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2022 első negyedéve

Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.

Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.

Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,

hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,

íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.

Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám

nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!

Kép: www.pexels.com

áprily lajos – mennék eléd



2

Programok az elmúlt időszakból
Karácsonyi vásár

Nagyon vártuk már a jó hangulatú találkozáso-
kat a másfél éve tartó járvány miatti bezártságban. 
Aggódva hallgattuk a híreket, hogy vajon 2021-ben 
megtarthatjuk-e az előző évben sajnálatos módon 
elmaradt karácsonyi vásárt. Szerencsére az önkor-
mányzatnak sikerült olyan áthidaló megoldást ta-
lálni, amely lehetővé tette a hagyomány folytatását, 
ugyanakkor nem jelentett egészségügyi veszélyt. 
December 12-én új helyszínen, a hivatal udvarában 
állították fel az asztalokat, melyek sorban megtel-
tek szemet gyönyörködtető, kézműves karácsonyi 
díszekkel, ajándékokkal, valamint ínycsiklandó 
finomságokkal. Méz, sajt, bonbon, sütemények, 
fűszercsomag, szappan, bio tisztítószerek, kerámi-
ák, viaszgyertya, gyertyatartó, ajtódekoráció, kará-
csonyfadísz… és még sorolhatnám. 

A vásárt a polgármesteri köszöntő után az óvodá-
sok kedves műsora nyitotta meg, majd az iskolások 
verseltek és énekeltek. Hagyományteremtő újdonság 
volt az is, hogy a felállított fenyőfát a gyerekek az 
általuk otthon készített díszekkel varázsolták kará-
csonyfává. Az önkormányzat forró teával, punccsal 
és mézeskaláccsal gondoskodott arról is, hogy a hi-
deg ne szeghesse senki kedvét. Reméljük, idén már 
fel sem merülhet, hogy elmaradjanak a szokásos de-
cemberi programok.

Berzsák Györgyi

Színház

December 6-án ellátogatott a Szabad Ötletek Szín-
háza Erdőkürtre a „Mikor jön már a Mikulás?” 
című darabbal. Egy csodálatosan szép és vidám 
mesét adtak elő, amibe belevonták a gyermekeket, 
akik így énekeltek, mondókáztak, segédszereplőkké 
váltak. A gyermekek nagyon élvezték a műsort, de 
az előadók is. Nem győzték dicsérni a művészek a 
gyermekeinket, mennyire okosak, ismerik a dalo-
kat, bátrak és barátságosak. 

Köszönjük az élményt a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtárnak. 

Dudok Tünde
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Azt biztosan sokan tudják, hogy a farsang vízke-
reszttől (január 6.) húshagyókedd éjfélig, a ham-
vazószerdával kezdődő nagyböjtig (a húsvétot 
megelőző 40 nap) tartó időszak elnevezése. Ezt az 
időszakot hagyományosan a vidám lakodalmak, 
bálok, mulatságok és népünnepélyek jellemzik. 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos 
magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasár-
naptól húshagyókeddig tartó, utolsó három nap, 
ami nagy mulatságok közepette, valójában télbú-
csúztató is. Magyarországon a télűzés és a farsang 
legnevezetesebb eseményei a mohácsi busójárás és 
a kiszebábégetés.

Ez az időszak azonban más népek kultúrájában is 
fontos szerepet játszik, ezek a nemzetek is érdeke-
sebbnél érdekesebb szokásokkal és színesebbnél szí-
nesebb karneválokkal űzik vagy búcsúztatják a telet. 
Ilyenek például az alábbi szokások és ünnepségek is.

Sokan hallhattak már a híres, olasz Velencei kar-
neválról, arról azonban már kevesebben tudhatnak, 
hogy van egy másik, talán az előzőleg említettnél is 
érdekesebb karnevál, a Viareggio-i karnevál, amely 
egy hónapig tart. Nevezetessége a híres embereket 
kifigurázó maszkok és jelmezek sokasága. A másik 
ismert ünnep az Ivrea karnevál, amelynek közép-
kori gyökerei vannak, ilyenkor rendezik meg a na-
rancsok harcát. Ez azt jelenti, hogy gyümölcsökkel 
dobálóznak, felidézve a hasonlóképpen megtörtént 
középkori eseményt.

A hollandok is ebben az időszakban (leginkább a 
katolikus régiókban) ünneplik a farsangot, melyet 
Vastenavond-nak neveznek. Hagyomány náluk 

ilyenkor a heringevés, a farmeresküvő, valamint a 
felvonulás hercegi kísérettel. Az egyik leghíresebb 
holland karnevál a Rijnlandsche (itt fellelhető némi 
velencei hatás).

A görögök legnagyobb karneválja a „Patras”, 
amely egy háromnapos ünnepséget foglal magába. 
Ilyenkor koncerteken, maskarás felvonulásokon 
vehetünk részt, a gyermekeket pedig vidám prog-
ramok várják. A fesztivál csúcspontja a „sajtvasár-
nap”, amelyet délben tartanak, középpontjában a 
„karneválkirály” képmásának elégetése áll a Patras 
kikötőben. Egyébként magát a farsangi szezont Gö-
rögországban Apokriés-nek hívják, ami annyit jelent, 
hogy „búcsú a hústól".

Ausztriában, a karintiai Villachban az a szokás 
terjedt el, hogy farsang szombatján az egész város 
jelmezbe öltözik, az eladók is maszkokban szolgál-
ják ki a vásárlókat, a polgármester pedig egy napra 
átadja hivatalát a farsangi hercegnek, Fidelius-nak.

Forrás: wikipédia, hetedhetorszag.hu,  
travelguidehungary.blog.hu

Farsang a nagyvilágban
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A farsangi idő
Harminckét éve élek Erdőkürtön. Én azt hiszem, ugyanennyi farsangi mulatságon vet-

tem részt, de számomra megunhatatlan szórakozás ez. Igaz, az állandó változások, melyek 
a környezetünket érintik, gondoskodnak róla, hogy legyen izgalom. 

Már második éve rendezzük az iskolában a farsangot szülők és vendégek nélkül. Azért 
ők sem maradnak le teljesen, hiszen a könyvtár szervezésében online  láthatják a jelmeze-
seket, sőt szavazhatnak is rájuk. Én a legjobb pozícióban vagyok, hiszen csak vendég va-
gyok, és haszonélvező. A szervezés mindig a tanító nénikre, és persze Kati nénire hárul…

22 gyerek öltözött be, vagyis az iskola teljes létszáma. A szülők megint sziporkáztak, nemcsak ötletekkel, 
hanem a saját készítésű jelmezekkel is, tisztelet és dicséret mind a tíz ujjuknak! A fényképezéssel indult a 
buli, a számokat maguk elé tartva, már ment is a kép a szavazás  helyére. Aztán jött a vigadalom. A szokásos 
versenyeket a gyerekek sem tudják megunni. Volt gumicukor-felvágó verseny, amelyet késsel-villával kellett 
elvégezni – a műanyag villákat megviselte a feladat –, pingponglabda-fújás, felfűzött „kukac” evése és egyéb 
ügyességi feladat. A gyerekeket tesztelni lehetett játék közben. A kudarckerülők egyetlen versenybe sem álltak 
be (volt, aki az első sikertelenség után duzzogva elvonult), és voltak a „fogcsikorgatók”, akik tűzzel-vassal 
küzdöttek. Hát nem ilyenek vagyunk mindnyájan?! Az eggyel kevesebb székes játék elvitte a pálmát, abba 
sem akarták hagyni. A vége előtt az elmaradhatatlan tombola jött, nagyon hasznos tárgyakat lehetett nyerni. 
Amikor vége lett a tombolának, nagy kupac gyerek verődött össze, és igazi piaci hangulat kerekedett. Kide-
rült, hogy megnyílt a bolhapiac és a cserebere, a frissen nyert tárgyakat csencselték. Jót mulattam, mennyire 
maiak ezek a gyerekek. Zárásként Györgyi néni jól megtáncoltatott minket. 

Remekül éreztük magunkat, és elmerengtem, hogy ezek a gyerekek vajon tudják-e, hogy milyen csodás dolguk 
van ebben az iskolában? Elég, ha beléjük ivódik, már az is jó útravaló.  

… és ezzel még nincs vége…

Február 26-án a kultúrház udvarán nagy farsangi buli volt – remekül előkészítve, mindenhol ízléses plaká-
tokkal. Szerepeltek az ovisok, iskolások, majd a jelmezverseny eredményhirdetése következett. Györgyi néni 
és én elfelejtettünk felnőni, mi is beöltöztünk. Kaptunk is érte jutalmat, és felmehettünk a „világot jelentő 
deszkákra”. Tudjátok, gyerekek, hogy mi volt a csomagban? Kincsek a kézműves foglalkozásokhoz, így ti is 
részesei lesztek az ajándéknak. A nagy szenzáció a Vaga Banda volt, gólyalábakon. Nem elég, hogy egyáltalán 
meg tudtak állni abban a magasságban, de még lovagoltak, táncoltak, és bevonták a gyerekeket, sőt  remekül 
elszórakoztattak bennünket, felnőtteket is. Még tüzet is tudtak nyelni, sőt szítani, amikor a végén a kiszebábot 
elégették. Kaptunk csörögefánkot, meleg teát, remek volt az idő, és nagy öröm volt látni, hogy milyen sok kicsi 
és nagy gyermekünk van, a babakocsisoktól a hajdani tanítványokig. Az időseket Németh Juliskával ketten 
képviseltük. Szomorú, hogy a Covid-járvány hogy szétverte a falu közösségét… Reménysugár, hogy március 
2-tól újraindul a Nyugdíjas Klub. Ez legyen a végszó!

Külkey Eszter

Fotók: STY, Erdőkürt könyvtár facebook oldala
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Hamvazószerdától pünkösdig
A farsangi szokások hangosságát hamvazószerdától 

kezdve a csend és visszafogottság váltotta fel évszá-
zadokon át, hiszen a népi kalendárium szorosan ösz-
szefonódott az egyházi évvel. Történelmi egyházaink 
ma is a megváltás misztériumára, így Jézus Krisz-
tus szenvedésére és halálára irányítják a figyelmet a 
nagyböjt 40 napjában. A keresztények bűnbánattal, 
elcsendesedéssel, szeretetből fakadó lemondással 
(böjttel) és adományozással készülnek a feltámadás 
örömének minél teljesebb átélésére. Éppen ezért tilos 
volt a mulatozás, a hangoskodás ebben az időszak-
ban; nem tartottak lakodalmat sem. A belső megtisz-
tulást szépen kifejezte a külső tisztaság megteremtése 
is: sok településen ebben az időszakban meszelték ki a 
házakat kívül-belül.

Egyes vidékeken nagyböjt utolsó vasárnapján, 
vagyis virágvasárnapon égették el (vagy úsztatták el 
a folyón/patakon) a kiszebábut; a jelentése azonban 
ugyanaz, mint farsangban: a bábu eltüntetésével a sö-
tétségtől, a rossztól, a betegségtől kívántak megszaba-
dulni. Ide kapcsolódik a villőzés szokása is, melyben 
a zöld ágakkal felvonuló, éneklő lányok a tavasszal 
megérkező, új életet és az egészséget „varázsolták” a 
meglátogatott házakba.

Húsvétkor a halált is vállaló szeretet győzelmét, Jé-
zus Krisztus feltámadását ünnepeljük.  Szépen kife-
jezi az új életet a húsvéti tojás (melynek színe Jézus 
kiontott vérére utal). A húsvéttal megszűnnek a kor-
látozások: lehet húsféléket és mindenféle finomságot 
enni. Érdekes módon azonban a mulatozás nem volt 
jellemző a húsvéti idő ötven napjára: egyfajta mél-
tóságteljes emelkedettség és a szeretet jelenik meg a 
népszokásokban, például a komatál küldésében (fe-
hérvasárnap). Ugyancsak a szeretet (szerelem) indí-
totta a legényeket a májusfa állítására.

A pünkösd szó a görög pentekoszté (ötven) szóból 
ered, utalva arra, hogy ünnepe a húsvéttól számított 
ötvenedik napra esik. Már a zsidók számára is fontos 
volt ez a nap: az Istennel kötött szövetséget (ószövet-
ség) ünnepelték. Az ószövetségi próféták, majd Ke-
resztelő Szent János, sőt maga Jézus is beszél arról, 
hogy új szövetséget köt Isten a népével, és új lelket önt 
beléjük. A próféciák Jézus feltámadásától számított 
ötvenedik napon teljesedtek be, amikor a Szentlélek 
(a harmadik isteni személy) betölti az apostolokat, 
akik erővel és bátorsággal eltelve hirdetni kezdik Jé-
zus örömhírét. Szavukra emberek sokasága fogadja el 
Jézus Krisztust üdvözítőjének: aznap mintegy három-
ezren keresztelkednek meg. Így jön létre az újszövet-
ségi választott nép, s ezért nevezhetjük a pünkösdöt 
az Egyház születésnapjának.

Erdőkürt katolikusai számára különösen is fontos 
a pünkösd, hiszen a templom titulusa a Szentlélek 
eljövetele. Ezt az eseményt ábrázolja a közelmúltban 
restaurált oltárkép is: Mária és az apostolok feje fö-
lött – a Biblia leírása szerint – kis lángnyelvek jelzik a 
Szentlélek jelenlétét. (Az oltárképről részletesebben a 
Kürtölő következő számában olvashatnak az érdek-
lődők Varga Lajos segédpüspök tollából.) A magyarság 
(nemcsak katolikusok) számára kiemelkedő eseménye 
a pünkösdhöz kapcsolódó, csíksomlyói nagybúcsú, 
ahol magyarok százezrei imádkoznak együtt.

Talán mindenki hallotta már a „pünkösdi király-
ság” kifejezést, ami egy jelenség rövid fennállására vo-
natkozik. Szokás volt ugyanis Magyarország jelentős 
részén a pünkösdi király megválasztása. A legények 
az egész falu jelenlétében összemérték erejüket, talp-
raesettségüket (pl. lovaglásban, ügyességi játékokban, 
ivásban), s a legkiválóbb elnyerte a „pünkösdi király” 
címet, mellyel különféle kiváltságok jártak – de csak 
egy esztendeig, a következő „király” megválasztásáig. 
(Aki szívesen végignézne egy ilyen versengést, annak 
szeretettel ajánlom az Egy magyar nábob c. Jókai-re-
gényből készült filmet – elérhető az interneten.)

Ha nem is ilyen látványosan, de azért a nagylányok-
nak is kijutott az ünnepből. Ők ugyanis kiválasztot-
ták a kislányok legszebbikét pünkösdi királynénak, 
s vele járták végig falujukat énekelve, mindenféle jót 
kívánva a házigazdáknak, akik jószívvel megaján-
dékozták az áldást osztókat. Legyen áldás Erdőkürt 
minden lakóján!

Kenyeres Anikó
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1848. március 15.
„Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk 

bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet.” 
/Kossuth Lajos 1848-ról/

2021 novemberének végén költöztünk Erdőkürtre, mi-
után megtaláltuk az otthont, amit hosszú évek óta ke-
restünk. Elvarázsolt minket a táj, a helyiek kedvessége 
– de be kell vallanunk, hogy a Tolbán sajt közelsége is 
csábítóan hatott ránk. 

Mindketten kisvárosból származunk, Krisztián Rétság-
ról, jómagam Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Encsről. 
Gyermekkorunk nagy részét falvakban töltöttük a nagy-
szüleinknél: Imolán, Jósvafőn, Diósjenőn. Hetedik éve 
alkotunk egy párt, második éve vagyunk házasok. Krisz-
tián villanymozdony-szerviztechnikusként dolgozik, 
én konyhatervező vagyok. Eredeti szakmáink: szociális 
munkás és  asztalos.

Van egy cicánk, és szeretnénk majd egy kis baromfi-
udvart és fűszerkertet kialakítani a tavasz beköszöntével. 
Szeretünk a kertben időt tölteni, barkácsolni. Fontos szá-
munkra a környezetvédelem, az online térben a Zöldebb 
Bolygó facebook-csoportban vállalunk aktív szerepet. 
Szabadidőnkben családi, páros, gyermek-, kisállatfotó-
zásokat vállalunk. 

Köszönjük, hogy szeretettel fogadtak minket, hálá-
sak vagyunk a jó szóért és a segítségért, amit kaptunk; 
igyekszünk rászolgálni a bizalomra.

Fábián Krisztián 
Fábián-Kalla Lilla

„BEMUTATKOZUNK”Fábián Krisztián és Lilla

Fotók: STY
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FRISS DIPLOMÁSOKTartalmas egyetemi évek…

Erdőkürtre költözésünk után két évvel vissza-
kerültem Budapestre, ahol a Patrona Hungariae 
Gimnáziumba jártam. Az érettségi után úgy érez-
tem, kaptam már eleget a pesti nyüzsgésből, ezért 
úgy döntöttem, hogy egy vidéki városban folytatom  
tanulmányaimat. Viszonylag gyorsan sikerült is 
kitalálnom, hogy Eger lesz a számomra legmeg-
felelőbb hely, így kerültem az Eszterházy Károly  
Katolikus Egyetemre.

Tanulmányaimat turizmus-vendéglátás szakon 
kezdtem meg, viszont másfél év után ráeszméltem, 
hogy ez nem az én világom, annak ellenére, hogy 
több vendéglátóegységben is volt szerencsém dol-
gozni. Úgy döntöttem, emberi erőforrások szakon 
folytatom rögös egyetemi utamat. Kijelenthetem, 
hogy életem egyik legjobb döntését hoztam meg ez-
zel, ugyanis nagyon magával ragadott a szakterület.

Szakdolgozatomat a HR területen alkalmazott ga-
mifikációból, azaz játékosításból írtam. A gamifiká-
ció tulajdonképpen egy olyan folyamat, melynél egy 
nem játékos területet (pl. oktatás, munkavégzés) já-
tékos elemekkel színesítünk. Kutatásom során arra 
kerestem a választ, hogyan lehetne a munkavállalók 
toborzását, kiválasztását, valamint képzésüket játé-
kos formában végezni. A játékosság az egyik legjob-
ban motiváló eszköz, hiszen ki ne szeretne játszani.

A szakdolgozatommal indultam az intézményi 
Tudományos Diákköri Konferencián (TDK), ahol 
be kellett mutatnom az általam végzett kutatást és 
annak eredményeit. Itt második helyet sikerült elér-
nem, és ajánlottak a 2023-as országos fordulóra. 

Az utolsó egyetemi évemben elhelyezkedtem a  
Sanatmetal Kft-nél, ahol traumatológiai és ortopé-
diai implantátumokat gyártanak. A cégnél ügyviteli 
asszisztens voltam, később pedig itt végeztem a szak-
mai gyakorlatomat is a HR osztályon. Nagyon élvez-
tem a cégnél töltött időszakot, a szakma elsajátítása 
mellett betekintést kaptam az egészségügybe is.

Az egyetemi éveim alatt rengeteget dolgoztam, 
eleinte a vendéglátásban, itt megfordultam hotelek-
ben, bárokban és éttermekben is. Később pedig el-
végeztem a barista és a bármixer tanfolyamot is, így 
mixerként tevékenykedtem egy udvarházban, ahol 
különlegesnél különlegesebb koktélokat és limoná-
dékat készítettem. Aztán egy egész más területre té-
vedtem, ugyanis elhelyezkedtem egy virágüzletben. 
Itt megtanították nekem a virágkötés csínját-bínját. 

Diplomázásom után úgy döntöttem, inkább Erdő-
kürtön maradok, és Budapesten igyekszem munkát 
keresni. Gyakran előtör bennem az egri „honvágy”, 
ugyanis nagyon sok ember került közel hozzám. 
Matyival, a vőlegényemmel két évet éltünk a tör-
ténelmi városban, így mindketten szívesen járunk 
vissza meglátogatni a barátainkat. 

Még nem tudom, mit hoz a jövő számomra, egye-
lőre a munkakeresésre fókuszálok. Terveim között 
szerepel a továbbtanulás, valamint szeretnénk a 
faluban letelepedni, és itt családot alapítani. Mind-
ketten megjártuk a nagyvárost és a kisvárost is, a 
szívünk mégis a falura húz minket.

Berzsák Eszter
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A Könyvtár madáretető készítésére buzdította az ügyes kezű madárbarátokat. Szép számmal érkeztek a 
különlegesnél különlegesebb madáretetők. Volt, aki odvas fából alakította ki az etetőt, volt, aki konzerves 
dobozokat hasznosított újra, de hulladékfából is praktikus etetőket készítettek.  

Az elkészült madáretetőket szakember segítségével elemeztük ki. Válaszokat kaptunk, milyen a jó madá-
retető, hogyan és mivel kell etetni a madarakat télen, kell-e etetni egyáltalán őket?  Az elkészült alkotásokat 
díjaztuk kreatív madaras könyvekkel és édességgel, valamint minden készítő kapott egy madárhatározó 
zsebkönyvet. 

Köszönjük a részvételt és a madáretetőket.     
Dudok Tünde

Madáretető 

Tisztelt Erdőkürtiek!

Annak az adónak az 1%-át, amit személyi jövedelemadóként mindenképpen be kell fizetnünk az államnak, 
vissza tudjuk kérni a falunak. Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy a munkahelyen a bérszámfejtésbe lead-
juk a mellékelt lapot, amire beírjuk a saját nevünket, adóazonosító számunkat (kis zöld kártya száma) és a 
következő számok valamelyikét. 

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

Akik elektronikusan nyújtják be adóbevallásukat, azok természetesen az 1%-ról is elektronikusan  
nyilatkozhatnak.

Ne feledkezzenek meg adójuk másik 1%-áról sem, amit ki-ki vallása szerint a saját egyházának tud felajánlani. 
A teljesség igénye nélkül a leggyakoribbak:

0011 Magyar Katolikus Egyház
0035 Magyarországi Evangélikus Egyház
0066 Magyarországi Református Egyház
0286 Magyarországi Baptista Egyház

Köszönjük.
Gazdagné Novák Mária
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Írtam már cikket korábban a komposztálásról, de 
most van itt az ideje annak, hogy ha még nincs kom-
posztálónk, találjunk neki egy helyet a kertünkben. 
Nézzük, hogy miért fontos téma ez, mi kerülhet a 
komposztba, hol helyezzük el az udvarunkban, és 
mekkora gyűjtőt tervezzünk, hogy mindig legyen érett 
komposztunk!

Jogszabályilag tiltásra került a kerti zöldhulla-
dék égetése. Ám mivel az Országgyűlés 2022. június 
1-jéig meghosszabbította a koronavírus-járvány mi-
atti veszélyhelyzetet, így még van lehetőség az önkor-
mányzat feltételei szerinti égetésre. Erdőkürt Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterü-
letek és ingatlanok rendjéről és a település tisztasá-
gáról szóló 7/2010.(XI.11.) önkormányzati rendele-
te szabályozza az avar és kerti hulladékok nyílttéri 
égetését. 18. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól 
kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy 
az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, 
és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon, az égetés 
hatására még kis térségben sem léphetnek fel látá-
si viszonyokat zavaró hatások, légzési, szellőztetési 
problémák. Az égetés hétfői és pénteki napokon nap-
lementéig engedélyezett. Miután azonban életbe lép 
az égetési tilalom, gondolnunk kell a kertben keletke-
ző hulladék elhelyezésére. A zöldhulladék-elszállítás is 
elég időszakos kisfalunkban, és a levegőnk szennyezé-
se helyett amúgy is sokkal hasznosabb, ha a tápanyag 
visszakerül a talajba. Gondoljunk bele, háborítatlan 
helyen, mint egy erdőben, a levelek ősszel lehullanak, 
védőréteget képezve a talajon télre, rengeteg hasznos 
élőlénynek biztosítva ezzel táplálékot, életteret, védel-
met, majd ez a lombréteg a következő évben szépen 
lebomlik, átalakul humusszá, értékes, tápanyagban 
gazdag talajjá. Ebből a fák, bokrok, növények újra tá-
panyaghoz jutnak.

Ellenben mit csinálunk mi, emberek általában, engem 
is beleértve? Otthon fűnyíráskor az utolsó fűszálat is, 
ősszel az utolsó falevelet is képesek vagyunk összeszed-
ni. Ezzel megszakad a körforgás, nincs tápanyag-után-
pótlás, és végszükség esetén már műtrágyához folya-

modik az ember, hogy ne pusztuljanak el a növények. 
A mi udvarunkban például konkrétan homokon lett 
fű telepítve, és ez a „talaj” körülbelül 0% tápanyagtar-
talommal rendelkezik, illetve ami van is benne, 2-3 év 
alatt az eső átmossa rajta mélyebb rétegekbe, így a fű 
gyökere nem éri el, ráadásul a vizet sem képes megtar-
tani a homok, így sárgulni, ritkulni, pusztulni kezd. 
De bármilyen talajjal legyen is dolgunk, a hozzá adott 
komposzt annak szerkezetét és struktúráját javítja, ez-
által nő a vízmegtartó-képessége is, a kötött talaj pedig 
morzsalékosabbá válik az évek során. 

Egy szó, mint száz, ha egészséges, hosszú élettartamú 
növényeket szeretnénk, bizony gondoskodni kell a ta-
lajukról is. A komposztálásnak pár fontos alapszabálya 
van, amit ha betartunk, egy év múlva tápanyagban, gi-
lisztákban, élő organizmusokban gazdag talajt kapunk. 
Amire feltétlenül oda kell figyelni, az az, hogy mit ra-
kunk a komposztba. Amire a komposztnak szüksége 
van, az szénben gazdag („barna anyagok”), nitrogénben 
gazdag („zöld anyagok”), oxigén és víz. A komposztáló-
dás egy biológiai folyamat, oxigén hiányában pedig csak 
rothadás zajlana, és nem földillatú, barna, humusszerű 
anyagot kapnánk a végén, hanem rothadt, folyós állagú, 
bűzös anyag keletkezne belőle. Barna anyagok például: 
kukoricacsutka, növényi szárak, száraz levél, fűrészpor, 
tűlevél, barnapapír, faforgács, szalma. Zöld anyagok: 
zöld falevél, tojáshéj, gyümölcs, frissen nyírt fűnyese-
dék, kávézacc, konyhai hulladék, zöld növényi részek. 
Amit viszont szigorúan tilos a komposztba rakni, az a 
konyhai maradék, állati eredetű anyagok, zsíros, olajos 
anyagok, invazív növények, felmagzott gyomok.

A legjobban akkor érik a komposzt, ha a zöld és barna 
anyagok aránya 1:3-hoz, ami 1 egység zöldhöz 3 egy-
ség barnát jelent. Egy laza szerkezetű halomra kell tö-
rekedni, hogy ne tudjon befülledni, levegőtlenné válni. 
Az egyes rétegekre terítsünk földet és forgassuk össze 
mindig, amikor új réteget adunk hozzá! Ha száraznak 
tűnik, akkor locsoljuk be. Az ideális az, ha a komposzt 
nedvességtartalma olyan, mint egy kifacsart vizes szi-
vacs, ez az ideális állapot. Ne ijedjünk meg, ha a kom-
posztálás beindul, akkor az hőtermelődéssel jár, így me-
legedni fog, de ez nem mindig észlelhető. 

Érdemes úgy helyet választani a komposztálónknak, 
hogy a konyhából, kertből könnyen elérjük, és ott, ahol 
nem áll meg a víz; inkább félárnyékos, árnyékos helyen 
legyen, mert ha sokat tűzi a nap nyáron, könnyen ki-
szárad, elpusztulnak a mikroorganizmusok, élőlények 
benne.  Méretileg úgy érdemes tervezni, hogy akár több 
fakk is elférjen egymás mellett, így külön kezelhetőek az 
eltérő érési fázisban lévő halmok, illetve hogy egy fakk 
be tudja fogadni egy év szerves anyagát, ami a kertünk-
ben, háztartásunkban keletkezik, és komposztálható. 

Érdemes belekezdeni, mert növényeink hamar meg-
hálálják ezt a fajta gondoskodást.

Bányainé Dóri

Komposztálás lépésről lépésre
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a házasság hete

„Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden  
évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét mára 4 
kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a ke-
resztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség 
részvételével. 

A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasz-
talhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem 
tökéletes társon keresztül. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati pél-
damutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság 
örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környe-
zetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság 
mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről” (www.hazassaghete.hu)

2022-ben a 15. jubileumi házasság hete február 13. és 20. között országszerte számos helyszínen, illetve 
online felületen várta az érdeklődőket. Erdőkürt is csatlakozott a programsorozathoz. A Könyvtár face-
bookoldala hirdette meg, hogy várja az erdőkürti kötődésű esküvői fényképeket. A beérkezett képek közül 
a legrégebbi egy 1936-ban kötött házasságról érkezett, a legújabb pedig egy 2021. évi házasságkötésről. (Az 
albumban a cikk írásakor 99 fotó található.) 

Egy boldog pár életében fontosak a házassági évfordulók, szívesen emlékeznek a napra, amikor összekötöt-
ték életüket, és elindultak a közös célok megvalósítása felé. A kerek évfordulóknak nagyobb a jelentőségük, 
ezek még külön nevet is kaptak.

Házassági évfordulók elnevezései
Esküvő napja: zöldlakodalom
1. évforduló: pamutlakodalom/gyapjúlakodalom/papírlakodalom
3. évforduló: bőrlakodalom
5. évforduló: falakodalom
6 és negyed év: ónlakodalom
7. évforduló: rézlakodalom
8. évforduló: bádoglakodalom
10. évforduló: rózsalakodalom
12 és fél év: nikkellakodalom/petrezselyemlakodalom
15. évforduló: üveglakodalom/kristálylakodalom
20. évforduló: porcelánlakodalom
25. évforduló: ezüstlakodalom
30. évforduló: gyöngylakodalom
35. évforduló: vászonlakodalom/korall-lakodalom
37. évforduló: alumíniumlakodalom
40. évforduló: rubinlakodalom
45. évforduló: zafírlakodalom
50. évforduló: aranylakodalom
60. évforduló: gyémántlakodalom
65. évforduló: vaslakodalom
67 és fél év: kőlakodalom
70. évforduló: kegyelmi lakodalom
75. évforduló: koronaékszer-lakodalom

forrás: www. viragotegymosolyert.hu

„Ne mondd, hogy a házasság, az csak egy darab papír! A pénz is az, mégis minden reggel felkelsz, és  
keményen dolgozol érte.”

Orgoványi Helga anyakönyvvezető
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Madler Ádám és Madler-Holló Barbara  
fia, Ádám (2022. március 7.) 

Holló Attila és Holló-Kovács Adrienn 
lánya, Boróka (2022. január 26.)

Örömhírek

elhunytak:

Radics László  1960. 05. 02. – 2022. 01. 06.
Dudok Mihályné (Petrás Mária)  1942. 03. 27. – 2022. 01. 17.
Szlama Miklós József  1937. 12. 06. – 2022. 01. 22.
Pazsiczki Mihályné (Kapuszta Teréz)  1946. 02. 07. – 2022. 01. 28. 
Jantos Jánosné (Krajcs Erzsébet)  1946. 11. 24. – 2022. 02. 18.

anyakönyvi hírek

Szlavkovszki Márk és Koncz Barbara  
lánya, Viola (2021. december 13.)
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Felhívás és meghívás

Talán egyetlen olyan ünnepünk a költészet napja, mely a 
Kádár-rendszerben született, és még ma is megtartjuk – József  
Attila születésnapján (április 11.). Amíg volt az iskolánknak 
felső tagozata, az erdőkürtiek is részesei lehettek a diákok 
megemlékezésének… Könyvtárosunk örömmel vette az (újra)
kezdeményezésemet, mellyel szeretnék kis falunk életébe még 
egy színt vinni.

Bár látszólag a művészeteknek nem sok hasznuk van, ta-
pasztalatom szerint szép számmal élnek olyanok Erdőkürtön 
is, akik szívesen töltik idejüket (akár művelve, akár hallgatva) 

olyan hiábavalóságokkal, mint például a zene. Vannak olyanok is, akikről tudom, hogy szíve-
sen olvasgatnak szabadidejükben verseket – miért ne oszthatnák meg a magyar líra gyöngy-
szemeiből kedvencüket?!

Hívok és bátorítok minden versszeretőt és leendő versszeretőt, hogy tisztelje meg 2022. 
április 8-án (pénteken) 17 órától költészetnapi rendezvényünket. Nagy örömünkre szol-
gálna, ha a résztvevők megajándékoznák a megjelenteket kedvenc versükkel (lehetőleg a 
magyar irodalomból). Nem kell „kívülről fújni” a kiválasztott költeményt: fel lehet olvasni; 
aki nem izgulós, könyv nélkül szavalhat; a dalos kedvűek akár el is énekelhetik (vannak 
már ilyen jelentkezőink is). A lényeg: adjuk tovább azokat a képeket, gondolatokat, ritmu-
sokat, amelyek megérintették a lelkünket, hogy mások is gazdagodhassanak általa.

A kérésünk az, hogy versmondóink lehetőleg április 6-ig jelezzék könyvtárosunk, Dudok 
Tünde felé vagy felém a kiválasztott vers címét – alkotójával együtt (és kiemelve, ha megze-
nésített formában adják elő). Ám ha valakinek csak aznap érkezik meg az ihlete vagy a bátorsá-
ga, az se tartsa magában! Nincs verseny – de mindenki nyertes lehet!

Kenyeres Anikó


