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2021 negyedik negyed éve
„Szóljak
bár az emberek
vagy angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
olyan vagyok, mint a zengő érc
vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt,
és legyen bár akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak meg,
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.”
Ha házamat fenyőágakkal, gyertyákkal,
égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel,
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.
Ha a konyhában fáradozom,
karácsonyi süteményeket sütök kilószámra,
ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített
asztalt készítek elő, de a családtagjaimmal szemben türelmetlen vagyok,
nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthonában
énekelek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom,
de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel,
ezernyi ünnepen veszek részt, de Jézus Krisztus nincs a szívemben,
akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra,
nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal…”
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és meghallgatja házastársát.A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, melyben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiabál rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza meg éppen azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A videojátékok tönkremennek,
a gyöngysorok elvesznek,
a számítógépek elavulnak,
de a szeretet ajándéka
örökre megmarad.
ismeretlen szerző

(Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből –
a 13. fejezet parafrázisa)

Önkormányzati hírek
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Magyar Falu Program 2021. pályázati felhívás keretein belül a
korábban tartaléklistára tett „Kommunális eszköz beszerzése” című pályázatunk támogatást kapott. Második körben 6.985.000 forint támogatásban részesültünk. A jelenlegi John Deere kommunális traktorunktól
kicsivel nagyobb teherbírású, 36 lóerős MTZ traktor beszerzése folyamatban van, reméljük az időjósok által
beharangozott „nagy téli havazás” már önkormányzatunk garázsában találja a munkagépet, és azzal tudjuk
majd tolni a havat és szórni a mellékutakat.
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” felhívásra benyújtott pályázatunk is először tartaléklistára került, azonban második körben nyertes elbírálásban részesült. A közösségszervező 12 havi bérére 3.035.340 forint és egy 10x20 méteres rendezvénysátor beszerzésére
1.689.100 forint támogatást kaptunk.
Elkezdődtek a térfigyelőkamera-rendszer kiépítésének munkálatai, azonban a koronavírus „közbeszólt”,
és a kivitelező cég részéről egy kis csúszás keletkezett. Korábbi lapszámban már tájékoztattam a lakosságot,
hogy Erdőkürt Község Önkormányzatának a közbiztonság növelése érdekében a LEADER felhívásra benyújtott pályázata 2.921.664 Ft támogatásban részesült.
A szennyvízberuházással kapcsolatosan az elmúlt hónapokban felgyorsultak az események. A Kormány által
a Nemzeti Fejlesztési Miniszter hatáskörébe utalt beruházások tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. látja el a pályázat projektmenedzsment feladatait, bonyolítja le a közbeszerzési eljárásokat, látja el
a megvalósítással kapcsolatos mérnöki feladatokat. A 2014-2020 programozási időszakban az 1588/2021. (VIII.
11.) kormányhatározatban KEHOP-2.2.2 „Erdőkürt központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” címen nevesítésre került az Erdőkürt-Kálló-Vanyarc településekkel közös projektünk. Jelen pillanatban a
támogatási keret 6,24 milliárd forint, az önerő összege 0,33 milliárd forint, mely Magyarország központi költségvetéséből kerül finanszírozásra. Az építőanyagárak folyamatos emelkedése miatt azonban hamarosan benyújtásra fog kerülni egy összköltségnövelési kérelem. A kiviteli munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárásra beérkeztek
az ajánlattételek, elbírálásuk folyamatban van. A kivitelezési szerződések aláírása várhatóan december hónap
folyamán történik meg. Még a tél folyamán el kell készíttetni a kiviteli terveket, ezzel kapcsolatosan már egyeztettünk a Pannon-Forrás Kft. tervezőirodával. A tervezőknek feszített tempóban kell dolgozniuk, hogy a szükséges
szakhatósági engedélyek időben megérkezzenek. A Pannon-Forrás Kft. a lakosság türelmét kéri, mivel dolgozóik
hamarosan elkezdik a mérési munkálatokat Erdőkürtön is.
Tisztelt Lakosság!
Közeledik a karácsony. Most lelassulunk, megállunk pár órára, pár napra, hogy átélhessük az ünnep
meghittségét, a karácsony misztériumát. Emlékezünk és tervezünk. Átgondoljuk, mi van mögöttünk, és
mi vár ránk.
Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket. Megállunk egy-egy pillanatra a rohanó világban,
és számvetést készítünk az elmúlt évről. A családok, a kis közösségek készülődnek a szeretet ünnepére.
Felidézzük a legszebb pillanatokat, és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből
meríthessünk erőt az elkövetkező év napjaira is.
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Köszönöm az önkormányzat, valamint a
hivatal minden dolgozójának fáradhatatlan munkáját. Köszönöm az óvoda és iskola dolgozóinak, hogy
helytálltak, és jó színvonalon látták el feladataikat. Külön köszönöm mindkét képviselő-testület munkáját. Köszönöm az egyházak képviselőinek együttműködését és közösségépítő munkáját. Köszönöm a
lakosságnak a különböző társadalmi munkában nyújtott segítségét.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester
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„European Voices Challenging Euroscepticism”
ORSZÁGOK TALÁLKOZÓJA SPANYOLORSZÁGBAN
Néhány héttel ezelőtt Erdőkürt Község Önkormányzata polgármestereként Magyarországot képviselhettem
Spanyolországban egy Európai Unió által szervezett
program keretein belül megrendezett találkozón. Az
„European Voices Challenging Euroscepticism” egy települések közötti kapcsolatokat építő projekt, amelyet
az Európai Bizottság az „Európa a polgárokért” programon keresztül finanszíroz. A Spanyolországot képviselő
Rois önkormányzata az EU összes tagállamából érkezett
27 partnerrel együtt konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, megbeszéléseket és munkaértekezleteket
szervezett az Európai Unióról és az euroszkepticizmus
növekedéséről. Az Európai Unió 27 országából 2-2 fős
delegációkat vártak a rendezvényre. A november 2-5ig tartó konferenciára Bíró Annával, a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat Nógrád megyei referensével utaztunk.
Santiago de Compostela városában a programok és
előadások egy része a San Martin Pinario kolostorban
zajlottak, mely a legnagyobb kolostor egész Galíciában.
A csoport lehetőséget kapott a Galíciai Parlament meglátogatására is, ahol Diego Calvo alelnök fogadott bennünket. Ellátogattunk még a Pazo del Faramello birtokra is,
ahol 1710-ben megalapították Galícia első papírgyárát.
Gyönyörű természeti környezetben a találkozó emlékére
elültettünk egy facsemetét. Az „Európa a polgárokért”

program nemzetközi találkozójának záróünnepségét
Rois városában tartották, melyet a Spanyolországot
képviselő Ramón Tojo Lens polgármester úr vezetett le.
Ünnepélyes keretek között a 27 ország képviselője az
Európai Uniót jelképező testvériség, béke és haladás
iránti elkötelezettség jegyében közös egyezményt írt alá.
Köszönöm a szervezőknek a baráti fogadtatást és vendéglátást. A találkozó néhány napja alatt az idő rövidsége ellenére több ország képviselőjével is sikerült baráti
kapcsolatot kialakítani. Az új ismeretségeknek, remélem, lesz folytatása, további közös projektek, lehetőségek
által az „Európa a polgárokért” program keretein belül.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

„Élet fája” kihívás
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia,
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Máltai Szeretetszolgálat támogatásával a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság a 2021. évben a koronavírus elleni küzdelemre
történő figyelemfelhívás céljából meghirdette az „Élet
fája” kihívást. Még júliusban indult útjára a kezdeményezés, mellyel a COVID hazai járványhullámainak
áldozataira és hétköznapi hőseire kívánták felhívni a
figyelmet. A kezdeményezés célja, hogy figyeljünk egymásra, előzzük meg a vírus terjedését.
Tekintettel arra, hogy minden elültetett, és az évek
múlásával egyre magasabbra nyúló és terebélyesedő fa az
élet egyik legszebb szimbóluma, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködve az önkormányzatokkal minden Nógrád megyei településre az erdészet által
javasolt, a település természeti adottságainak megfelelő
fajtájú facsemetét ültetett, amely az „Élet fája” elnevezést
kapta. A program indításaként az első fát a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szécsényi Rendőrkapitányság a szécsényi Forgách-kastély mögötti várkertben
ültette el idén nyáron…

Erdőkürt Község Önkormányzata örömmel csatlakozott a nemes kihíváshoz, keresett és talált is alkalmas helyet az új facsemetének. Településünkön november 8-án
került sor a faültetésre. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Dr. Tari Szilvia a Pásztói Rendőrkapitányság vezetője és Galambvári Zoltán, a Kállói
Rendőrőrs parancsnokhelyettese adta át és ültette el a facsemetét (kislevelű hárs) a művelődési ház mögötti rendezvényparkban.
Köszönjük a támogatóknak és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a program gondolatát és megvalósítását.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester
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Hagyományápolás az óvodában
Az óvodai tevékenységeink kapcsolódnak az évszakok váltakozásához, így november végéig az ősz
köré csoportosítottuk mindenfajta elfoglaltságunkat, tevékenységünket.
Az őszi tevékenységek közül a szüretet, és a szürethez fűződő hagyományokat emeljük ki. A szüretet
megelőző időszakban sétáink során megfigyeltük
az őszi természetben végbemenő változásokat, beszélgettünk a kerti munkálatokról, hagyományokról. Már hagyománnyá vált, hogy ősszel szüretelni
megyünk, idén az önkormányzat kertjében volt lehetőségünk szőlőt szedni. Mindenki hozott magával kosarat, vödröt, melyet többször is megtöltöttek
szőlőfürtökkel. Berceli Zsolt segítségével ledaráltuk,
leszűrtük a szőlőt. A gyerekek már ott megkóstolhatták munkájuk gyümölcsét, a mustot, valamen�nyiük számára örömteli játék és munka volt.
Mindennapjainkban tovább folytatódott a szőlővel,
annak felhasználásával való tapasztalatszerzés, felelevenítettük a régi hagyományokat, szokásokat. Projektoron szüreti felvonulást néztünk, szőlővel, szürettel
kapcsolatos énekeket, verseket tanultunk. A gyerekek
megismerték a szőlő átalakulásának folyamatát.
Célunk volt a komplex képességfejlesztés a szüret
élményének biztosításával. A népszokásokkal való
ismerkedés elősegíti olyan magatartásforma kialakulását, amelynek lényeges eleme a hagyományőrzés, a
népi kultúra, a nemzeti értékek megbecsülése.
Csoór Beáta
óvodavezető

Energitakarékosságról a kicsiknek
Amíg az önkormányzat épületében volt az iskola,
egyik szerdán két hölgy bemutatkozott, és egy kicsit
meséltek az energiatakarékosságról.
Sok mindent megtanultunk, aztán volt egy kis vetítés. Abban is benne volt, hogy ne hagyjuk a lámpát
felkapcsolva, ha nincs ott senki, mert akkor sok energiát fogyaszt el. A tévét se hagyjuk bekapcsolva, ha
nem nézi senki. Játszottunk „kukatündért”, amit úgy
kellett játszani, hogy ha például papír minta van rajta, akkor papírt kell a kukába rakni. Volt még Aktivity is, ami egy picit nehéz volt. Színezőt is kaptunk,
egyet én is kiszíneztem.
Jó volt az egész nap, minden nagyon izgalmas volt,
de főleg a játékok, mert tanulságosak voltak.
Ferenczi Emese (4. osztály)
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Nemzeti Vágta
Hazánkban – 2018. januári adatok alapján – az
Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának
1017 lovasa 745 lóval ad megerősített szolgálatot 197
településen országszerte. Létszámuk folyamatosan,
de sajnos, csak lassan növekszik.
Az erdőkürti lovas polgárőrség hét éve alakult. Jelenleg három fővel adunk szolgálatot. Sokan találkozhatnak velünk a faluban, de legtöbbször annak
környékén, hiszen a lovas polgárőrszolgálat elsősorban a külterületek (pl.: tanyás részek, üdülőterületek, hétvégi házak, gyümölcsösök, mezőgazdasági területek, állattartó telepek, erdők, természetes
vizek, vízügyi létesítmények, stb.) vagyonvédelme
érdekében kifejtett bűnmegelőzési tevékenység speciális formájaként működik. A lovas polgárőrök leginkább az illegális fakitermelések és mezőgazdaságitermény-lopások megelőzésében aktívak, emellett
nagyban növelik a bejárt területek tulajdonosainak,
lakosainak biztonságát és biztonságérzetét, ezáltal
javítják a területek népességmegtartó képességét.
Az, hogy még mindig kevesen vagyunk, az egész
megyére jellemző. Mindössze három helyen van lovas polgárőrség Nógrádban: Pásztón, Legénden és
Erdőkürtön. A helybéli szolgálatadáson túl egyéb
feladataink is vannak. Nemcsak falunkban, hanem
néhány környékbeli településen is megjelenünk akár
lovas bemutatóval, akár a Készenléti Rendőrség lovas rendőreivel közösen adott bűnmegelőzési járőrszolgálaton. Az én életemben viszont a szolgálat teljesítése nem is igazán feladat, mert maga a lovaglás
egy ilyen szép vidéken inkább kikapcsolódás, mely
közben figyelünk és vigyázunk a településre.
A minden évben megrendezett Nemzeti Vágta a
hagyományőrző lovaglás neves eseménye, ahol számos lovasokat támogató település mutatkozhat be
a nyilvánosság előtt. Ebben az évben október 2-án
és 3-án az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatát feleségemmel együtt ketten képviselhettük
a Nemzeti Vágtához tartozó Vágta korzón. Feladatunk a népszerűsítés volt, melyet mindkét napon kutyás polgárőrök segítségével tehettünk. Az ő
szaktudásuk és hozzáértésük igazán érdekessé tette az ott töltött időt. Szombaton Pischoff Ferenc (az
OPSZ lovas és kutyás tagozatának elnökségi tagja),
vasárnap Pintér Erika - és nem mellesleg a kutyáik
– erősítették csapatunkat. A kutyás tagozat, támogatandó az ősi magyar fajtákat, kuvasz kutyákkal végzi feladatát, melyről ebben a két napban mi magunk
is sokat tanultunk.
Szombat reggel már korán megérkeztünk Budapestre, az Andrássy útra. A toborzó sátor berendezését követően bizakodva vártuk az érdeklődőket.

Délutánra a kellemes napsütésben egyre többen
látogattak el az eseményre. Szép számban jöttek
érdeklődők, leginkább fiatalok, akik mindenre kíváncsiak voltak a lovas polgárőrséggel kapcsolatban.
Nagyon sok információt sikerült átadnunk, bízva
abban, hogy ezekből a fiatalokból mielőbb polgárőr
válik. A korzón sétáló emberek közül sokakat a velünk lévő kutya vonzott, ők sok esetben, életkortól
függetlenül ragadtak ott beszélgetni.
Vasárnap hasonlóképp telt a napunk, így estére fáradtan, de feltöltődve indultunk haza.
Ebben a két napban világossá vált számunkra,
hogy van jövője ennek a tevékenységnek. Az emberekben él még a tenni akarás, az egymásra való
odafigyelés igénye, ezért beszélhetünk még a polgárőrség jövőjéről.
Szeretnénk megköszönni az Országos Polgárőr
Szövetség által megteremtett lehetőséget, hiszen
ezen az eseményen részt venni hatalmas élmény.
Rengeteg embert ismertünk meg, és mindenki, kivétel nélkül, elismeréssel gondol a lovas polgárőrökre,
hiszen sokat tesznek a közbiztonságért. Kis falunk
neve is eljutott így sokakhoz, büszkén mondtuk,
hogy Erdőkürtről jöttünk. Köszönetünket szeretnénk kifejezni az erdőkürti önkormányzatnak és
polgárőrségnek is, mert támogattak bennünket, segítették részvételünket.
Fehérvári Péter
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A könyvtár hírei
Idén szeptember 30-án Erdőkürtön immár másodszor megrendezésre került a magyar népmese
napja. Tavaly mesepszichológiai előadás volt a felnőtteknek, valamint a gyerekeknek a diavetítésből
varázsolt mozihangulatot a pattogatott kukorica.
Idén hivatásos színészek látogattak el hozzánk, az
Ákom-Bákom bábcsoport előadásában nézhettük
meg az „Egyszer volt… a kiskondás” című népmesét
a Balassi Bálint Megyei Könyvtár támogatásával.
A színdarab után Krizsai Csanád 3. osztályos tanuló meséjét hallgathattuk meg, amit önök most
elolvashatnak itt az újságban. A gyermekek idén is
rengeteg csodálatos rajzzal indultak a pályázaton.
Minden kis művész ajándékban részesült. A rajzokból készült kiállítás a könyvtárban megtekinthető.
A hivatalos rész után egy kis vendégség kezdődött, és a gyermekek szabadon birtokba vehették a
nagytermet.
Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult a nap sikeréhez!
Dudok Tünde
Könyvtáros

Krizsai Bence Csanád
Jankó
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
szegény legény, akit Jankónak hívtak. Egyszer
a fiú elment szerencsét próbálni. Ment, mendegélt, találkozott egy tizenkét fejű sárkánnyal.
Jankó illendően bemutatkozott a sárkánynak. A
sárkány megkedvelte Jankót, és ahelyett, hogy
felfalta volna, felfogadta szolgának. A sárkány
már száz esztendeje fűtötte az ördög katlanját,
ezért ezt a feladatot most Jankónak szánta. Ha
Jankó egy éven át fűti a sárkány helyett a katlant, a sárkány gazdaggá teszi őt.
Az esztendő utolsó napján az ördög elkapta
Jankót, és elvitte a pokolbéli kastélyába, hogy
hozzáadja a saját lányát. Jankó nem akarta elvenni feleségül az ördög leányát. Amikor az ördög elment vadászni, Jankó kihallgatta a pokol
kapujának jelszavát. Amint az ördög hallótávolságon kívül volt, kinyitotta a kaput, és ment
a sárkányhoz a jól megérdemelt jutalmáért. A
sárkány odaadta Jankónak a jutalmát, egy gyémánthintót és egy aranyszőrű paripát.
Jankó elment a királyhoz megkérni a lánya
kezét. A király látta, hogy jóravaló legény ez a
Jankó, de aláveti egy próbának. A királylányt a
hétfejű sárkány őrzi egy toronyban, őt kell kiszabadítania. Jankó az aranyszőrű paripán ülve
indult útnak. Hamar megtalálta a tornyot. A
hétfejű sárkány azonnal ráismert, de amint a
közelébe ért, azonnal felismerte a paripát.
– Miért loptad el a bátyám lovát?
– Nem loptam el, ő adta nekem, cserébe a szolgálatomért. Az ördög katlanját fűti már száz éve.
A sárkány szabadon engedte a királylányt,
majd elrepült kiszabadítani a bátyját az ördög
kezei közül. A király örült, hogy újra láthatja a
lányát és Jankót. Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Még a sárkánytestvérek is derűsen táncoltak, és azóta a királyi udvar legfőbb
védelmezőivé váltak.
Itt a vége, fuss el véle!
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Közművelődési és közönségkapcsolati munkatárs
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) szabályozza a helyi közművelődési feladatokat és kötelezettségeket.
A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és
jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a
nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének
elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük
minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széles
körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori
társadalom kötelezettsége. A törvény megfogalmazza
a közművelődés általános szabályait. A Kult. tv. 73. §-a
kimondja: (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása
közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. (2) A közművelődés feltételeinek biztosítása
alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. Szakirányú középfokú végzetséggel rendelkező
személyt kell foglalkoztatni.

E törvény betartását elősegítve a Nemzeti Művelődési Intézet egy képzési és foglalkoztatási programot
indított 2020. december 1-től 2021. november 31-ig,
amely magába foglalta, hogy egy éven keresztül a
Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazottja voltam,
és közben heti 2 alkalommal az általuk kijelölt helyre oktatásokra, továbbképzésekre és műhelynapokra
jártam. Év közben többször tanúbizonyságot kellett
tenni arról, hogy nemcsak kirándulni járok, hanem
tanulok is valamit, a végén pedig egy mindent összefoglaló vizsgán kellett megfelelni.
Büszkén mondhatom, hogy Erdőkürt megfelel a
Kult. tv. szabályainak. Szakképzett közművelődési
és közönségkapcsolati munkatársat foglalkoztat egy
csodálatos közösségi színtérben, amely szeretettel
várja a művelődni, szórakozni, alkotni vágyó közösségeket.
Boldog, békés ünnepeket kívánok
Dudok Tünde

Z jasu, z nebies,
zostúpte, anjeli,
so zelenými listami a zlatými orechami
prineste vianočný stromček.
Vianočný stromček, jagavý,
štrkavé — hrkavé lieskovce,
krúžok striebornej farby,
barančeka zlatej farby.

Fényességből, mennyországból
szálljatok le, angyalok,
zöldleveles, aranydiós
karácsonyfát hozzatok!
Karácsonyfát, ragyogót,
csörgő-börgő mogyorót,
ezüstszínű karikát,
aranyszínű barikát.

Z jasu, z nebies
zostúpte, anjeli,
chudobným ľudom, chvejúcim sa zimou
prineste veľký kabát.
Veľký kabát, veľkú šatku,
topánky s hrubými podrážkami,
palivové drevo, anjeli,
aj to, aj to prineste.

Fényességből, mennyországból
szálljatok le, angyalok,
a didergő szegényeknek
nagykabátot hozzatok!
Nagykabátot, nagykendőt,
vastagtalpú cipellőt,
tüzelőfát, angyalok,
azt is, azt is hozzatok!
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Októberi örömeink
A ZENE NAPJA
Két esemény résztvevői voltunk októberben. Az
egyik a zene világnapjának megünneplése volt. Anikó minden képességét latba vetette, hogy a szép hagyomány ne szakadjon meg. Amikor már kialakult
a fellépők köre, akkor az utolsó héten öten visszamondták a szereplést. Valami csoda folytán mégis
sikerült minket elvarázsolni…

Kis hittanosok kezdték az estét kedvenc dalaikkal.
(Utána Tündike megkérdezte Anikót, hogy ezek
ugyanazok a gyerekek voltak-e, akiket ő a főpróbán
hallott, és zengett tőlük a „művház”.) A szereplést
még szokniuk kell, de bőven van idejük hozzá. Az
Urbán család következett, Kata és Hanna gyönyörű
hangjukkal különböző népek népdalaiból énekeltek, majd moldvai dallamokat hallhattunk furulyán
Anikó előadásában. Ezután interaktívvá vált a műsor: Anikó ismert gyermekdalok első taktusait játszotta citerán, aki leghamarabb felismerte, cukorkát

kapott. Ügyesek voltak a gyerekek, és egy kicsit lehetett nyüzsögni, sőt a közönség is bekapcsolódhatott
a dalolásba. Gyulai Tomi zongorázni tanul, bátran
megmutatta, hogy hol tart a tudománya. Anikó gitármuzsikája után a zongorához Havjár Bálint ült,
aki már több éve zenél, és ez érezhető is volt. Kata
furulyajátékát Anikó kísérte zongorán, majd bekonferálta a „sztárvendéget”, a Havjár család újabb tagját: Samut, aki tangóharmonika-művész, már talán
bátran mondhatjuk. Játszott klasszikus zenét, filmzenét, és betöltötte az egész termet. Utána viccesen
megkérdeztem tőle, hogy honnan tudja a millió gomb
közül, melyiket kell megnyomni, ha oda sem néz.
Szerényen csak ennyit mondott: „a rutin és az évek”.

A zene hatása az emberre kifejezhetetlen, de
Holló Hanna megtalálta, hogy mutassa meg nekünk, ő mit érez. Felállt, és elkezdett táncolni, egészen tündéri módon, leírhatatlan koreográfiával.
Csatlakozott hozzá Urbán Hanna és Balázs Blanka
is, jó volt nézni őket. Egy kis prózai büfével búcsúztunk a szép estétől.
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fotók: STY

„HONVÉDELEM AZ ÁRPÁD-KORBAN”
A másik esemény október 6-án volt, témája nem
fügött össze a nemzeti emléknappal. A Balassi Bálint
Megyei Könyvtár jóvoltából látogatott meg minket
az előadó: Trux Béla, történelmi regényíró. A téma:
„Honvédelem az Árpád-korban”. Az előadóról azonnal kiderült, hogy sokat jár iskolákba diákokhoz,
mert igen egyszerűen, érdekesen, néha humorral fűszerezve beszélt, egyáltalán nem untatott bennünket.
Természetesen minden mondatát vetített képekkel
illusztrálta. Átismételtük a történelmi tanulmányainkat a könnyűlovas harcmodorról fegyverek, viseletek, csatajelenetek segítségével. A nemzeti érzést
erősítendő megtudtuk, hogy a magyarok sokkal
előbbre jártak a harcászatban, mint Európa bármelyik, civilizáltabbnak tartott népe. Egyszercsak egy
Completta-reklám jelent meg a vetítővásznon. Azt
gondoltam, hogy ez véletlenül került oda. Nem, ez az
előadás része volt, ugyanis rátértünk a vitézek táplálkozási szokásaira. Miután házhoz szállítás nem
volt, találékonyan minden élelmet porítottak. A húst
készre főzés után zúzták össze, és a tűzben felmelegedett köveken forralt vízzel tették ehetővé. A tejjel is
ez történt, bizonyítékul, hogy „nincs új a Nap alatt”.
Nagyon odafigyeltem, mert az energia drágulásával
még lehet, hogy hasznos, jó tanácsokat kaptunk. Az
előadás után előadónk szívesen elbeszélgetett velünk,
ajánlotta a könyveit. (Egyik regényét már elhozta a
könyvtárba, elérhető az olvasók számára.) Jó volt,
köszönet a könyvtárnak érte.
Külkey Eszter

Felhívás
A téli időszakban korán sötétedik, ezért kiemelten
fontos, hogy a közvilágítás jól működjön. Kérjük,
hogy aki kiégett lámpát lát Erdőkürt közterületein,
hívja az ingyenesen hívható hibabejelentőt a
06-80-42-43-44-es telefonszámon.
Ne az önkormányzatot hívják!
Mi is csak ezt a számot tudjuk hívni.
Köszönjük.

A MI MEGEMLÉKEZÉSÜNK
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre gyűltünk
össze október 23-án 17 órakor a művelődési ház
nagytermében. Felejthetetlen előadásban volt része
mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Az ünnepi műsort Gyulai Tamás nyitotta meg
Nagy István versével (Indul a pesti tüntetés). Ezután az Irodalmi Kör előadása következett: taglyai
Laping Ferenc Sírfelirat a Hősöknek című visszaemlékezéseiből adtak elő részleteket. A színpadi díszlet,
a korhű öltözék, a szereplők színészi teljesítménye,
a különleges megvilágítások az 1956-os forradalmat
megidézve oly torokszorító hangulatot teremtettek,
hogy az előadás végén a nézőtéren szinte még megszólalni sem bírtunk.

Drobnyák Árpád, Garai Árpád, Gazdag Pál,
Havjár Zoltán, Horváthné Franyó Ildikó, Petrás
Gyula! Köszönöm, hogy elvállaltátok a felolvasást,
és szívvel-lélekkel ott voltatok a színpadon. Külön
köszönet a színpadot berendező segítőimnek, akiknek hihetetlen érzékkel sikerült az akkori kor szellemét megidézni, az 1956-os forradalom hangulatát
megteremteni. Köszönet a megemlékezőknek, akik
megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.
„1956. őszén egy Duna-menti kis nemzet férfiai,
asszonyai és gyermekei szinte egytől egyig fellázadtak, és harcoltak egy lélegzetvételnyi szabadságért.
Ez a történet erről a küzdelemről szólt. De nem ez az
igazi történet. Sem szóban, sem írásban nem lehet
visszaadni azt, ami valójában történt. A magyar felkelés története vérrel íródott.
A világ tétlenül nézte Magyarország halálát. A szabadság leggyötrelmesebb óráinak egyikében, amikor a puszta emberi bátorság felvette legnemesebb
formáját, a demokratikus nemzetek együttérzéssel
figyeltek, majd hátat fordítottak. A magyaroknak,
akik csupán bizonyos fokú emberi méltóságért küzdöttek, egyedül kellett harcolniuk.
A hatalmasok sakkjátszmájában a magyarok a
gyalogok voltak. De 13 napig királyként küzdöttek,
és haltak meg. A rájuk való emlékezés a legtöbb,
amit tehetünk. És a legkevesebb is.”
Szebenszkiné Palik Katalin
fotók: STY 9

Márton-nap Erdőkürtön
Kürtön eddig nem volt hagyomány a Márton-napot
megünnepelni, talán 3-4 évvel ezelőtt volt egy alkalom,
amikor egy, akkor még a faluban lakó, fiatal anyuka
szervezett lámpás felvonulást. De idén, talán a lezárások,
szigorítások, elmaradt rendezvények hatására, megvolt a
lelkesedés a településen.
Gyerekkorom egyik izgalmas emléke, ahogy általános
iskola alsó tagozatában minden évben mentünk magunk
készítette lámpásokkal, hosszú sorban Biatorbágyon a
község utcáin, és énekeltük a libás dalokat. Utána pedig a
faluházban forró itallal és liba alakú süteménnyel vártak
bennünket, és átmelegíthettük csontig fagyott végtagjainkat. A mai napig szinte megszállottja vagyok a lámpásoknak, apró fényeknek, különböző fényfüzéreknek, ami
átragadt a lányaimra is, természetesen. Így visszagondolva, lehetséges, hogy innen fakad.

Minden évben eszembe jutott, hogy lehetne ilyen
lámpás felvonulást szervezni itt Erdőkürtön is, hiszen
annyira maradandó élmény volt; a lányaim is sokszor

rohangálnak sötétedés után fejlámpával, kislámpással
az udvaron, biztos más gyerekek is élveznék… Ám idő
hiányában mindig lemondtam róla. Idén azonban újra
felmerült az ötlet, és végre, sikerült a könyvtár és az önkormányzat segítségével megvalósítani. Jobban mondva igazából ők szervezték meg az egészet a libás sütikiszúróktól kezdve a forralt boron át a szép dekorációig.
Sajnos, a vírushelyzet miatt a programnak csak a fele
valósulhatott meg, pedig szuper kézműves ötletekkel és
mesevetítéssel készültek a szervezők.
A felvonulás mégis szuper volt, azokkal, akik a hideg
idő ellenére eljöttek, izgalmas sétát tettünk a faluban
szebbnél szebb lámpásokkal, a libás dalokat hangosan
énekelve. Utána pedig, szinte egy az egyben, ahogy az
emlékeimben élt, liba alakú keksszel és forró teával, forralt borral vártak minket a művelődési házban.
Hazafele, a lányokkal sétálva még égtek a mécsesek a
lámpásokban, és egy nagyon boldog, ismerős érzés töltött el, hogy 25 évvel később a saját gyerekeimmel is átélhettem ezt az élményt. Nem egy hatalmas buli, vagy egy
drága élmény, csak egy egyszerű kis lámpás, meg egy esti
séta, de engem nagyon boldoggá tett, amellett, hogy a
gyerekek is remekül érezték magukat.
Bányai Dóri

Kicsoda (Tours-i) Szent Márton?
Ki az az ember, akire Európa-szerte lámpás felvonulással, énekléssel emlékeznek kicsik és nagyok? Bár Franciaország területén élte élete jelentős részét, mégis a miénk is,
hiszen a mai Magyarország területén született: a Római
Birodalom egyik tartományában, Pannóniában, Savaria
városában (ma Szombathely) 316 körül.
Apja akaratára katona lett. Ifjúkorában találkozott a kereszténységgel, szülei tiltása miatt azonban csak 22 évesen keresztelkedett meg. Otthagyta a katonaságot, hogy a
császárnál is nagyobb úrnak szolgálhasson: életét végleg
Istennek szentelte. Hosszú éveket töltött remeteségben,
majd az evangélium örömhírét hintette széjjel a befogadó
szívekbe. Már életében nagy tisztelet vette körül, hiszen
megmagyarázhatatlan gyógyulások történtek imáira.
371-ben lett Tours város püspöke, szerzetesi egyszerűségét
püspöksége alatt is megőrizte.
Az életéből legismertebb történet még katonakorából
származik. Amiens kapujába érve egy rongyokba öltözött
koldus kért tőle alamizsnát. A vacogó embert látva Már10

ton kardjával kettévágta katonaköpenyét, s az egyik felét a
koldusra borította. Éjjel álmában látta a koldusnak adott
köpenyfelet – immár Jézus Krisztus vállán: „bármit teszel
egynek a legkisebbek közül, nekem teszed”.
A hagyomány szerint egyhangúlag választották meg
püspökké, de ő nem akarta elfogadni ezt a magas ranggal
járó küldetést, így egy libaólba menekült. A libák gágogása azonban elárulta rejtekhelyét, el kellett fogadnia a döntést. Ennek emlékére kapcsolta a néphagyomány a Márton-naphoz a liba fogyasztását, valamint a sokféle „libás”
tevékenységet.
Szent Márton lámpása Jézus Krisztus tanítására hívja
föl a figyelmünket: „Ti vagytok a világ világossága”. Ahogyan Márton élete és szeretetből fakadó cselekedetei jelként tündököltek az emberek előtt, úgy ragyogják be a mi
apró „jóságaink” is településünk és szülőföldünk életét!
Kenyeres Anikó

Szilveszteri babonák
Mikor máskor, ha nem pont szilveszterkor vesszük elő a babonákat?! Állítjuk, hogy nem hiszünk benne, mégis lencsét,
virslit főzünk. Ki tudja, miért?! Íme, néhány szilveszteri étel, amit a babona szerint kötelező fogyasztani:
A korhelyleves tipikus szilveszteri étel. A korhelyek (iszákos, részeg) számára készült lélekerősítő. A pörköltalap
mellett füstölt hússal, kolbásszal és savanyú káposztával készül, ízig-vérig magyar étel.
A babona szerint a pogácsát még az óévben kell megenni, hogy az új évben szerencsét hozzon. Nem elhanyagolható
tényező, hogy kiválóan szívja fel az alkoholt, így bátrabban iszogathatunk. Egy szem pogácsába pénzérmét kell belesütni, ha a megtaláló még szilveszter éjfél előtt ráakad, neki lesz a legnagyobb szerencséje az új évben.
Az újévi lencse a népi babona szerint gazdagságot hoz. Igazából minden apró szemű ételre igaz ez, mert a pénzérmét
szimbolizálja. Január 1-jén együnk lencsét, hogy ez meghozza a bőséget és a gazdagságot az új évre!
A malac az orrával túrja ki a szerencsét, ezért újév napján (január 1-jén) malachúst kell enni. A babona szerint így
elérjük, hogy az új év szerencsében gazdag legyen. A néphagyomány szerint a szilveszterkor fogyasztott disznótoros
segít, hogy a következő évben semmiben ne szenvedjünk hiányt. A kocsonyába belefőzött malac kitúrja nekünk a gazdagságot, ezért 1-jén kötelező a fogyasztása.
Az újévi rétes gazdagságot és hosszú életet hoz. A rétes, mivel jól nyújtott tésztáról van szó, azt jelképezi, hogy a jövőben a szerencsénk is ilyen hosszúra nyúlik majd.
Feltehetően a németektől vettük át a szokást, leginkább praktikus okokból: mivel a babona szerint sem halat, sem
szárnyast nem szerencsés enni újév első napján, ezért a virsli tökéletes alternatívának bizonyult.
Mit ne együnk, ha nem akarjuk, hogy “elússzon” vagy “elszaladjon” a szerencsénk?
A szárnyasok elrepülhetnek a szerencsével, vagy elkaparják azt. A vadak elfutnak vele, ezért szilveszterkor nem ajánlatos a vadvacsora. A magyar hagyomány szerint a hallal elúszik a szerencse, ezért halat nálunk kevesen fogyasztanak.
A rákok visszafelé haladnak, nem hoznak előrelépést. Vigyázat! A malacot csak január 1-jén fogyaszthatjuk, december
31-én még tilos!
forrás: Lilapapagaj.hu, nosalty.hu
NYÚJTÓS RÉTES
Hozzávalók:
5 dl liszt + 2 dl liszt (igen, deciliter), 15 dkg olvasztott zsír, 1 ek cukor, egy csipet só, 3 dl tejföl, 2 db egész tojás
Elkészítés:
1. A tészta: az 5 dl lisztből, a sóból, a cukorból, a tejfölből és a tojásokból rétestésztát készítünk.
2. A massza: az olvasztott zsírba belekeverjük a 2 dl lisztet.
3. A rétestésztát lisztezett deszkán gáztepsi nagyságúra nyújtjuk, majd erre egyenletesen rákenjük a zsíros-lisztes masszát.
4. Feltekerjük, mint a bejglit. Felvágjuk 6 egyenlő részre. Letakarva pihentetjük, ameddig a töltelékeket előkészítjük.
5. A darabokat kb. 30x30cm-esre nyújtjuk. A töltelékkel megszórjuk, majd feltekerjük.
6. Előmelegített sütőben 180°C-on aranysárágára sütjük. Ha kihűlt, szeleteljük, és porcukorral tálaljuk.
Tölteléklehetőségek:
Túrós (1 rúd): 25 dkg túró ízlés szerint elkészítve cukorral, mazsolával,
citromhéjjal.
Meggyes (2 rúd): 1 üveg magozott meggybefőtt lecsepegtetve, 2-3 evőkanál
kekszdara, kristálycukor ízlés szerint.
Meggyes-mákos (2 rúd): 1 üveg meggybefőtt lecsepegtetve, 15 dkg mák darálva, cukor, citromhéj ízlés szerint – meghintjük a mákkal a tésztát, majd
rátesszük a meggyet, így tekerjük fel.
Almás-diós (1 rúd): 2 nagy almát lereszelve, cukorral ízesítve, kicsavarva
ráterítjük a tésztára, majd megszórjuk 3-4 evőkanál fahéjas-cukros dióval.
Káposztás (2 rúd): fél kg káposztát lereszelünk, megsütjük, majd a tésztára
terítjük.
Jó étvágyat!
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dr. Lipovszky György nyugdíjba vonulására
Tisztelt Doktor Úr!
Szeretett Gyuri bácsi!
Azért gyűltünk ma itt össze, hogy tisztelegjünk egy
élet áldozatos munkája előtt. Az ön élete munkája
előtt, aminek mi hálás haszonélvezői voltunk és vagyunk. Azelőtt a munka előtt, amit ön a generációkat kísérve végzett el Kállón, Erdőtarcsán, Erdőkürtön és a szomszédos településeken, de mindig ott,
ahová hívták. Azelőtt a szorgalom előtt is tisztelgünk, ami vezette, hogy az orvosi pályát válassza, és
azon minden körülmények közt maradjon. Tudjuk,
hogy példaként szolgált azoknak a fiataloknak az
orvosi hivatás választásában, akik önnel találkoztak
először életükben, mint DOKTOR BÁCSIJUKKAL,
és akik azóta önhöz hasonlóan szolgálják választott
közösségeiket orvosi esküjükhöz híven.
42 év szolgálat az egészség védelmében, az egészség
visszaszerzésében, az egészségért!
42 x 365 érv, amiért falvaink polgárai nevében szeretném most megköszönni, hogy szakértelmének,
figyelmének és tapasztalatának köszönhetően vis�szakaptuk könnyű légzésünket, szívünk ritmusát,
fejünk fájdalommentességét vagy nyugodt éjszakáinkat és a legfontosabbat: gyermekeink mosolyát.
Ebben a 15.330 napban sokáig, nagyon sokáig élt itt
velünk, közösséget vállalva örömeinkkel és veszteségeinkkel. Emlékezünk arra, amikor éjszaka kellett
kiszállnia hozzánk, és arra is, amikor hétvégi ügyeletesként hívták ki, hogy sérüléseinket ellássa, fájdalmainkat enyhítse. És nem felejtettük el azt sem,
amikor az emberiség történelmének talán legnagyobb és leggyorsabban terjedő járványában kellett
helytállnia túl élete delén, miközben közvetlen közelről látta, hogy milyen kegyetlenül válogat a vírus
magának fiatalt és időst, férfit és nőt.
Van tehát mit megköszönnünk, és mi most ezt meg
is tesszük. Kálló, Erdőkürt és Erdőtarcsa települések képviselő testületei teljes egyetértésben szavazták meg a CÍMZETES FŐORVOSI CÍMET dr.
LIPOVSZKY GYÖRGY részére. A címek adományozását a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló, 4/2000 (ll.25.)-es egészségügyi miniszteri rendelet erre vonatkozó passzusa
teszi lehetővé az önkormányzatok számára. Ugyanis
az a háziorvos, aki húsz éven keresztül folyamatosan
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körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat
látott el, a címzetes főorvosi címhasználatra jogosult
a helyi képviselő testület döntése értelmében.
GRATULÁLUNK, és KÖSZÖNJÜK AZ ODAADÓ
MUNKÁJÁT FALUKÖZÖSSÉGEINK NEVÉBEN.
Baboss Buda polgármester
Kálló, 2021. november 30.

FIGYELEM!
FOGORVOSI RENDELÉS:
A kállói fogorvosi rendelő 2021-ben december 22-én rendel utoljára. Nyitás: 2022. január 10-én.
FOGORVOSI ÜGYELET:
Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
BETEGEK FOGADÁSA:
Hétfő-péntek: 20.00 - 7.00
Szombat:
8.00 - 13.00
14.00 - 19.00
20.00 - 24.00
Vasárnap:
24.00 - 7.00
8.00 - 13.00
Hétfő:
24.00 - 7.00
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező.
Bejelentkezéshez, kérjük, vigye magával az alábbi, az Ön kötelező azonosításához szükséges
személyes iratokat:
• személyi azonosító igazolvány, ennek hiányában 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 zárt rendelők fertőtlenítése zajlik.
GYÓGYSZERTÁR:
A Jázmin Gyógyszertár és Fiókgyógyszertárai
2021. december 11-én, szombaton, 2021. december 24-én, pénteken és 2021. december 31-én,
pénteken ZÁRVA tartanak.
December többi munkanapján a szokásos nyitva tartás érvényes.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:
A legközelebbi állandó ügyeletes gyógyszertár:
Lestyán Patika – Hatvan, Kossuth tér 8., tel.: 06-37-341250
Ügyeleti idő: hétfőtől péntekig: 19.30 – 22.00
szombaton:
18.00 – 22.00
vasárnap:
13.00 – 22.00
Készenléti idő: hétfőtől vasárnapig: 22.00 – 07.30
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET:
3041 Héhalom, Arany János út 2. Telefon: 482-027
Csak sürgős esetben vehető igénybe.
Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.
Szombat, vasárnap és ünnepnap 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig.
Egyéb sürgős, életveszélyes helyzetben hívják a 112 központi segélyhívót!
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Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni minden ,,erdőkürtinek", aki lakóhelytől és vallási hovatartozástól függetlenül anyagi hozzájárulásával támogatta az erdőkürti
Szentlélek-templom oltárképének restaurálását.
Hála a nagylelkű adományozóknak, reményeinket
felülmúlva mind a kép, mind a kerete eredeti állapotba
lett felújítva. Az 1830-ban Josepf Schöfft, neves oltárfestő által készített mű restaurálása 995 000 Ft-ba került.
Az összeget tekintve különösen nagy dolognak tartom
a kis közösség példátlan összefogását. Érdekesség, ami
a restaurálás során kiderült: a festő életművének egyik
legjelentősebb darabja ez a kép.
A mai modern technikával készült fotók sem tudják
visszaadni azt az élményt, amit az ember akkor él át, ha
szabad szemmel tekinti meg a képet, ezért is biztatok
mindenkit arra, hogy személyesen nézze meg.
Még egyszer köszönöm mindenki segítségét.
Gergely Judit

Az istentiszteletek rendje a karácsonyi időben
EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KATOLIKUS TEMPLOM

december 24.
szenteste

16.00 karácsonyi misztériumjáték
és istentisztelet

20.00 karácsonyi misztériumjáték
20.30 „éjféli” mise

december 25.
karácsony

9.00 istentisztelet úrvacsorával

9.00 ünnepi szentmise

december 26.

8.45 istentisztelet

9.00 szentmise

december 31.

16.30 istentisztelet

január 1.

8.45 istentisztelet
Az időpontok még alakulóban
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január 2.

8.45 istentisztelet

január 6.
vízkereszt

16.30 istentisztelet

Örömhírek és anyakönyvi hírek
Eljegyzésünk
2021. augusztus 6-án kérte meg a kezemet párom,
Stieber Gergely. Gergő a 30. születésnapjára ezt az
„ajándékot” kérte tőlem. A jól eltervezett lánykérés
Erdőkürtön történt, kicsiny kis falumra nézve, hiszen Gergő tudja, hogy itt vagyok a legboldogabb.
Hihetetlen meglepetés volt, nem is számítottam rá,
ám életem egyik legboldogabb napjává vált, s örömmel mondtam IGENT!
Kondella Mirtill

Petrás Mátyás és Szabadka Nikolett
Erdőkürt, 2021. szeptember 11.

Nagy Tamás és Nedeliczki Lilla
Tata, 2021. szeptember 18.

Szlavkovszki Norbert és Szlavkovszki Klaudia
lánya Szófia Szabina 2021. augusztus 4.

Drobnyák Árpád és Szabó Rubina Tünde
fia Töhötöm Árpád 2021. november 10.

Elhunytak:
Csorba Katalin Rozália

1949. 08. 07. -2021. 11. 19.
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Mikulás Erdőkürtön
Végre! Megérkezett a hó. Azt hiszem, nemcsak a gyerekek szívébe hozott örömöt a fehér falu látványa. Bár
Mikulásunk kénytelen volt az utóbbi évek tapasztalatai alapján hó nélkül is működő járművet beszerezni
(melyre Oszolik Nóri készítette el Rudolf, a rénszarvas
portréját), körútján gyönyörködött – kísérőivel együtt –
a faluszerte elszaporodott hóemberekben…
Igen, ma bejárta településünket a „pirosruhás” (köszönjük Dudok Károlyné Erzsike néni keze munkáját)
vidámságot csalva a község apraja-nagyja, sőt az átutazók arcára is. A kisebbek, persze, nem bírtak betelni
az ajándékosztó csapat látványával, ezért követték, reménykedve, hogy valamelyik utcából felbukkanva újra
megpillanthatják. Így történt, hogy a Szabadság utcában tucatnyi gyerek gyűlt össze, és a hógolyózás után
spontán futóverseny alakult ki, ahogy énekelve, kiabálva, integetve kísérték a Mikulást, aki szaloncukoresővel köszönte meg a lelkesedést. „Sosem volt még ilyen
gyönyörű karácsonyom!” – kiáltott fel az egyik, éppen
Erdőkürtön vendégeskedő kislány, s bár a karácsonyig
még közel három hetünk van, jól kifejezte azt a túlcsorduló örömet, ami gyerekeink szívét töltötte el…
Köszönjük a Mikulásnak és csapatának, a manóknak
(önkormányzatunk dolgozóinak), hogy a tavaly jól bevált ötletet idén is megvalósították. Reményeim szerint
ők is megajándékozva érzik magukat, és a csillogó szemek, önfeledt kacagások hatására elégedetten hajtották
álomra fejüket a vasárnapi „szolgálat” után.
Kenyeres Anikó

fotó: Polgár István

fotó: Könyvtár

Kellemes ünnepeket kívánunk
minden Olvasónknak!
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
16

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

