tudják Erdőkürtön, hogy a
volt TSZ-telepen (Gépállomás) immár több mint
öt éve működik a C3D Műszaki Tanácsadó Kft. A
cég hagyományos gépészmérnöki tervezésekkel
foglalkozó, megbízási alapon működő vállalkozásként indult több mint 20 éve két fővel. Mára
40 alkalmazottja van, 27 tervezőmérnököt foglalkoztat Budapesten, az erdőkürti telephelyen
10 alkalmazottal működik. A C3D Préstechnika
fő profilja lemezalkatrészek hidegalakítása kis és
közepes szériákban. Az, hogy vannak, akik csak
most szereztek tudomást itteni tevékenységükről,
pozitív visszajelzés a cég számára, hiszen az itt
működő, acél préselésére szolgáló excenterprések
zaja ezidáig olyannyira nem zavarta a lakosságot,
hogy sokan nem is tudtak a cég létezéséről.
A cég fióktelepeként Erdőkürtön tevékenységüket jelenleg bérleményben végzik, ezért a cég vezetősége úgy döntött, hogy kapacitásukat és a mostani dolgozólétszámot egyelőre nem növelve saját csarnok
építésébe fognak. Mivel a jelenlegi telephely Erdőkürt község belterületén, gazdasági területen üzemel
(a Helyi rendezési tervben a terület besorolása: „ipari gazdasági terület”), így telekmegosztással területet
vásároltak a Gépállomás tulajdonosától.
A C3D Kft. a Petőfi út végén egy 740 m2 alapterületű, acél szerkezetű műhelyépület építését tervezi,
az ehhez szükséges irodákkal és szociális részekkel (női és férfi öltöző, zuhanyzó és mosdó, étkező), raktárral. Összességében a tervezett épület alapterülete nem lesz nagyobb, mint a jelenleg bérelt épület és
helyiségek összalapterülete. A csarnok fém alapanyagok présműhelyeként fog működni hidraulikus és
excenter présgépekkel, melyek nagy elektromos teljesítményű motorjai hőt termelnek, ezért a motorok
fölé, présgépenként elszívó ernyőt és egyedi elszívó ventilátort terveznek.
A műhelyrészbe 1 db ipari, szekcionált kapun keresztül lehet bejutni, valamint az iroda-és szociális
részbe egy személybejárón keresztül. Az alapanyagok mozgatásához elektromos targoncát fognak alkalmazni. Az irodarész gipszkartonos kialakítású, a műhelyben acél tartószerkezetre rögzítik a szendvicspaneleket, az iroda belső gipszkartonborítást kap pluszban. Háromrétegű, hőszigetelt, műanyag ablakok
biztosítják majd a külső fény bejutását a csarnokba. A szellőztetés is ezeken keresztül fog történni, valamint egy hővisszanyerős szellőztető berendezéssel. A műhelyrészen a gépek által keltett rezgés csillapítására ipari padlóburkolatot alakítanak ki.
Mivel egy már meglévő telephelyen belül jön létre egy újabb létesítmény, amely nincs kihatással a környező területekre, így az élővilágra gyakorolt hatása minimális, a tervezett csarnok építése nem jár a természeti és az épített környezetre gyakorolt káros hatásokkal. Ezen hatások köre törvényileg szabályozott,
aminek a betartását a hatóságok amúgy is szigorúan ellenőrzik az Európai Unió tagországaként.
Összeségében örömteli, hogy településünk is bekapcsolódott egy globális, ipari értékteremtő hálózatba,
amely során az itt készült alkatrészek eljuthatnak a világ számos helyére. A C3D több családnak nyújt biztos
megélhetést a falusi közösségen belül, ami segít településünk lakosságmegtartó képességét növelni.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester
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I. Nógrád megyei Kézműves Sajtvásár és Sajtverseny
Szívügyünk a sajt. Pontosabban mondva szívügyünk a kézműves, minőségi, magyar sajt. Ez
bizonyossággal elmondható mindhármunkról:
Dr. Molnár Lajos járási hatósági főállatorvosról,
Urbán Tibiről és rólam. Ezért szerveztünk egy
sajtnapot a megyében április 25-én. Hogy hogyan
következik egyik a másikból? Elmondom.
Ma Magyarországon évente két olyan szakmai
rendezvény van sajtkészítőknek, ahol összegyűlhetnek az egész országból, megvitathatják tapasztalataikat, és megmérettethetik termékeiket egy
szakmai zsűri előtt. Ez a folyamatos fejlődés miatt
nagyon fontos. Tény, hogy a vásárló az, aki megveszi vagy nem veszi meg a terméket, ezzel valamilyen
szinten visszacsatolást adva a termelőnek, azonban
magunkról is tudjuk, hogy ez egy nagyon szubjektív dolog. Valaki imádja a Pálpusztai sajtot vagy a
márványsajtot, valaki a szagukat is utálja. De attól
még, hogy valaki nem szereti, még egy remek sajt a
maga nemében. Így a Sajtkészítők Egyesülete sajtbírákat képzett két évvel ezelőtt, hogy legyenek olyan
szakemberek az országban, akik objektív, elfogulatlan visszaigazolást tudnak adni az általuk kóstolt
termékről. Ezen a képzésen végzett emberek a nemzetközi színvonalhoz mérten bírálnak a fogyasztói
szemlélet szerint. Én magam is részt vettem ezen
a képzésen, így amikor Urbán Tibi felkért, hogy
segítsek egy sajtverseny szervezésében, szívesen
csatlakoztam hozzá és a doktor úrhoz.

A sajtverseny mellett szerettünk volna egy jó
hangulatú sajtvásárt is szervezni, ahol kizárólag
megyei sajtkészítők kínálhatták termékeiket, néhány méz- és lekvárárussal kiegészülve. Helyszínül
a béri Malom Udvar Étterem csodás udvara szolgált, ahol az étterem tulajdonos chefje, Bánfi Anna
malacot és csülköt sütött.

Végül, azt hiszem, a nap remekül sikerült, szép
volt az idő, tódultak az érdeklődők, látogatók, kétszer annyi sajtot és tejterméket neveztek be a versenyre, mint amire számítottunk, de meghívott
bíratársaimmal együtt derekasan végigelemeztünk
minden terméket. Sok szép eredmény is született,
és a végén mindenki megkapta az értékeléseket
minden benevezett termékéről. Bízom benne, hogy
mindenki a javára fordítja majd, fejlődésre ösztönzi,
és jövőre még jobb termékeket kóstolhatunk. Mert
jövőre még több lelkesedéssel és ötlettel készülünk…
Egy kis érdekesség zárásként a Trappistáról:
A „bolti trapista” a tejtermékek készítése nyomán
képződő különböző maradványokból, azaz a lefölözött zsírból és fehérjerészek préseléséből, ízesítéséből
és beoltásából született meg a szocializmus alatt. A
trapistát helyesen Trappistának hívják, és egy francia eredetű, minimum 2 hónapot érlelt félkemény
sajt lenne eredetileg, aminek vágásfelületén 3-4 milliméteres, szabályos, kerek lukak vannak.

Bányainé Dóri
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Az anyák napja megünneplése
AZ ANYÁK NAPJA ÜNNEPLÉSÉNEK TÖRTÉNETE

AZ ANYÁK NAPJA AZ ISKOLÁBAN

Az anyák megünneplésének története az ókori
Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi
ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A
történelem során később is voltak olyan ünnepek,
melyeken az anyákat is felköszöntötték. Angliában
az 1600-as években az ünnep keresztény vallási
színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő
negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze
dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A
látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben, Bostonban ünnepelték meg az anyák napját. 1907-ben
a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák
napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt
édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt
arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben
érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a
napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Az ünnepet
„felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlapgyártók, cukorka- és ajándékkereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt
ünnepet, ennek hatására az gyorsan népszerűvé
vált kontinensünkön is.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné,
egy államtitkár felesége hozta Amerikából. A legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a
MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekekkel tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az
előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé.

Az erdőkürti iskolában is készítettek szorgos, kis
kezek anyáknapi képeslapot.

forrás: erdekesvilag.hu
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ANYÁK NAPJA AZ OVIBAN
Az óvoda mindennapjaira is hatást gyakorolt a
pandémia, így az anyák napja sem a szokásos keretek között zajlott. A gyermekekkel mi is készültünk
ajándékokkal, műsorral, melyet videóra vettünk, és
az óvoda zárt, csak a szülők által látható facebookcsoportjába feltettünk. Ezáltal közvetett módon, de
a szülők is részesei lehettek a köszöntésnek.
Csoóri Beáta
óvodavezető

Gyermeknapi kincsvadászat
Május utolsó hete a gyermeknapi előkészületek jegyében telt az önkormányzati dolgozók számára. Pünkösdig kaptak határidőt a családok, addig lehetett benevezni az ötletes programra: kincsvadászatra hívtak kicsit és
nagyot.
Nálunk közel egy héten át motivációként szolgált a
„nemszeretem” tevékenységekben a „bűvös” szombat,
amikor végre megkaphatjuk a térképet (Eszter néni
munkáját). Nem is volt sokáig lustálkodás! Háromnegyed 6-tól leste Bence, mikor kerül a postaládába az útmutató, még a kötelező tornát is elvégezte, hogy minél
hamarabb lehessen indulni. Még pizsamában szaladt ki
a kapuhoz, amikor meglátta a falugondnoki autót…
Tünde és csapata kitett magáért. Az állomásokon a
családokat ötletes feladatok várták, melyeknek jó része észrevétlenül is segítette településünk felfedezését,
megismerését; s a térkép szerinti pontokon megtaláltuk
a „kincseket” is, amelyekből egy értelmes mondatot lehetett összerakni utunk végén: „Legyen boldog minden
gyermek!” Hát úgy lett… A szavaik legalábbis arról tanúskodnak:
„Mi volt jó?! Hát az egész!” „Ez olyan volt, mint egy
nagyon jó kirándulás…” „Én is élveztem, meg a tesóm is.”
A szervezők is elégedettek voltak, hiszen 21 csapat jelentkezett – ez 21 családot jelentett. Volt olyan házaspár,
amelyik saját 3 gyermeke mellé még egyet befogadott,
hogy ő se maradjon ki a buliból. A nagyobbak már otthon hagyták a szüleiket, és bandába verődve teljesítették
a feladatokat, amiért aztán kincsesláda, labda és emléklap járt.
A művelődési ház feldíszített udvarán hangulatos
zenével, pogácsával és limonádéval vártak minket a szervezők. Talán kevesen tudják, hogy nagyon korán kezdődött számukra a nap, hogy kezdésre minden készen
álljon. Köszönjük nekik a sok-sok munkát, a remek ötleteket, az összefogást, amivel emlékezetes gyermeknapot
varázsoltak gyermekeinknek.
Kenyeres Anikó
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Közösségi élet a járvány alatt
Beköszöntött a tavasz, jöttek az ünnepek, a járványügyi helyzet azonban nem engedte meg, hogy
hagyományosan tartsuk meg az ünnepeinket.
Ezért ki kellett találnunk, hogy hogyan lehet mégis
közössé tenni…
Húsvétra minden gyermek kapott egy hungarocell tojást, amit kedvére díszíthetett, és az elkészült
hímestojást elhelyezhette az önkormányzat szabadtéri színpadán fölállított „tojásfára”. A legszebb tojás készítője Tiboldi Veronika volt, aki egy kedves,
kis ajándékban részesült.
A „tojásfa” május elsejére „májusfává” alakult.
Jelezve, hogy várjuk a jóidőt, a természet újjászületését.
Május első vasárnapja anyák napja. Erre a kedves
alkalomra az online felület adta lehetőségeket használtuk ki. Az apukákkal és nagytesókkal egyezkedve
versrészleteket tanítottunk meg a gyermekekkel, amit
telefonnal felvettek, elküldték nekem a kis produkciókat, melyeket továbbítottam Horváth Attilának,
aki kapcsolata révén egy csodálatos kis klipet hozott
össze. Igazi csapatmunka volt, ezúton is köszönöm
mindenkinek a részvételt és segítséget. Sok édesanya
szemébe sikerült könnyeket csalni.

Könyvtári jelentés:
Nemcsak az ünnepeken dolgoztunk. A közösségi
színtér ablakait folyamatosan díszítjük, alkalomhoz
illően, ezzel is kicsi színt és vidámságot csempészve
kis falunk életébe.
A könyvtár gyermekbútorait is sikerült lecserélnünk a Balassi Bálint Megyei Könyvtár jóvoltából.
És ugyancsak az ő támogatásukkal júniustól új hírlapok lesznek elérhetők az újságos polcainkon.
Amíg a könyvtár nem fogadhatott látogatókat,
házhoz vittük a könyveket, hogy olvasóink ne maradjanak szellemi táplálék nélkül.
Az iskolás gyermekek és szüleik felé az lenne
a kérésem, ha már tudják, mi lesz a kötelező olvasmány a 2021/2022 -es tanévben, jelezzék felém,
hogy időben be tudjam szerezni!
A könyvtár nyitvatartása az idei évre a
következőképpen módosult:
Kedd: 9-11 óráig
Szerda: 16-18 óráig
Szombat: 8-10 óráig
Szeretettel várom kedves olvasóimat az aktuális
járványügyi intézkedések betartása mellett.
Dudok Tünde

FELHÍVÁS
A Mária-park, az emlékmű parkja és a
kemencés park virágosításához kérjük a lakosság segítségét. Évelő virágok hajtásait, hagymáit, szaporulatait várjuk azon kertművelőktől,
akik szívesen adomanyoznák az otthoni felesleget a falu központjának szépüléséért.
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A gazdának is, az állatnak is hasznos a kutyák és
macskák ivartalanítása
2. Kevésbé akarnak csavarogni, ezért kevesebbet kell kerítést javítgatni, aggódni, hogy a jószágunkat hol üti el egy autó, hány (saját) füllel
tér haza a cica a következő romantikus párbajából, illetve hány udvarló jut be a kertünkbe,
hogy a tüzelő nőstény kutyánkat… felkeresse.
3. Az ivartalanított kandúrnál sokkal kisebb
az esély rá, hogy körbejelölgesse a területét (beleértve a bútorainkat is) a vizeletével.
Nem szeretünk kóbor állatokat látni az út szélén,
de – tisztelet a kivételnek – általában csak együttérzünk velük egy másodpercre, aztán megyünk
a dolgunk után. Milyen hasznunk lehet belőle, ha
ivartalaníttatjuk a háziállatainkat? Például, hogy ha
legközelebb gazdátlannak tűnő állatot látunk, gondolatban gratulálhatunk magunknak, hogy a mi állataink utódai nem gyarapíthatják a kóbor kutyák
és macskák seregét.
Civilizált, kulturált állattartónak lenni jó érzés.
Senki nem lát a fejünkbe, így hát nyugodtan élvezhetjük a gondolatot időnként, hogy a „felelős állattartók” közé tartozunk, miután biztosítottuk, hogy
a háziállatunk egészségesebb, boldogabb, hosszabb
életet élhessen. Szintén fontos következménye az
ivartalanításnak, hogy nem mi látjuk el a környéket örökbefogadandó kutya- és macskakölykökkel,
ezért talán máshonnan fogadnak örökbe állatot,
akik éppen keresnek; ezzel pedig – bár nem közvetlenül – mi is hozzájárulunk az ország többlet-kutya
és többlet-macska problémájának megoldásához.
„Kétmillió kivert kutya országa vagyunk” – ezen a
címen jelent meg egy cikk a témáról, és a gazdátlan
macskák számát még többre becsülik a szakértők.
Túl sok kutya és macska él az országban ahhoz,
hogy mindnek jó sorsa lehessen, hogy mind „boldog” lehessen, amilyennek egy háziállat életének
lennie kellene. Magát az alapproblémát pedig nem
a kóbor állatok segítése oldja meg, hanem ha a felelős állattartók ivartalanított háziállatai nem hoznak
világra több utódot, tehát nem teremtik újra ezt a
nyomasztó helyzetet.

4. A hím állatok békésebbek, barátságosabbak
lesznek, ahogyan a tesztoszteron szintjük lecsökken, tehát verekedésbe is kevésbé keverednek a
társaikkal.
5. A nőstény állatoknál elmarad a tüzelés. Az
ezzel járó viselkedésváltozások (és a macskáknál a több napos koncertsorozat) nem bonyolítja többé az amúgy is elfoglalt gazda életét.
Persze vannak ellenérvek is. Rossz ellenérvek. Az
ivartalanítás hosszú távon több előnyt és kényelmet
biztosít az állat számára, mint a műtéttel járó pár
napos kellemetlenség. Az elhízást sem az ivartalanítás okozza, hanem mint az összes többi állatnál
is: a túl bőséges táplálék. Hallottam olyat is, hogy
„szegényebb lesz az élete, ha kihagyja az élményeket”. Nem lesz. Egyszerűen nem fogja hiányolni az
élményeket, a késztetés sem fog felmerülni benne.
Komoly érvek szólnak tehát az ivartalanítás mellett. Az állataink a segítőink, sokszor a barátaink,
munkatársaink is. Mi is jobban érezzük magunkat,
ha kellemesebb, egészségesebb életet biztosítunk
nekik.
Lázár Panni

Az ivartalanítás előnyei:
1. Az ivartalanított állatok tovább élnek, mivel
bizonyos betegségek elkerülik őket. Ebből következően hosszabb ideig mellőzhetjük az új állat beszerzésével járó macerát és a kölyökállattal
járó költségeket.
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A méhekről
A köznyelvben gyakran szereplő méh szó hivatalosan a háziméhet vagy nyugati mézelő méhet jelöli, tudományos megnevezése Apis mellifera (Linnaeus, 1758). Habár a méhfélék (Apidae) családja
igen népes, az egyszerűség kedvért a továbbiakban
méhként emlegetjük.
A méh államalkotó rovarfaj, évszaktól függően
több tízezer egyede él együtt egy családban (20 000 –
80 000), ezek három kasztra oszthatók: anya (a köznyelvben királynő), dolgozó és here. A méhcsalád
tagjait alakjuk és méretük szerint lehet elkülöníteni
(1. kép). Az anya a leghosszabb (17-25 mm), potroha
túlnyúlik a szárnyon. A herék nagytestűek, szélesek
és vastagok (17 mm), fontos kiemelni, hogy fullánkkal nem rendelkeznek, így semmilyen veszélyt nem
jelentenek. A nőnemű dolgozók a legkisebbek (12
mm). Normál körülmények között a családban csak
egy anya található (nőnemű), akinek a fő feladata a
szaporodás. Kikelés után néhányszor párzik, utána
az egész életét a kaptárban tölti, és petéket rak, miközben a dolgozó méhek ellátják élelemmel. A továbbiakban a kaptárt csak speciális esetben hagyja
el: a rajzáskor. Ez a méhek természetes szaporodási folyamata, amely során a méhcsalád kettéoszlik.
A herék a hímnemű egyedek, egyetlen feladatuk a
párzás, az anya megtermékenyítése, mely után elpusztulnak. Áprilistól augusztusig fordulnak elő a
kaptárban. A méhcsalád nagy részét dolgozó méhek
teszik ki, velük találkozhatunk leggyakrabban. Ők
végeznek el minden feladatot, ami a méhcsalád életéhez szükséges, ilyen például a nektár-, virágporés vízgyűjtés, viasz- és méhpempőtermelés, utódok
nevelése, takarítás, őrködés, fűtés, hűtés. A méhek
nem alszanak téli álmot, gömb alakzatot vesznek
fel a kaptáron belül, amelyet folyamatosan fűtenek a szárnyaik mozgatásával. Így a gömb közepén
25°C van, ehhez energiát az összegyűjtött mézből
nyernek. A méhek a számukra kedvezőtlen, táplálékmentes időszakot úgy élik túl, hogy élelemet
halmoznak fel, tartósítják, majd elfogyasztják, így
több tízezer egyed is képes együtt átvészelni a telet,
szemben például a darazsakkal vagy egyéb rovarokkal, ahol az egyedek egyedül telelnek át, védett
helyen hibernálódva.
A méhek igazából nem csípnek, hanem szúrnak
a potrohuk végén elhelyezkedő fullánkkal, amelyhez méregmirigy is csatlakozik. A fullánkon apró
horgok találhatók, amelyek beleakadnak az emberi
bőrbe, ezért a fullánk tövestől kiszakad ilyenkor, és
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a méh pusztulását okozza. A méreg az enyhe duzzanattól a súlyos allergiás reakcióig különböző mértékű hatást gyakorol a szervezetre.

1. kép: A méhcsalád tagjai: anya, here, dolgozó
A méhek rokonsága igen széles, sok hasonló méretű, kinézetű és életmódú rovar tartozik ide, ezért
avatatlan szem számára könnyen összetéveszthetők. A méhek a rovarok (Insecta) osztályán belül
a hártyásszárnyúak rendjébe (Hymenoptera) tartoznak. Ez utóbbiba tartoznak – a teljesség igénye
nélkül – a darazsak, a méhek, a hangyák, fürkészek,
fémfürkészek stb. A világon 280 000 hártyás szárnyú faj él, az egyik legnépesebb rendje az ízeltlábúak törzsének (Arthropoda). A méhfélék (Apidae)
családján belül még számos méhet megkülönböztetünk, mint például a bányászméhek, a földiméhek,
a szabóméhek és a poszméhek (továbbiakban: vadméhek). Avatatlan szem összekeverheti ezeket a rovarokat, de kis odafigyeléssel könnyen megkülönböztethetőek. A méh a darázzsal szemben inkább
fekete színű (több a fekete csík rajta mint a sárga), és
kifejezeztten szőrős, a tor és potroh a találkozásánál
nem vékonyodik el. A dongók kifejezetten nagyok,
teljes testüket sűrű bunda fedi, és változatos színek
lehetnek rajtuk (fekete, fehér, citrom, narancs, fémes). A zengőlegyek nem rokonai a méheknek, veszélytelenek, csak egy pár szárnyuk van, nagyobb
az összetett szemük, és más a röptük. Mindközül a
legnagyobb a lódarázs.
Tapasztalatunk szerint a legtöbb tévesztés a különböző darazsak és a háziméh összekeverése. Érdemes helyesen megkülönböztetni őket, mivel szúrás
esetén különbözőképpen tudunk magunkon segíteni. Amennyiben háziméh szúrt meg, szódabikarbónás vizzel érdemes borogatni, míg darázs támadása
esetén ecetes borogatást készítsünk. Ez a különbség
a mérgük kémhatásából ered.

2. Kép: Méhekhez hasonló rovarok
A legismertebb méhészeti termék a méz, ezen
kívül a méhek még más hasznos terméket is előállítanak (virágpor, méhkenyér, viasz, méhpempő, propolisz, méhméreg). Azonban a méhek legnagyobb
haszna mégis a beporzásban rejlik.
Habár a megporzást nemcsak a házi méhek végzik, hanem vadméhek is, illetve egyéb rovarok is
(lepkék), mégis ők a legjelentősebbek. A háziasításuk révén az ember szállítani tudja a méhcsaládokat
az egyik növénytől a másikig, így irányítva a beporzást. Hazánkban és Európában a gyümölcs, repce
és napraforgó termését, míg külföldön a mandula
és citrusfélék beporzását biztosítják. Ez olyan mértékű is lehet, hogy egyes helyeken nem is a méz a

fő méhészeti termék, hanem a megporzás, ahol a
gazdálkodók fizetnek a méhcsaládok ültetvényeken
történő letelepítésért (USA).
Becslések szerint a teljes mezőgazdasági termelés
35%-ban függ a beporzó rovaroktól. A 124 haszonnövényből 87 (70%) rovarmegporzású. A megporzás szükséges a mag- illetve gyümölcsképzéshez,
továbbá javítja a termés mennyiségi és minőségi tulajdonságait is. A számítások szerint Magyarországon 53 millió euró volt a beporzással kapcsolatban
előállított érték 2013-ban.
Személyes véleményünk, hogy a falu, az falu, és
ennek szépsége a természet közelsége. Ami azzal
jár, hogy a kakas kukorékol, a gyöngytyúk rikácsol,
a bárányok bégetnek, fecskék költöznek az eresz alá,
lócitrom van az utcán, az őzek és a szarvasok bejárnak éjszakánként a „főtérre”, sikló költözik a farakásba, a róka elcsen néhány tyúkot. Ha ezek néha
bosszúságot is okoznak, meg kell tanulni ezekkel
együtt élni, és saját javainkat úgy védeni, hogy közben a vadvilág ne lássa kárát. Tanuljuk meg az élővilág szeretetét! (A felhasznált irodalmak a szerzőknél elérhetők.)
Drobnyák Árpád
Szabó Rubina Tünde

Tapasztalataim az idei érettségiről
Szerintem az idei érettségi könnyebb volt az előző évekhez
képest, ugyanakkor a felkészülés rá nehezebb. Ennek az az oka,
hogy az otthonról való tanulás egyik hátránya volt, hogy nem
mindig lehetett visszakérdezni, ha valamit nem értettünk, így
később azt teljesen magunktól kellett megkeresni és megtanulni.
Viszont az érettségit én könnyebbnek találtam, mert nem kellett szóbeli vizsgát tenni, csak írásbelit, így az összesítve 100 tételt nem kellett szóról szóra bemagolni, és izgulni, hogy nehogy
azt húzzam, amelyiket pont nem tudom.
Ezek alapján én még mindig könnyebbnek találom az ez évi
érettségit, még így is, hogy otthonról kellett szinte az egész év
tananyagát megtanulni.
Bratkovics Zoltán
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A katedra mindkét oldalán

Négy év az erdőkürti általános iskolában, nyolc év az
Aszódi Evangélikus Gimnáziumban, öt és fél az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. Ennyi oktatásban eltöltött
év után visszakerültem az iskolába, annyi különbséggel,
hogy már én állok a katedrán.
Mindezen évek alatt nagyon sok pedagógussal találkoztam, voltak nagyon jók, és voltak kevésbé jók. Érdekes
módon rám a kevésbé rátermett gimnáziumi biológiatanárom volt nagy hatással, és részben miatta indultam el
a pedagógusi pálya felé. Az egész évfolyamunkat ő tanította, ennek eredményeképp nem igazán értették diáktársaim a biológiát. Mivel engem érdekelt, és értettem
is, szívesen adtam gyorstalpalókat a dolgozatok előtt, és
magyaráztam a magam kis diáknyelvén. Később, amikor jöttek a visszajelzések, hogy általam megértették, és
jobb jegyük született, éreztem, hogy ez nekem való. Bár
nehéz dolgom volt a pályaválasztás előtti években, mivel
olyan gyerek voltam, akit minden érdekelt – a magyar,
a töri, a biológia, a kémia és a rajz is –, amikor fakultációra kellett jelentkezni, a biológia és a kémia mellett
bejelöltem a magyart és a történelmet is, hogy az utolsó
pillanatig húzzam a döntést a maximum két választható
tárgyról. Az osztályfőnököm is vakarta a fejét, hogy erre
nem lesz se erőm, se lehetőségem, így végül bent maradt
az emelt biológia, az alap kémia, de azért önszorgalomból részt vettem a művészettörténet-fakultáción is. Az
érettségi évében már csak emelt biológiára jártam, mert
valóban sok volt mellette a másik két tárgy.
A sikeres érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának biológiatanár,
természetismeret–környezettan tanár osztatlan képzési
szakán folytattam tanulmányaimat. Az egyetemi évek
nagyon embert próbálóak voltak, és a szorgalom volt
a siker kulcsa, így hát eszerint igyekeztem az egyetemi
éveimet csúszás nélkül végigvinni, ami nagy örömömre
sikerült is. Az utolsó 2 évben sok időt töltöttem a diákok
10

között, mivel az egyetemi órák mellett két rövidebb és
egy egyéves tanítási gyakorlaton vettem részt, ahol remek mentortanároktól tanulhattam. Az utolsó egyetemi
évem pedig teljes mértékben a tanításról szólt, amikor
ugyan volt még egy-két egyetemi órám, de már szinte
csak a gyakorlóhelyemen tanítottam, és a szakdolgozatomat írtam. Megtapasztalhattam, milyen egy osztályban az élet kicsikkel és nagyokkal, és akkor jöttem rá,
hogy én nagyon szeretek a gimnazista korú diákokkal
foglalkozni. 2020 januárjában sikeres záróvizsgát tettem,
így megkaptam mesterfokozatú diplomám. Bár sajnos,
a Covid-helyzet miatt a diplomaosztónk elmaradt, az
öröm anélkül is leírhatatlan volt.
A munkahelykeresés nehézkesen indult, ugyanis a
tanárhiány miatt olyan tárgyakat szerettek volna velem
taníttatni a saját tárgyaim mellett, ami nem az én szakom, így első körben megelégedtem egy általános iskolai
napközis tanári állással 2020 márciusában. A koronavírus miatt csupán 2 hetet töltöttem el első munkahelyemen, és alig látott kollégáimmal szinte csak a tanévzáró
értekezleten találkoztam újra, valakivel első alkalommal. Az első pár hónap nem úgy sikerült, ahogyan azt
egy pályakezdő megálmodja…
2020 augusztusában felkeresett egy volt gimnáziumi tanárom azzal a hírrel, hogy sok szeretettel várnak
az Evangélikus Gimnáziumban Aszódon. Egyértelmű
volt, hogy ezt a lehetőséget nem szabad visszautasítanom, így szeptemberben már gimnáziumi tanárként
kezdtem meg a tanévet. Nagy örömmel töltött el, hogy
voltak kürti származású diákjaim is, és utolsó évében
kísérhettem végig útján Benedek Rékát, valamint emelt
biológiás tanulmányaiban segíthettem Budai Vivient. Ez
a tanév nagyon izgalmasan alakult számomra, ugyanis
szeptemberben volt az esküvőnk is itt, Erdőkürtön, hiszen ez a kicsi ékszerdoboz nagyon közel áll a szívemhez.
Erdélyi származású férjemnek szintén hamar belopta
magát szívébe ez a táj, így nem kellett győzködni őt sem
a helyszínt illetően.
Megismerkedésünk története filmbe illő, ő a zenekarával lépett fel, én pedig az egyetem mellett pont azon a
szórakozóhelyen voltam a jegyszedő és ruhatáros – ennek már több mint 5 éve. Az első tanévet nemcsak az
esküvőnk és a Covid-helyzet tette izgalmassá, de az is,
hogy megtudtuk, érkezik hozzánk első gyermekünk.
Egyértelmű volt számunkra, hogy olyan környezetben
szeretnénk felnevelni, mint amilyenben mi is felnőttünk,
így neki láttunk, hogy megkeressük otthonunkat, amit
szülőfalumban meg is találtunk. Számomra ez hatalmas
öröm, hiszen így nagyon közel lehetek családomhoz, akikért nagyon hálás vagyok, és akik mindig támogattak,
akár egyetemi éveim során, akár az esküvőnk szervezésekor, és most, babavárásunk idején is.

Ráduly-Petrás Csenge Katinka

Az egyetemen önmagamról tudtam meg a legtöbbet
Édesanyám Erdőkürtről származik, a fél családom
mindig is itt élt. Számos nagyon kedves emlékem van
a honismereti táborokról, ahol szuper barátokat szereztem. Talán nem titok senki előtt, hogy Ronival is ott
ismerkedtünk meg, és egy hosszú barátságból lett szerelem a miénk. Kisiskolás koromban mindig mondogattam, hogy ide szeretnék járni iskolába, és majd itt szeretnék élni. Egyszerűen imádtam minden Kürtön töltött
percet… És íme, itt vagyunk, 2 éve már, hogy itt lakom.
Gyerekként sokat játszadoztam egy műanyag fonendoszkóppal, de mégsem tartozom azok közé, akik kiskoruktól orvosok akartak lenni. Jó tanuló voltam, de
mindig más érdekelt, és egyszerre több dolgot kellett csinálnom, hogy lekössem magam. A gimiben úgy tűnt, kinőttem ebből, talán közrejátszott a „Boronkay-s szigor”
is, de inkább beláttam, hogy valóban magának tanul az
ember, érdemes arra fókuszálni. Így 5 évig főként a tanulásra koncentráltam, zongoraóra, kézilabda, diáktanács
helyett különórákra jártam, hogy az egyik legjobb legyek
az osztályomban. Mikor már emelt szinten tanultam a
biológiát és a kémiát, még akkor sem hittem el, hogy belőlem orvos lehet. „Elég vagyok ehhez? Tudok majd felelősségteljesen dönteni?” – folyton ezek jártak a fejemben.
Emlékszem, az utolsó pillanatban majdnem megcseréltem a felvételi rangsort, mert féltem, hogy nem vesznek
fel a pécsi orvosira.
Miért Pécs? Ha valaki elmegy az Orvosi Kar nyílt
napjára, biztosan nem teszi fel ezt a kérdést nekem. Az a
szeretet, profizmus, modernitás, gyakorlati beállítottság,
ami ott van, rögtön levett a lábamról. „Vagy ide, vagy
sehova”– mondtam a szüleimnek. Ők pedig beletörődtek, hogy a nővéremet követve távol leszek én is tőlük egy
ideig, sőt támogattak, örültek a döntésemnek.

Mint később kiderült, jó volt a megérzésem. Pécs
számomra azzá a hellyé vált, ahol tudtam élni minden,
az egyetem adta lehetőséggel. A kezdeti „miért nincs itt
anyu”– sokk és a várossal, szaktársakkal való ismerkedés
után, még első éves koromban csatlakoztam a Magyar
Orvostanhallgatók Szövetségéhez. Ez azt jelentette, hogy
szabadidőmben gyerekekkel foglalkoztam, preventív
előadásokat tartottam iskolákban, óvodákban, egyszer
még itt Kürtön is.

Közben újra kezembe vettem a kézilabdát is, és az
egyetemi csapat tagja lettem. Mivel a hétvégi meccsek
miatt nem gyakran jártam haza, volt még szabadidőm
bőven, amit végül a hallgatói érdekképviseletbe fektettem. Megmászva a kari Hallgatói Önkormányzat ranglétráját, majd két és fél évig vezettem elnökként a több
mint 3000 fős orvoskart. Két évig a Kari, valamint a
Dékáni Tanács tagja voltam, másfél évig az egyetemi
szenátusé.
Úgy éreztem, szakmailag is fejlődnöm kell, így tudományos diákköri munkát kezdtem a Reumatológiai
Klinikán. Egy autoimmun betegség aktivitásának előrejelzésén dolgoztunk, ennek gyümölcse lett egy dékáni
pályamunka, mellyel első helyezést értem el a konzervatív orvostudományok szekcióban. A házi Tudományos Diákköri Konferencián is előadtam a kutatásunk
részleteit, ott a második helyet sikerült elcsípni. Az i-re
a pontot egy portugáliai szakmai gyakorlat tette fel. Egy
hónapot tölthettem Portoban egy szupermodern nőgyógyászati klinikán. Talán sokan tudják, hogy Roni titokban meglátogatott kint, és ekkor kérte meg a kezem,
így a szakmai tapasztalaton kívül is különösen kedves
élmény számomra az ott eltöltött idő.
A nem kevés tanulás mellett, úgy gondolom, mégis
magamról tudtam meg a legtöbbet az egyetemen. A félénk kislányból olyan valaki lett, aki ki mer állni másokért, aki határozottan tud véleményt alkotni, aki szeret
megdolgozni az eredményeiért. Az egyetem számomra
egy olyan hely volt, ahol végre mertem önmagam lenni,
talán azért is, mert ott érdeklődési körben mindannyian
kicsit egyformák is voltunk.
Az egyetem után a váci Jávorszky Ödön Kórház Belgyógyászati Osztályán kezdtem a munkám. Pár hét után
kirendeltek 3 hónapra a Kútvölgyi Kórház COVID Osztályára, majd a váci kórház koronavírus-részlegén dolgoztam, így a mélyvíz is megvolt. Lassan visszatérünk
a normál kerékvágásba, én pedig alig várom, hogy tudásommal, tapasztalataimmal segítsek, jobbá tegyem az
életét annyi embernek, amennyinek csak lehet
Korbely-Koncz Orsolya
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Limonádé, a nyár slágere
A limonádé az egyik legismertebb nyári szomjoltó, annyira alapdolog, hogy általában nem fordítunk rá nagy
figyelmet, citrom, víz, cukor – készen is van. Egy limonádé esetében nehéz szabályokról és arányokról beszélni: ki
savanykásabban, ki édesebben szereti; ki szénsavmentes vízzel, ki szódával; ki jéggel, ki anélkül… Egy szabály mégiscsak van: frissen facsart citromlével dolgozzunk!
Íme egy limonádé alaprecept 10-12 adaghoz (1 bögre = 250 ml):
1,5 bögre citromlé
¼ bögre cukor vagy cukorszirup (1 bögre cukor + 1 bögre víz). A cukrot kiválthatjuk mézzel is, ez esetben ¼
bögre cukor = kb. fél bögre méz.
•
5 bögre víz
Ezt az alapreceptet úgy lehet variálni, hogy a citromlét helyettesítjük más hozzávalókkal, vagy a cukor mennyiségét
csökkentve tehetünk hozzá különleges ízeket, gyümölcsöket.
•
•

Cukorszirup: 1:1 arányban készül, tehát pl. 1 bögre cukorhoz 1 bögre vizet kell adni. Gyöngyözve kell főzni, míg a
cukor fel nem oldódik teljesen, de azt ne várjuk meg, míg karamell lesz belőle! Ha a cukor elolvadt, kapcsoljuk le alatta
a lángot! Fontos, hogyha a szirup elkészült, hagyjuk teljesen kihűlni!
Ízesítések:
• Citrusokkal: citrom, narancs, lime, grapefruit. Használjunk biogyümölcsöket, vágjuk őket karikákra, majd tegyünk
belőlük párat a vízbe! Arra figyelni kell, hogy ha sokáig áll a limonádé, a héjtól meg tud keseredni. Természetesen a
narancs és a lime frissen facsart levével is ízesíthetjük a limonádét. Fontos, hogy ha citrom- vagy narancskarikát szeretnénk dekorációnak beletenni, használjunk biotermékeket! Kevés, ha lemossuk a citromot, ezzel még nem távolítottuk el a vegyszereket, ezért az a legjobb, ha bele sem tesszük a limonádédba a gyümölcs héját. A legtöbb citrusfélét
gombaölővel kezelik, amit a héjuk felszív; a citromon kívül a narancs, a grapefruit, a lime és a banán is kezelt lehet.
• Szörppel: Cukorszirup helyett szörppel is lehet édesíteni a limonádét, ez lehet bodzaszörp, málnaszörp, meggyszörp, mentaszörp, bármilyen ízesítésű, amit szeretünk. A szörp édességétől függően valószínűleg több kell picit
belőle, mint a cukorból, folyamatosan kóstolgassuk, hogy eltaláljuk az ízeket!
• Friss gyümölccsel: Nemcsak szörppel, friss gyümölccsel is ízesíthető a limonádé: a választott gyümölcsöt, például
a málnát, epret picit törjük meg, vagy vágjuk félbe, majd dobjuk a limonádéba, hagyjuk állni! A gyümölcsök mellé
valószínűleg cukorszirupra is ugyanúgy szükség lesz. A gyümölcsöt pürésíthetjük is, de egészben is beletehetjük az
italba, viszont utóbbi esetben inkább látványelem, kevésbé adja majd át az ízét a víznek.
• Zöldfűszerekkel: A citromhoz szuperül illik a menta és a bazsalikom. A megmosott leveleket törjük meg, zúzzuk
össze, hogy kioldódjanak majd a vízben az aromák, dobjuk a limonádéba, hagyjuk állni! A cukorszirupba is belefőzhetjük a zöldfűszereket, hogy még jobban átadják az ízüket.
• Fűszerekkel: A fűszerek közül a gyömbér a citrom legjobb barátja. 1,5 liter vízhez kb. egy 2-3 cm-es darabot
reszeljünk le, majd keverjük bele a cukorszirupba, főzzük vele össze. Ha a szirup kihűlt, öntsük a limonádéba.
+1 TIPP: Ha valakinek a citromlé túl savas, helyettesíthető citromfűvel.
Limonádé-variációk:
1. Málnás-barackos: hozzáadunk aprítva vagy turmixolva 1 marék málnát és 3 őszibarackot. A barackra turmixoláskor
tegyünk citromlevet, hogy ne barnuljon meg!
2. Klasszikus epres: 1,5 bögre negyedbe vágott eper, citromlevélágak.
3. Bodzás: az alaplébe a cukor helyett bodzaszörp is mehet, vagy változatlan arányok mellett bodzavirágtányérok.
4. Lime-os-mentás: 1,5 bögre lime-lé (az alaprecetben a citrom helyett) és 1 szál friss menta aprítva + 1 szál mentaág.
5. Ananászos: 1 bögre ananászlé és egy kifacsart lime leve.
6. Szénsavas mentás: 1 bögre friss, aprított menta, 1 bögre cukorszirup, a víz pedig legyen szénsavas!
7. Citrusmix: 1 grapefruit leve, 1 lime leve, 1 citrom leve, 1 narancs leve; narancs-, citrom- és limekarikák; menta- és
citromfűágak.
Nincs étvágygerjesztőbb egy kerti bulin, mint egy tele limonádés üveg vagy kancsó! Kitűnő látványelem az ízesített jégkocka, az elkészítése egyszerű... Darabokra vágjuk a lime-ot, a menteleveleket kisebb darabokra tépjük. Lime+menta
mehet bele a jégkockatartóba, felöntjük vízzel, majd betesszük a mélyhűtőbe, és amikor megfagy, fel lehet használni a
limonádéba. Másik lehetőség, hogy a jégkockatartó mindegyik aljára teszünk egy kis kanálnyi reszelt vagy szétnyomott
epret, megtöltjük vízzel, majd felkavargatjuk, és betesszük a mélyhűtőbe.
Forrás: sobors.hu, debrecen.imami.hu
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Közösségi szolgálat
Kedves erdőkürti diákok!
Erdőkürt Község Önkormányzata 2021-ben is lehetőséget biztosít a középiskolai közösségi szolgálat teljesítésére a diákoknak. Ennek alapvető feltétele a jelentkező diák tanintézménye és az önkormányzatunk közötti érvényes együttműködési
megállapodás. Aki szeretné Erdőkürtön, Erdőkürtért teljesíteni az érettségi feltételét képező közösségi szolgálatot, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot.

Diákmunka
Az elmúlt években az önkormányzatnak lehetősége volt a nyári Diákmunka Program lebonyolítására. Amennyiben idén
is kiírásra kerül a pályázat, szívesen foglalkoztatjuk a diákokat. Ehhez azonban szükséges lenne előre tudnunk, hogy hány fő
szeretne nyáron dolgozni. 16 és 25 év közötti, nappali tagozatos tanulók, hallgatók előzetes jelentkezését várjuk.
A kapcsolattartó Orgoványi Helga, kérjük mindkét esetben jelezzetek felé a 06-32-479-179 (1-es mellék) telefonszámon
vagy a hivatal@erdokurt.hu email címen!
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
EBÖSSZEÍRÁS 2021
A korábban kiküldött ebösszeírási felhívásra hivatkozva ismételten felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy adatbejelentési kötelezettségüknek 2021. június 30. napjáig tegyenek eleget. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Az idén beérkezett bejelentések feldolgozása folyamatban van,
azokat megismételni nem kell.
Fóti Péter jegyző
ÚJ FOGORVOSI RENDELÉS ÉS SZOLGÁLTATÓ
Új fogorvosi szolgáltató várja a kállói, erdőtarcsai és erdőkürti lakosokat. Ideiglenesen, amíg a kállói fogászati rendelő
teljesen meg nem újul (kb. 1 hónap), Szirákon lesz az ellátás.
Fogorvos: dr. Kovács Ervin
Rendelési idő:
H-Sz: 9-17.00-ig
P: 9-13.00-ig
Cím: 3044 Szirák, Roth Johanna u. 4.
Telefon: 06 70 744–6772
PALOTÁSI MIKROTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat minden keddi napon ügyfélfogadást tart Erdőkürt településen a Polgármesteri
Hivatalban 9-12 óráig.
Családsegítő: Szűcs Anita (06 30 495–1738)
RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
A körzeti megbízott minden hónap második szerdáján fogadóórát tart 10 és 11 óra között a Polgármesteri Hivatalban.
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttjeink
Gracsek Gábor Mihály és Gracsek-Gál
Nikoletta fia, Iván Igor 2020. december
30-án született.

Juhász Péter és Szebenszki Orsolya lánya,
Bella (2021. március 18.)

Lukács Antal és Zimonyi Fanni fia,
Mátyás (2021. március 18.)

Rozmán Tamás és Kalmár Andrea fia,
Reinhard (2021. május 9.)

Elhunytak:
Kapuszta Mihály
1926. 07. 25. – 2021. 03. 18.
Borzi István
1957. 12. 16. – 2021. 03. 26.
Laluska Jánosné (Bratkovics Erzsébet ) 1933. 03. 15. – 2021. 03. 30.
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