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2021 harmadik negyed éve

Tanévnyitó alkalmára
„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke
lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”

Maria Montessori bölcs gondolataival köszöntöm a kedves
Olvasót a Héhalmi Benedek Elek Általános Iskola Erdőkürti
Telephelyének alkalmazottai nevében.
Lassan beköszönt az ősz, és vele kezdetét veszi a 2021-2022es tanév. Magunk mögött hagyjuk a pihenést, az élménydús
nyaralást, a kalandokkal teli táborokat és kirándulásokat.
Mostantól újra zajosak lesznek az osztálytermek és az iskolaudvar. Mindenki elfoglalhatja az új helyét, ahol 181 napot
fog eltölteni.
A legfőbb újdonság az, hogy új helyszínen kezdjük a jelenléti oktatást, s mindaddig maradunk itt, amíg a régi iskolaépület meg nem újul kívül-belül, ajtóstul-ablakostul. Nagyon
szépen köszönjük Erdőkürt Község Képviselőtestületének,
élén a polgármester asszonynak, hogy hozzájárultak a Magyar Falu Program kínálta sikeres lehetőséghez; valamint azt
is, hogy ideiglenesen otthon nyújtanak számunkra a kultúrház falai között. Köszönöm a telephely dolgozóinak, hogy áldozatos munkájuknak köszönhetően itt is zavartalan körülmények között tudunk tanévet kezdeni. Reményeink szerint
még az idén ősszel be is fejeződik a beruházás, ezzel együtt
minden és mindenki időben visszakerülhet a maga megszokott helyére. De ha maradnunk kell, kivárjuk azt is türelemmel: valamit valamiért.
Megnövekedett létszámmal: 21 tanulóval és 2 csoporttal
kezdjük az évet. Külön köszöntöm a kis elsősöket, akik most
lépték át először az iskola kapuját. Kedves elsőosztályosok! Egy
életen át tartó tanulásra buzdítalak benneteket. Biztos vagyok
benne, hogy tanító nénitek segítségével könnyedén tanuljátok
majd meg a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat, és soksok boldog percet fogtok átélni itt az iskolában. Az egyik kezeteket a tanító néni fogja majd, a másikat a szüleitek.

A tanuló mellett ott áll a szülő is, mint az oktatás harmadik fontos szereplője. Csak akkor leszünk jó iskola, ha szoros
kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, nyíltan, őszintén beszélhetünk gyermekeink mindennapi dolgairól. Kérem a kedves
szülőket, kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányait, s
ha kétség merül fel Önökben, kérdezzenek bátran. Kollégáim nyitottak az eszmecserére, hisz közös célunk a gyermekek
személyiségének kiteljesedése.
Mit nyújthat Önöknek és gyermekeiknek az erdőkürti iskola? Gyermekközpontú, magas színvonalú oktatást, nyugodt
légkört és megfelelő körülményeket. Mindezekre garancia a
tanítók személye. Kriszti néni nagy tapasztalata és szakmai
ismeretei bizonyára nagyon sokat segítenek majd a tanév sikeres teljesítésében. Györgyi néni sem ismeretlen előttünk,
köszönjük neki, hogy Erdőkürtöt erősíti, s egyben kívánjuk,
hogy találja meg örömét nálunk is a pedagógiai munkában.
Juli nénit is jól ismerjük már, neki is köszönjük, hogy nyugdíj
mellett idén is vállalta a gyermekeinkkel való foglalkozást.
Zoli bácsi ebben a tanévben is hozza az angolt, és vállal délutáni napközis foglalkozásokat. Így áll össze a mi lelkes, kis
csapatunk, kiegészítve Kati néni sokoldalú tevékenységével.
Mindannyiuk nevében kérem Önöket, forduljanak hozzánk
bizalommal: délelőtt és délután is.
A délutáni foglalkozások idén is azt a célt szolgálják, hogy
a diákok minél jobban megerősíthessék tudásukat, gyakorolhassanak, illetve értelmes időtöltéssel teljesíthessék ki személyiségüket.
Zárszóm előtt meg kell említenem a pandémia negatív kihatásait a mi hétköznapjainkra is. Itt is kérjük a tanulókat és
szüleiket, legyenek szívesek az ismert járványügyi előírásokat betartani a gyakori és alapos kézmosástól a biztonságos
távolságtartásig. Ezúton is kérem a kedves szülőket, ne lépjék
át az iskola kapuját. Reggel is idáig kísérjék a nebulókat, és a
nap végén is a kapu előtt várakozzanak! Köszönöm megértésüket és együttműködésüket.
Minden kedves diákunknak, azok családtagjainak és
kedves kollégáimnak munkájukhoz sok erőt, egészséget,
türelmet, és kitartást kívánok.
Tóth Imre intézményvezető

Önkormányzati hírek
Nyár elején enyhültek a rendkívüli veszélyhelyzet idejére hozott intézkedések, településünk élete is lassan
visszazökkent a régi kerékvágásba. A pályázati lehetőségek azonban folyamatosan nyitottak voltak, így a
képviselő-testülettel folyamatosan egyeztetve és egyetértve igyekeztem minden olyan kiírásra támogatási
igényt benyújtani, melyre jogosult volt Önkormányzatunk. Megnyíltak a Magyar Falu Program 2021. évi
felhívásai, melyek közül több pályázatot is benyújtottuk.
Az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” támogatási kérelmünk eredményes volt. A
támogatás összege 4.999.996 Ft, melyből a temető kerítésének felújítása és a belső járda új aszfaltburkolata
és biztonságosabbá tétele fog megvalósulni.
A „Kommunális eszköz beszerzése” felhívásra egy kisebb méretű, 36 lóerős MTZ traktor és rézsűkasza
beszerzéséhez nyújtottunk be pályázatot, ez a támogatási kérelem, sajnos, első körben nem kapott támogatást,
egyelőre tartaléklistán van.
A „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” felhívásra
is pályáztunk, melyből egy 10x20 méteres rendezvénysátor és 10 db sörpadgarnitúra beszerzése valósult volna
meg, sajnos, ez is tartaléklistára került.
A „Felelős állattartás elősegítése” támogatási kérelmünk eredményes volt, a támogatás összege 1.320.618
Ft. A projekt ebek és macskák állatorvos által elvégzendő ivartalanítását, az ivartalanításra kerülő állatok veszettség elleni védőoltását és transzponderrel történő megjelölését tartalmazza. A részletekről és a programra
történő jelentkezés módjáról hamarosan mindenki megkapja a tájékoztatást.
Pályázatot nyújtottunk be még az Agrárminisztérium pályázati felhívására zártkertek megközelítését
szolgáló, külterületi út felújítására. A 02. helyrajzi számú út felújításával, mely a Petőfi út folytatása a külterületek felé, elérhetőbbé válnak nemcsak a zártkerti telkek és a külterületi földek, hanem a Szép kilátás lakópark
ingatlanjai is. Településünk jövője szempontjából fontos tényező, hogy ezek a telkek is beépüljenek, emelkedjen a lakosságszám. Döntési eredmény október végén várható.
„A Nemzeti Művelődési Intézet kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” címen 1.000.000
forint összegig lehetett pályázni. Még nem érkezett döntés, reméljük, a nyertesek között leszünk. A projekt
keretein belül a karácsonyi ünnepkör köré fonva szeretnénk programokat megvalósítani.
Az új pályázatok mellett a korábban nyertes pályázatok előkészítése is zajlik. Az „Erdőkürt község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése” elnevezésű projekt megkezdéséhez nemcsak kiviteli terveket kellett
készíttetni és építési engedélyt kérni, hanem szakhatósági engedélyeket is be kellett szerezni a Céklás-patak
alsó szakaszának mederfelújításához és a buszmegálló melletti vízelveztő árok szilárd burkolattal történő ellátástához. Engedélyt kellett kérni többek között a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól, a Magyar Közúttól és a közműszolgáltatóktól. Az elmúlt időszakban a rendkívüli veszélyhelyzet miatt mindenhol lelassult az
ügyintézés, így a kiviteli munkálatok várható kezdése 2022 tavasza.
Végre megérkezett a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére még 2018 tavaszán benyújtott és nyertes elbírálásban részesült pályázat Támogatói okirata. Ennek alapján Erdőkürt Község Önkormányzata 2.921.664
Ft támogatásban részesült. A település öt frekventált helyén 2-2 kamera telepítése és a központ kiépítése fog
megvalósulni, néhány héten belül elkezdődnek a munkálatok, már folyamatban van a kivitelezés előkészítése.
Reméljük, hogy azon pályázatok esetében, melyek tartaléklistára kerültek, sikerül többletforrást biztosítani,
és ezeket is meg tudjuk valósítani.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester
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Faluvédős hírek
Annak ellenére, hogy az utóbbi időben nem volt
lehetőségünk közgyűlést tartani, valamint informálni a tagokat és a lakókat tevékenységünkről,
azért szerencsére a Faluvédő Egyesület az elmúlt,
nehéz időszakban is próbálta megteremteni működésének anyagi és tárgyi feltételeit, hogy továbbra is
segítője tudjon maradni Erdőkürt lakóinak.
A 2020. augusztusi Magyar Falu Program-os és a
decemberi NEA-s pályázatainkat siker koronázta,
az első pályázatnál 592 ezer, míg az utóbb említettnél 300 ezer forintot ítéltek meg az egyesület számára. Az idei kérvényünk, sajnos, forráshiány miatt várólistára került, de nem adjuk fel, pályázunk a
következő lehetőségekre is. Minden évben várjuk,
és szerencsére kapunk is adó 1 %-ot. Itt buzdítok
is mindenkit, ha teheti, semmiképp ne feledkezzen
meg a rendelkezésről, lehetőleg valamelyik erdőkürti szervezetet támogatva.
Az elmúlt időszakban a lehetőségeinkhez mérten támogattuk munkával, gépekkel, tárgyi ado-

mányokkal a falut és rendezvényeit, virágokat vásároltunk Erdőkürt szépítéséhez. Itt szeretném
megköszönni mindazon cégek, vállalkozások,
magánszemélyek támogatását, akik, ha megkerestük őket, minden alkalommal segítő kezet nyújtottak nekünk.
Remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban is
lehetőségünk lesz szépíteni, fejleszteni valamit kis
falunkon, terveink már vannak, de ha bárkinek van
olyan ötlete, amivel szebbé, jobbá tehetjük környezetünket, kérem, bátran keressenek meg – és nem
csak mint az egyesület elnökét, hanem mint önkormányzati képviselőt is –, hogy összefogva, közösen
tegyünk Erdőkürtért. Végül azt kívánom, hogy az
ehhez a munkához szükséges erő, egészség és akarat is maradjon meg mindannyiunkban.

Horváthné Franyó Ildikó

Múltunk értékeinek megőrzése
a jelen és jövő nemzedéke számára
A Művelődési Kör nevében pályázatot nyújtottunk be ingatlan vásárlására a régi falusi élet állandó kiállítás formájában történő, korhű bemutatására, ahol hagyományaink megőrzését célzó
programokat is szervezhetünk minden korosztály
számára. A többszázéves palóc és tót kultúránk
és népviseletünk megőrzése, bemutatása és széles
körben történő népszerűsítése kiemelt fontosságú
feladat mind az Egyesület mind az Önkormányzat
számára. Évek óta gyűjtjük népi kultúránk tárgyi
emlékeit, a falusi élet mindennapi házi kellékeit, bútorokat, textíliákat, viseleteket, paraszti gazdasági
eszközöket, fotókat. Sajnos, tájház hiányában ezeket

a művelődési ház padlásán és raktárában tároljuk.
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Művelődési Kör nevében benyújtásra került pályázat
6.000.000 Ft támogatást nyert, így meg tudjuk vásárolni a Kossuth út 12. szám alatti parasztházat falumúzeum kialakítása céljából. A támogatói okirat
kiadásához elvégeztük a kért hiánypótlásokat, az
adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van.
Remélem, a Kürtölő következő számában már a
megvásárlásról tudjuk Önöket tájékoztatni.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester
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Nyár az Erdőkürti Nefelejcs Óvodában
Az óvodák újranyitásával máris új feladattal találtuk szemben magunkat. Első körben az anyák
napját kellett megszerveznünk, mely online módon
történt. A gyerekek versekkel, énekekkel, maguk
által készített ajándékokkal kedveskedtek édesanyjuknak. A pozitív visszajelzések alapján elmondhatom, hogy sikerült méltóképp megünnepelnünk
ezt a jeles napot.
Június első hetében kerítettünk sort a gyermeknap
megszervezésére, lebonyolítására. A napot zenés tornával kezdtük, majd az udvaron különböző ügyességi játékokon vehettek részt a gyerekek, a részvétel
után matrica volt az ajándékuk. A délelőtt további
része kézműves foglalkozással, kötetlen játékkal telt
el. Több szülő is gondoskodott rágcsálnivalóról, üdítőről, melyeket pihenésképp fogyaszthattak a gyerekek. A nap megkoronázása egy szülő által felajánlott
fagyizás volt.
Nagycsoportos óvodásaink június 18-án mérföldkőhöz érkeztek. Óvodánkban ezen a napon tartottuk az évzáró és ballagási ünnepségünket. Minden
óvoda, így mi is nagy izgalommal készültünk erre
a napra. A dekorációk már az óvoda bezárásának
idején is folyamatosan készültek. A gyerekekkel való
felkészülés közel három hetet vett igénybe. Ez idő
alatt ballagási verseket, énekeket tanultunk, illetve
ezen a napon mutatjuk meg, hogy egész évben milyen új mondókákkal, dalos játékokkal bővült ismeretük. Ezeket minden évben közösen választjuk ki
a gyerekekkel, így a felkészülés is sokkal könnyebb,
élvezetesebb, mert a számukra kedves énekek, körjátékok, mondókák szerepelnek a műsorban. A nagy
napon a középső- és kiscsoportosok egyaránt búcsúztatják versükkel a nagycsoportosokat. A műsor
végén átadtuk a ballagótarisznyákat, az üvegekbe
zárt útravaló-idézeteket, az ajándékokat és a virágokat. Majd az iskolába készülőkkel bevonultunk a
virágkapu alatt az óvoda épületébe, ahol egy utolsó,
közös kört tettünk. Ezt a napot még színesebbé tette
a szülők által felajánlott rengeteg virág. Az ünnepség végén legnagyobb meglepetésünkre a ballagók
is versekkel búcsúztak el tőlünk, melyeket a szülők
segítségével tanultak meg. Köszönjük!
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A június hónap lezárásaként, a nagy kánikulára
való tekintettel egy vizes napot tartottunk. Az ötlet
Gyöngyi óvónénitől eredt, az ő Angliában élő unokájának óvodájában minden évben szerveznek egy
ilyen napot. Kértük a szülőket, hogy vízipisztolyt
és fürdőruhát hozzanak a gyerekeknek. Úgy, mint
a gyermeknapot, ezt is egy szülő által felajánlott fagyizás zárta. Elmondhatom, hogy ez egy fantasztikusan sikerült, boldog, önfeledt, örömteli nap volt
mind a gyerekek, mind a felnőttek számára.

Talán kijelenthetem, hogy ez a nyári időszak sem
telt el unalmasan. Remélem, még számos érdekes
program vár az idei évben is a gyerekekre, már szeptember második hetében útra is kelünk, és részt veszünk (nem első alkalommal) a Hetedhét Hatvan
Népmesefesztiválon.
Itt szeretnék köszönetet mondani a programjaink
szervezésben részt vevő kollégáknak, a szülőknek,
akik egész évben valamilyen formában támogatták
óvodánkat. Volt, aki pénzfelajánlással, papír-írószerrel, rágcsálnivalóval, mézzel és sok-sok gyümölccsel járult hozzá a gyermekek óvodai életének
még színesebbé tételéhez.
Végül, de nem utolsó sorban nagy örömünkre elkészült az óvoda új kerítése is, mely jelentősen hozzájárul az óvoda környezetének szebbé tételéhez.
„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben
kell nevelni, és szabadságban kell elbocsátani.”
(Rudolf Steiner)
Csoór Beáta óvodavezető

Mesterségek a Bibliában
Ezzel az izgalmas témával ismertette meg Kenyeres
Anikó a gyerekeket az idei hittantáborban július 12.
és 16. között.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, amiért
helyben is élnek mesteremberek. A fazekas munkáját Külkey Eszter néni portáján nézhettük meg, és
a táborozók is kipróbálhatták a korongozást, illetve
a kézi agyagformázást. Kapuszta Feri bácsiéknál az
ácsmesterség szerszámait csodálhattuk meg. Erzsi
néni finom almával is megvendégelt minket. A földművesség megidézése búzaültetéssel történt hétfőn.

Péntekre szépen kikeltek azok a szemek, amiket
ügyesen öntözött a gazdájuk. A bibliai részek feldolgozását segítették a kézműves foglalkozások is.
A halászathoz kapcsolódva vitorlást készítettünk
parafadugóból és textilből, a jó pásztor báránykáit
dekorgumiból kivágva vattával díszítettük. A katona pajzsát fémlapot domborítva mintáztuk meg.
A szerdai kirándulás rengeteg programot tartogatott számunkra: a tarnaszentmáriai Árpád-kori, ma
is működő templomban énekelhettünk, megmásztuk a közeli Vár-hegyet, ami tulajdonképpen egy
vulkáni kürtő maradványa, meghódítottuk a kisnánai várat, és egy többszáz éves kovácsműhelybe is
ellátogattunk, Verpeléten.

Pénteken természetesen a Rózsa-kúthoz kirándultunk. Útközben izgalmas feladatok vártak a csapatokra, melyek kivitelezésében segítségünkre voltak
a helyi fiatalok, Benedek Réka és Máté és egy EGA-s
hittantanár, Uttschalott János is. A forrásnál Eszter
néni kenyérlángosának illata csábította az éhes csapatot. A sok-sok játék közül kiemelem a kedd délutáni vízipisztolycsatát, melynek igen nagy sikere volt
a kánikulában. (Jó szokásunk szerint így szoktuk
biztosítani a „strandot” – a szülők megnyugvására.)
Az utolsó délután a templomba betérve hálát adtunk egymásért, a sikeres táborért, az egész heti jó
hangulatért annak, aki nélkül ez a tábor sem jöhetett volna létre.
Berzsák Györgyi
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Akvarisztikai csoporttalálkozó

Idén augusztusban Erdőkürt adott otthont egy – a
témában igen nevesnek számító – csoport találkozójának. Egy olyan facebookcsoportról van szó, mely
a növényes akvarisztikával foglalkozik, javarészt
hazai közönséggel, de vannak külföldi tagjai, érdekeltségei is. Ez a csoport pedig nem más, mint a Low
Tech Akvakertész Közösség.
A rendezvény fő szervezője, Bíró József, a szakma
egyik ikonikus alakja, aki minden évben teljes erőbedobással szervezi ezt – a csoport életében nagy
szerepet játszó – eseményt.

Pénteken érkeztek meg feleségével, valamint menet közben pár tag még a segítségünkre jött, akikkel
előkészültünk a szombati napra.
Mint eddig minden évben, idén is hasonló programok voltak a tagok számára, mint például a növénybörze, ahol beszélgettünk a növényekről, illetve
lehetett csereberélni, vagy csak simán hazavinni belőlük. Volt termékbemutató a debreceni Tropicalfish
akvarisztikai szaküzlet jóvoltából Veréb Gáborral
6

(kétszeres A.G.A akvakertész világbajnok). Bográcsban készítettünk finomságokat ebédre, amit egy
tombolasorsolás követett (szintén a Tropicalfish és
Veréb Gábor támogatásával). Itt a hobbihoz kapcsolható ajándékok lettek kisorsolva, például növénytápcsomagok, akváriumszűrő és hasonlók. A sorsolás után pedig egy kis csapatépítő buli vette kezdetét
kifulladásig.
A vendégek javarészt sátoroztak az öltöző melletti füves területen, néhányan pedig a sportöltözőben
éjszakáztak. Vasárnap ébredés után egy közös rendrakással és takarítással zártuk ezt a remekül sikerült
hétvégét.
Itt megragadva az alkalmat szeretnék minden tag
nevében köszönetet mondani Szebenszkiné Palik
Katalin polgármester asszonynak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a sportöltözőt.

Németh Ádám
Low Tech csoporttag,
társszervező

Az erdőkürti kertmozi
Van abban valami elemi erő, amikor sok ember
összegyűlik, és együtt néznek filmet, hallgatnak zenét. Olyankor az élmények is valahogy összeadódnak. Az összetartozás és a közös élmények hagyományteremtése hívta életre az erdőkürti kertmozi
ötletét.
A férjem, Richard és én hiszünk a közösség erejében, és abban, hogy egy ilyen pár száz fős falu
nagy ereje abban rejlik, hogy összefogunk, közösen
teszünk a faluért, a mikrokörnyezetünkért. Ezért
is jött az ötlet, hogy a bemutatkozásunkat valami
élménnyel kapcsoljuk össze, ami jót tesz a közösségnek is.
Az ötletet aztán tettek követték. Az első – és legfontosabb – feladatunk a helyszín kiválasztása volt.
Így az első beszélgetés Szebenszkiné Palik Katalinhoz, a falu polgármesteréhez vezetett. Katalin nagyon örült az ötletnek, sőt elmesélte, hogy régebben
is volt már mozi a faluban. Ellátott minket jó ötletekkel, és biztosított minket a technikai feltételekről,
melyek elengedhetetlenek a mozizáshoz, úgymint
áram, padok és asztalok.
Egy jó rendezvény elengedhetetlen kelléke még a
megfelelő étel és ital megléte. Így második utunk
Ronihoz vezetett, aki felajánlotta a mozizáshoz
szükséges popcorn- és szörpadagot. A mozi előtt
pár nappal kiderült, hogy Polgár Pisti is felajánlott
a rendezvényhez csodás, házi bodzaszörpöket. Nagy
öröm volt számunkra, hogy a helyi vállalkozásoknak is fontos volt ez a családi kezdeményezés. A terv
elkészült, minden készen állt, már „csak” a marketing hiányzott, így elkészültek a moziplakátok, melyeket a falu forgalmas csomópontjain helyeztünk el;
illetve a falu facebook csoportját, a „Szeretlek Erdőkürt” csoportot használtuk, ahol már az első reakciók is nagyon pozitívak voltak.
A mozi napját nagy izgalom övezte nálunk, már
délelőtt a helyszínre siettünk, hogy előkészítsünk
mindent délutánra. Az eseményt 7 órától hirdet-

tük meg. Délután 5 órától már díszítettünk, pakoltunk, és 7 órától elindult a retro zene, hogy senki
ne tudja eltéveszteni a mozi helyszínét. Nem tudtuk,
hogy mire számíthatunk, így számunkra volt a legnagyobb és legcsodálatosabb meglepetés, hogy milyen sokan eljöttetek úgy, hogy még a mozi címe is
meglepetés volt mindenki előtt. Sikerült olyan családi filmet találnunk, ami a kicsiknek és nagyoknak
egyaránt hatalmas élményt nyújtott, este 20.30-tól
aztán megtöltötte a teret a sok nevetés. A mozibüfé
egész este üzemelt házi süteményekkel, zsíros kenyérrel, szörpökkel és persze, a mozihoz elengedhetetlen popcornnal.
A második mozifilmnél az idősebbeknek szerettünk volna kedvezni, ezért egy 1942-es komédiát
választottunk. A sok nevetés garantált volt, habár
augusztus végén már jóval csípősebb volt az este.
Szerencsére Gazdag Paliék házi málnaszörpje tartotta bennünk a lelket. A két este büfébevételét –
42 830 forintot – az erdőkürti iskolának gyűjtöttük,
hogy egy kicsit könnyebb lehessen a tanév indítása.
Szívből reméljük, hogy ez a két este a magánszervezésű erdőkürti közösségi élet felpezsdítésével jár,
és minél többen követik a példánkat, és szerveznek
majd közösségi programokat. Mi igyekszünk a jövőben is kreatív ötletekkel előállni és megvalósítani
azokat, főleg akkor, ha igény van rá a faluban. Mi
nagyon jól éreztük magunkat, és a visszajelzések
alapján a résztvevők is.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a mozi
sikeréhez:
Technika és helyszín: Szebenszkiné Palik Katalin,
Berceli Zsolti az önkormányzattól
Catering: Korbely Ronald, Polgár Pisti, Kondella
Marika, Gazdag Pali
Pakolás és lelki támogatás: Nyári Béláné Erzsike és
Budai Károly.
Kupecz család
(Richard, Lilla, Emma, Nóra, Márk)
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alapképzés, mesterképzés… útkeresés

Tősgyökeres erdőkürti lakosnak vallhatom magam, hiszen ide születtem huszonegy évvel ezelőtt,
azóta is ezen a kistelepülésen élek. Az általános iskola nyolc osztályát rengeteg Erdőkürthöz köthető
élménnyel végeztem: különböző szakkörök és klubok, a honismereti tábor, kirándulások, versenyek
színesítették a gyermekkorom hétköznapjait.
Középiskolás éveimet Aszódon töltöttem az Evangélikus Petőfi Gimnáziumban, ahol hamar rájöttem,
hogy a humán tárgyak állnak hozzám a legközelebb.
Kedvenc tárgyaim közé tartozott a magyar nyelv és
irodalom, a nyelvek, a történelem és a rajz. Továbbtanulás szempontjából nehéz helyzetben voltam, hiszen sok minden érdekelt, viszont nem tudtam, mely
szakirány lehetne számomra a legmegfelelőbb. Egyik
„bevett” szakot sem éreztem teljesen magaménak.
Egy Egerben töltött nyíltnap alkalmával ismertem
meg a közösségszervezés alapszakot. Az Eszterházy
Károly Egyetem környezete, a város hangulata hamar
belopta magát a szívembe, így a jelentkezési lapon az
első helyen jelöltem meg ezt az intézményt. De mit is
takar valójában a „közösségszervezés”?
Ez a képzés már a hatvanas évek óta létezik, többek
között népnevelő, népművelő, művelődésszervező
szakként volt ismert, mely 2017-ben indult újra egyetemi képzés keretein belül, immár közösségszervezés
néven. Egy jó közösségszervező összefogja, támogatja
és bátorítja egy adott csoport tagjait, a település lakóit, segít azok elképzeléseinek megvalósításában.
A rendezvényszervezés, felnőttképzések szervezése,
pályázatírás mind a feladatainak részét képezik.
Az Egerben töltött évek alatt számos órán vettem
részt, ezek közül a pszichológia-, szociológia- és a
művészettörténeti órák voltak számomra a legérdekesebbek. Az első két év után szaktársaimmal
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specializációt kellett választanunk (az egyetemen
eldönthettük, hogy kulturális vagy emberekkel
foglalkozó, humán irányban folytatjuk tovább a
tanulmányainkat). Én a kulturális szféra mellett
köteleztem el magam, ebből kifolyólag a hatvani
Grassalkovich Művelődési Házban töltöttem el a
kötelező gyakorlati óráimat.
A gyakorlat során megtapasztaltam hogyan látja
el feladatait egy városi művelődési ház, hogyan terjeszti a helyi kultúrát, miként szólítja meg és vonja
be az embereket az adott programokba. Sajnálatos
módon a vírushelyzet miatt a munkaóráim kb. felét
online kellett elvégeznem, így tapasztalatból is kevesebb jutott. Ennek ellenére úgy érzem, az intézmény
mindent megtett a szakmai fejlődésem érdekében.
Emlékezetes projektjeim közé tartozik az Egertől
nem messze található Ostoros településen végzett
értékfeltárási folyamat, mely során a szaktársaimmal együttdolgozva összesen 10 települési értéket
terjesztettünk fel a Települési Értéktár Bizottságnak.
A munkánk során az ott élő lakosok maguk választottak ki olyan épületeket, természeti képződményeket, népművészeti alkotásokat, tárgyakat vagy
bármit, amit értéknek tartanak – a kis munkacsoportunk ezek közül választott ki párat, melyek felterjesztésre kerültek.
Az egyetemen töltött három évet nagy mérföldkőnek tekintem, hiszen az új városban új kihívások
elé kellett néznem. Úgy gondolom, a három év során
sokat bátorodtam és önállósodtam, felnőttem minden feladathoz. Az egyetem utolsó félévében írtam
a szakdolgozatomat Erdőkürt kulturális életéről,
majd 2021 júliusában szereztem meg a diplomámat.
Ha nem szakmai oldalról tekintjük az elmúlt éveket, sok új barátot szereztem, sok programon vettem részt, és mint sokan mások is, csak élveztem az
egyetemen töltött időmet.
A ballagás után úgy éreztem, szívesen tanulnék
még ebben az irányban, így jelentkeztem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem által indított
felnőttképzés (andragógia) mesterszakra, ahova sikeresen fel is vettek. Jelenleg még nem tudom, mit
tartogat számomra a jövő, terveim között szerepel
egy állandó munkahely keresése. Szakmámból adódóan (és persze, helyi lakosként) szívesen szerepet
vállalok Erdőkürt kulturális életének megerősítésében is, ahogy lehetőség adódik rá.

Hegedűs Flóra

FRISS
DIPLOMÁSOK

doktori – járványhelyzet idején

RUBINA:

A járványügyi helyzet az élet minden részében
fennakadásokat, újabb megoldásokat és persze,
hiányokat is okozott. Nem volt ez másképp Árpi
doktori folyamata esetében sem, mivel a műhelyvitát és a nyilvános vitát is online rendszerben
kellett megtartani. Ez lehetővé tette, hogy térben
messze lévő ismerősök is becsatlakozzanak a dolgozat bemutatásába, majd megvitatásába, ám nagy
hiányérzetet is okozott, főleg a nyilvános vita után.
A doktorjelölt ekkor bemutatja munkáját, megvédi
azt, kérdésekre válaszol, majd a bizottság – megfelelő teljesítmény esetén – odaítéli neki a doktori címet. Ezután következik egy ünneplés, ami azt a sok
évet zárja le, míg az ember eléri ezt a teljesítményt.
Elmaradt, sajnos, a koccintás, a gratuláció, ami a
lezárása lenne eme izgalmas, de temérdek kihívást
magában rejtő életszakasznak.
Ám mit is jelent a doktori cím, a Ph.D. (Philosophiæ Doctor)? Ez az egyetemi képzés legmagasabb
szintje, mely során egyrészt képzésben is részesül
a hallgató, másrészt oktathat, szakdolgozatos hallgatókat is vállalhat, ám a hangsúly a témáján van,
azaz, hogy önálló tudományos munkát kell végeznie. Azt, hogy mi is volt Árpi munkája, azt már ő
osztja meg, mivel bizonyítottan ő ért hozzá a legjobban, én csak gratulálni szeretnék e formában is
neki ehhez a sikeres feladathoz.

ÁRPÁD:
A doktori munkám címe: „Keresztezéssel kialakított, alternatív tartásra alkalmas fajtajelöltek termelési és szaporodási paramétereinek vizsgálata
házityúkban”. Az Európában jelentős, háziasított
állatfajok mindegyikéhez tartozik legalább egy

őshonos magyar fajta, amelyet a 32/2004. (IV. 19.)
OGY határozat nemzeti kincsé nyilvánított. Ezek
a régi magyar háziállatok a Kárpát-medencében
alakultak ki, helyi környezeti viszonyokhoz alkalmazkodva, az emberi munka eredményeiként.
Hozzátartoznak a teljes magyar történelemhez is,
és a magyar táj részei. Őshonos állataink ma is élő,
eleven örökségünk.
Az őshonos tyúkfajták közül kettő került be a
vizsgálataimba: a sárga magyar tyúk és a kendermagos magyar tyúk, (összesen amúgy 7 őshonos
tyúkfajta van hazánkban). Ezeket a fajtákat, genotípusokat kereszteztem más, olyan szabad tartású
fajtákkal, amelyek a köztenyésztésben elérhetők.
Az így kialakított, keresztezett genotípusok húsés tojástermelését vizsgáltam. Az elvégzett párosítások, keresztezések sémája alkalmas volt arra,
hogy olyan új genotípusokat állítsak elő, amelyek
termelésben felülmúlják az őshonos fajtákat, minőségben azonban nem rosszabbak azoknál. Mivel
a keresztezésekkel lehetőség nyílik a gazdaságos
árutermelésre az új genotípusokkal, a kialakításukhoz pedig feltétlen szükséges az őshonos fajták
tisztavérben történő fenntartása, ez a keresztezési
eljárás támogatja az őshonos magyar fajták in vivo
génmegőrzését.
Szabó Rubina Tünde
Drobnyák Árpád

KÖZELEDIK
A ZENE VILÁGNAPJA
A zene világnapjához kapcsolódóan ismét
megrendezzük az örömzenélést október 2-án
(szombaton) 18 órától. Még bárki jelentkezhet,
aki szívesen megajándékozná egy kis zenei
élménnyel (akár énekkel, akár hangszeres
muzsikával) a közönséget. Szeretettel várunk
a rendezvényre minden érdeklődőt, kicsit
és nagyot egyaránt. Örömmel fogadjuk, ha
valaki házi süteményt felajánl a zenélést követő
beszélgetéshez.
Kenyeres Anikó
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jósolni, hogy hogyan alakulnak majd a hőmérsékletek, így igyekszik kiküszöbölni a „lassúságot” azzal,
hogy előre beavatkozik. A szabályozás folyamatosan
frissíti az adatait, tehát ha az időjárás mégse úgy alakul, ahogyan azt várta, képes alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz.
Természetesen ezt az elméleti gondolatmenetet
mérésekkel igazolnom kellett, valamint egy úgynevezett „kismintamodellt” is létre kellett hoznom,
ami egy valós napkollektoros rendszer kicsinyített
mása, de a vizsgálataim szempontjából ugyanúgy
működik. Ezen a rendszeren igazolni tudtam, hogy
az elképzelésem jó, és működik az általam kifejlesztett módszer.
A tanulmányaim végeztével az egyetemen maradtam oktatóként, ahol jelenleg a Pneumatika, a
Hidraulika, a Folyamatirányítás, a Számítógépes
szimuláció, a Végeselem módszer, a Robotok programozása és a Mechatronikai rendszerek modellezése és szimulációja című tárgyakat oktatom.
Tóth János

A 4 éves doktori képzésem lezárult, melynek eredményeképp 2021. április 29-én megkaptam az oklevelem, ami feljogosít a „doktor (PhD)” vagy a „Dr.”
rövidítés használatára. A tanulmányaimat a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem (volt Szent István
Egyetem) Műszaki Tudományi Doktori Iskolájában
végeztem a műszaki tudományok, szűkebben az agrárműszaki tudományok területén.
A doktori értekezésem címe: Termikus napenergia-hasznosító rendszerek modellalapú szabályozása, ami röviden egy prediktív (jósló) szabályozási
algoritmus kifejlesztését és megvalósítását takarja.
A kutatásom problémafelvetése az volt, hogy a nagy
napkollektoros rendszerek esetében az időjárás-változás egy szabályozástechnikai probléma, hiszen
ezen rendszerek tehetetlensége nagy, vagyis holtidővel rendelkeznek. Az ilyen rendszerekben tárolt
víz mennyisége jelentős, így ha a környezet már le
is hűlt, a rendszer még nem, és így nem optimális a működése. Ezt a problémát úgy oldottam fel,
hogy az általam kifejlesztett szabályozás ismeri a
rendszert, vagyis rendelkezik a rendszert leíró matematikai egyenletekkel, valamint előzetes ismerete
van a várható időjárási viszonyoktól, így meg tudja
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Meghívó
a magyar népmese napjára
Nagy szeretettel hívunk és várunk minden
népmesekedvelőt
2021. szeptember 30-án (csütörtökön) a
1700-kor kezdődő
Ákom-Bákom bábcsoport
„Egyszer volt... a kiskondás” c. előadására
a művelődési ház nagytermében.
A belépés ingyenes.
A rendezvény a hatályos járványügyi szabályok betartásával
látogatható. A rendezvényen hang- és képfelvétel készül.

Palóc Ízek Fesztiválja
Erdőkürt, 2021. augusztus 6-7.

Az elmúlt másfél év nagyon nehéz időszak volt
mindenki számára. Nemcsak Magyarország, de az
egész világ olyan egészségügyi veszélyhelyzettel állt
szemben, melynek még most sem látjuk a végét.
Első, második, harmadik hullám követte egymást,
várható a negyedik és ki tudja még, hányadik. A
nyári időszakban azonban enyhültek a rendkívüli
veszélyhelyzet során hozott, szigorú intézkedések.
Kezdetben korlátozásokkal ugyan, de engedélyezték a rendezvények és falunapok megtartását. Képviselő-testületünk ezért úgy határozott, hogy az idei
évben végre megtartjuk a Palóc Ízek Fesztiválját, a
falunapunkat.
Azt hiszem, jól döntöttünk, öröm volt nézni a sok
szórakozó, vidáman beszélgető vendéget. Ilyenkor
találkoznak egymással a rég nem látott ismerősök, a
településről elszármazottak is hazalátogatnak. Volt
minden, ahogy a „nagykönyvben” meg van írva,
amit egy falunaptól az idelátogatók elvárnak. Főzőverseny, sakk- és asztaliteniszverseny, kézművesfoglalkozások, ugrálóvár és kiskörhinta, jurtaállítás és
íjászkodás, lovagoltatás, tűzoltóautó és -bemutató,
színvonalas fellépők, tombola, tűzijáték és hajnal
egyig tartó bál, sok-sok finom étel és ital. Igyekeztünk a programokat úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást, a kicsik
és nagyok, a fiatalok és idősek is.
A Palóc Ízek Fesztiválja sikere azonban nemcsak
a jól összeállított programoknak, a közönség által
kedvelt előadóknak és fellépőknek, a finom ételeknek köszönhető. Szükség van a rendezvény előtti
hetekben a szervezést végző és az azt lebonyolító
„háttérharcosokra”. A rendezvényünk nem valósulhatott volna meg a sok-sok segítség, önkéntes munka és felajánlás nélkül. Szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki részt vett a rendezvényünk
lebonyolításában:
• segítőinknek, akik már napokkal előtte, aznap
és még azután is azon fáradoztak, hogy mindenki jól érezhesse magát,
• támogatóinknak, akik felajánlásaikkal járultak
hozzá a sikeres rendezvényhez,
• vendégeinknek, akik megtiszteltek jelenlétükkel, és akikkel együtt szórakozhattunk ezen a
napon.
Remélem, mindenki jól érezte magát. Remélem,
jövőre újból találkozhatunk.
Szebenszkiné Palik Katalin

fotók: STY
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„Mesterségem címere…”
vét tudhattuk meg, hanem azt is, hogy mire használják. Hálás köszönet ezért!
• Kapuszta Ferenc és Berceli Zsolt a hajdani asztalosszerszámaikkal leptek meg minket.
• Dudok Tünde a régen használt fodrászkellékeit
hozta el.
• Nagy örömünkre szolgált, hogy a sok, szemet
gyönyörködtető látvány mellett az ízlelőbimbóink
sem maradtak árván. Róluk Czeba Péter gondoskodott, aki hagyományos és különleges ízvilágú
mézeivel kápráztatta el az odalátogatókat.

Az idei falunap egyik színes és szívünknek igen
kedves programja volt a „Mesterségek udvara” elnevezésű kiállítás. Nagy lelkesedéssel vetettük magunkat a szervezési feladatokba, hiszen a kis falunkban
fellelhető, csodálatos kézműves alkotásokat, használati tárgyakat, régi szerszámokat szerettük volna
bemutatni az érdeklődő közönségnek.
Lányommal, Flórával igyekeztünk összegyűjteni
minél több, kiállításra alkalmas darabot. A program
megvalósításában nagy segítségünkre voltak azok
az erdőkürti lakosok, akik saját kezű alkotásaikkal
és termékeikkel vettek részt a rendezvényen.
Kik is voltak ők?
• Bagyin Jánosné, Zsuzsi néni az erdőkürti népviseletet mutatta be, valamint annak jellegzetes díszítését, hímzéseit.
• Külkey Eszter a szövés rejtelmeibe avatta be az
érdeklődőket, alkalmat adva a munkafolyamat
kipróbálására is.
• A kiállítás egyik gyöngyszeme Somogyi Károlyné, Zsuzsa néni díszített paravánja volt. Horgolt
terítői, függő díszei nem mindennapi látványt
nyújtottak.
• A gyerekeket is elvarázsolta a fából készült, csodálatos „járműpark”, mely Krizsanyik Attila keze
munkáját dicséri. Köszönjük Kreszta Miklósnak,
hogy felajánlotta őket a kiállításra.
• A cipészmesterség eszközeit Magdolna nővértől
kaptuk, aki használati utasítást is csatolt a bemutatandó tárgyak mellé. Így nemcsak az eszköz ne12

Köszönetet szeretnénk mondani Osztroluczky
Editnek, aki a program lebonyolításában nagy segítségünkre volt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a
résztvevőknek, hogy elfogadták a felkérést, jelenlétükkel megtisztelték és színesebbé tették a rendezvényt.
Hegedűs Anita

A falunapi pite története
Évek óta hagyomány, hogy a falu asszonyai (és egykét férfiember is) a falunap előtt kötényt köt, lisztet
szitál, gyúr, dagaszt, kever-kavar, és az elkészült süteményeket beadja a közösbe, így a falu apraja-nagyja
megkóstolhatja az édes és sós remekműveket. Idén
sem volt ez másképp, roskadásig teltek a polcok.
Köszönet érte minden szorgos kéznek.
Egy szép, júliusi napon Gazdagné Marika állt elő
az ötlettel, hogy férje, Pali segítségével sütnének egy
kis pitét, hiszen a gulyásleves után kell egy kis édesség. Ám az elképzelés tovább fejlődött, a kis pitéből
sok pite lett, a sok pite pedig jótékonysági pitévé érett.
A jó ügy mellé álltak még páran, és máris érkeztek
a hozzávalók szépen: Prokszáné Magdi tojásokkal,
Korbely Roni tejföllel, Urbán Tibi vajjal járult hozzá

a változatos ízvilágú pitékhez. A pitékért cserébe fabatkát kért Bratkovicsné Kati és Ferencziné Györgyi.
Szinte az utolsó falatig elfogyott az ízletes étek.
A pitékért kapott fabatkákon felül a főzőcsapatok
közül is páran felajánlották részben vagy teljes egészében az általuk begyűjtött fabatkákat. Az így ös�szegyűlt összeget az önkormányzat kipótolta, ezzel
kereken 100.000 Ft került átadásra, melyből az iskola
a megkopott függönyöket szeretné újakra cserélni.
Köszönet minden vásárlónak, támogatónak.
Azóta már többen is kérdezték a pite receptjét,
amit most közkinccsé teszünk itt, a Kürtölőben.
Jó étvágyat!
Orgoványi Helga

túrós, meggyes és mindenféle pite
Alaptészta:
25 dkg porcukrot, 3 egész tojást, 10 dkg puha vajat és 1-2 csomag vaníliás cukrot keverőgéppel habosra keverünk (2-3 perc), belekeverünk 400 gr tejfölt, ½ citrom héját, 20 dkg lisztet, amibe előzőleg már belekevertük
az 1 csomag sütőport. Az egészet lazán átkeverjük, majd vajazott-lisztezett tepsiben, 175 fokon (légkeveréses
sütőben 160 fokon), tölteléktől függően 40-70 percet sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. Porcukorral, fahéjas
porcukorral vagy ezek nélkül tálaljuk, ízlés szerint.
A töltelékvariációk, amiket már kipróbáltunk:
1. Csak meggyes: A tészta tetejére egy befőttesüvegnyi lecsorgatott, magozott meggyet szórunk – amikor
megsült, fahéjas porcukorral megszórjuk.
2. Diós-meggyes: A tészta tetejére egy befőttesüveg lecsorgatott magozott meggyet és marokban összetört
diót szórunk.
3. Csokoládés-meggyes: A tésztába belekeverünk egy tábla apróra tört keserű csokoládét, tetejére egy befőttesüvegnyi lecsorgatott, magozott meggyet szórunk.
4. Őszibarackos: Feldarabolt őszibarackbefőttet szórunk a tepsibe öntött tésztára.
5. Őszibarackos-csokoládés: A tésztába belekeverünk egy tábla apróra tört keserű csokoládét, a tetejére feldarabolt őszibarackbefőttet szórunk.
6. Sárgabarackos: Sárgabarackbefőttet szórunk a tepsibe öntött tésztára. (Ebbe is lehet csokit is tenni.)
7. Túrós-mandulás: Kanállal telerakjuk a tepsi alját tésztával (felénél kevesebb), erre rámorzsolunk ½ kg
túrót (nem kell ízesíteni), és rászedjük a tészta maradék felét. Elsimítjuk (a túró ne látsszon ki, mert keményre sül), és megszórjuk mandulapálcikával vagy mandulaforgáccsal.
8. Mákos-meggyes: A 7. pont szerint túró helyett tejjel főzött, darált mákot szórunk a tésztába, tetejét pedig
megszórhatjuk meggyel.
9. Lekváros-mandulás: Az 7. pont szerint túró helyett bármilyen lekvárt kenünk a tésztába, tetejét pedig
megszórjuk mandulapálcikával, mandulaforgáccsal.
10. Túrós-őszibarackos: Belül túrós, tetején darabolt őszibarackbefőtt.
11. Túrós-meggyes: Kanállal telerakjuk a tepsi alját a fele tésztával, erre rámorzsolunk ½ kg túrót (nem kell
ízesíteni), rászedegetjük a tészta maradék felét, és elsimítjuk, hogy a túró ne látsszon ki, mert keményre
sül, ha kilátszik. A tetejére rászórunk egy üveg lecsöpögtetett meggybefőttet, és megsütjük.
12. Bármi, amit csak ki tudunk találni – persze bizonyos keretek között. 
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közösségi szolgálat, diákmunka
Az Önkormányzat minden évben igyekszik lehetőséget biztosítani az Erdőkürtön élő, illetve erdőkürti kötődésű diákok nyári foglalkoztatására.
Közösségi szolgálatra a középiskolákban, gimnáziumokban tanuló diákok kötelezettek, 50 órát kell
teljesíteniük ahhoz, hogy jelentkezhessenek érettségire. Idén tanév közben és tanszünetben 6 tanuló
teljesítette kötelezettségét Erdőkürt Község Önkormányzatánál. Az Önkormányzatnak 23 tanintézménnyel van megállapodása, ahonnan a diákokat
fogadhatja. Iskolától és életkortól függően a diákok
naponta 2-5 órát tölthetnek ilyen jellegű munkával,
mindezt díjazás nélkül.
Az előzetes igényfelmérést követően a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya összesen 10 fő – júliusban 5 fő és augusztusban 5 fő – középiskolai és
felsőoktatási tanulmányokat folytató diák foglalkoztatását támogatta. A diákmunkások hétközna-

ponként napi 6 órában dolgoztak bejelentett munkaviszonyban, munkabért kaptak munkájukért.
A fiatalok a közterületek gondozásában, tisztántartásában végeztek hatékony munkát: virágot locsoltak, füvet nyírtak, és megtisztították Erdőkürt
bel- és külterületét a szétdobált szeméttől. A parkok
fabútorait is lecsiszolták, majd újrafestették. A falunapi előkészületekben is minden évben aktív szerep
jut nekik. Ők készítik a fabatkákat, a tombolajegyeket, a színpad ponyváját.
A munkához való hozzáállásuk példaértékű. Lelkesen, szorgosan, pontosan végezték a nekik kiadott
feladatokat, sőt olykor már ők maguk vették észre
a hiányosságokat. Összességében sokat tettek a településért, hozzájárultak az erdőkürtiek élhetőbb
mindennapjaihoz. Köszönjük a munkátokat. Jövőre
is várunk Benneteket!
Orgoványi Helga

TÁJÉKOZTATÓK
FOGORVOS:
Kállón 2021. július 19-től az alábbiak szerint
rendel Dr. Kovács Ervin fogorvos:
Hétfő:
9.00 – 17.00
Kedd:
13.00 – 19.00
Szerda:
9.00 – 17.00
Csütörtök: 9.00 – 14.00
18 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében
érkezzenek a rendelésre!
Időpontfoglalás: 06-70-7446772

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
Az ingyenesen hívható 06-80-42 43 44 telefonszámon lehet bejelenteni a közvilágítás nem működő
lámpáit.
ÜGYSEGÉD:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási
Hivatalának Ügysegédje Erdőkürtön minden páros
hét keddi napján 13.45 – 14.45 óra között tart ügyfélfogadást az önkormányzat emeleti irodájában.

Hulladékszállítás
LOMTALANÍTÁS: 2021. SZEPTEMBER 30.
ELEKTRONIKAIHULLADÉK-GYŰJTÉS: 2021. OKTÓBER 2.
A lomtalanításról és az elektronikaihulladék-gyűjtésről külön szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot.

Szelektív hulladék:

Zöldhulladék:

• 2021. október 18., hétfő

2021. december 6., hétfő

• 2021. november 15., hétfő
• 2021. december 20., hétfő
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FIGYELEM!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a patikánknak (Kállói Jázmin Gyógyszertár) otthont adó épület és maga
a gyógyszertár is 2021 októberétől kezdődően több hónapra felújítás alá kerül. A felújítás ideje
alatt a gyógyszerek kiadása módosul, és ez részben a fiókgyógyszertárainkat is érinti.
Az alábbi változásra kell számítaniuk:
• A készítendő gyógyszerek (pl. Kartali babakenőcs, Görcsoldó oldat stb.) előállítása szünetelni fog.
• A gyógyszerek kiszolgálása lassulni fog.
• A gyógyszerek kiadásának helye változni fog a felújítás előrehaladtával (pl. csak az ablakon
keresztül tudunk majd gyógyszert kiadni).
• Az építkezés zajjal, porral stb. fog járni.
Javaslataink:
• A gyakran/folyamatosan használt, készítendő gyógyszereiket írassák fel (akár 3 hónapra előre),
és váltsák ki szeptember végéig!
• Októbertől a háziorvos és/vagy szakorvos (pl. bőrgyógyász) által felírt, készítendő gyógyszereket
más gyógyszertárban (szakrendelés esetén a szakrendelőhöz legközelebb eső patikát javasoljuk)
váltsák ki!
• Nagyobb mennyiségű – 1 havi vagy 3 havi – gyógyszer egyszerre történő kiváltása esetén 1 nappal előtte telefonon/e-mailben/facebook-üzenetben adják le igényüket, hogy másnapra összekészíthessük Önöknek a kiszolgálás gyorsítása érdekében!
• A tápszerek, pelenkák, betétek kiadását csak a következő nap tudjuk biztosítani, ezért kérjük,
hogy igényükről 1 nappal előbb értesítsék a patikát
Gyógyszertárunk októbertől elérhető rendelési elérhetőségei:
Telefonszám: 06-30-016-7180
E-mail cím: rendelesjazmin@gmail.com
Facebook-elérhetőség: https://www.facebook.com/jazmingyogyszertar
A gyógyszereik rendelésénél, kérjük, minden esetben adják meg TAJ-számukat, a rendelendő gyógyszereik listáját és egy elérhetőséget, hogy probléma esetén felvehessük Önökkel a kapcsolatot.
NYITVATARTÁS
A kállói Jázmin Gyógyszertár 2021. augusztus 30-tól az alábbiak szerint tart nyitva:
Hétfő:
7.00 – 12.30 és 14.30 – 16.00
Kedd:
7.00 – 11.30 és 13.30 – 16.00
Szerda:
7.00 – 12.30 és 15.00 – 16.00
Csütörtök:
7.00 – 12.30 és 13.30 – 16.00
Péntek:
7.00 – 11.30 és 13.00 – 16.30
Szombat, vasárnap: zárva
Kállói Jázmin Gyógyszertár
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Örömhírek

Hadler Gergő és Holló Barbara
2021. május 8. (Székesfehérvár)

Riczinger Péter és Garai Szilvia
2021. június 18.

Csány Bálint és Csány-Bálint Tímea lánya
Rebeka Zoé (2021. június 25.)

Ráduly Csaba Levente és Ráduly-Petrás Csenge
Katinka fia Noel Benedek (2021. július 28.)

Elhunytak:
Kurai Ferencné (Oláh Edit)
Havjár Mihály
Szlama Jánosné (Czeba Erzsébet)

1960. 01. 15. - 2021. 07. 29.
1951. 03. 13. – 2021. 08. 01.
1925. 11. 15. – 2021. 09. 06.

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

