Erdőkürt Község Önkormányzatának
tájékoztató kiadványa
Alapította: Vadovics János

2022 második negyedéve

A költészet napja
Magyarországon 1964 óta tartják meg a költészet
napját április 11-én, József Attila születésnapján.
Dicséretes kezdeményezésként idén kis falunkban
is emlékeztünk erre a jeles napra. Az ötletgazda
Kenyeres Anikó volt, a szervezésben könyvtárosunk és a hivatal lelkes dolgozói is részt vettek. A
megvalósítás pedig a kisdiákoktól kezdve a „régebb óta” fiatalokig minden korosztályt érintett.
Az április 8-án, pénteken délután összegyűlt
társaság kicsit megilletődve, de várakozással telve
készült a versek előadására. Anikó rövid megnyitója után gyerekek kezdték a sort: gitárkísérettel
énekeltek a költészet varázsáról, majd egyenként
elmondták, énekelték az általuk kedvelt verseket.
Büszke örömmel néztük, hallgattuk őket, milyen
bátran állnak ki a közönség elé. A felnőttek talán jobban izgultak náluk, amikor sorra kerültek

kedvenc versük elmondásában. Hallhattunk régi,
klasszikus költeményeket Arany János, József
Attila, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Nemes
Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Illyés Gyula, Kányádi
Sándor, Romhányi József tollából, valamint kortárs
költők, Aranyosi Ervin és Lackfi János írásait is.
A lelki-szellemi töltődés után természetesen
következett egy kis nassolás. A finom, édes és
sós sütikről Tündi, Helga és Nedelicki Jancsi
gondoskodott.
Néhányan „csak” hallgatóként voltak jelen. Reméljük, jövőre ők is bátorságot merítenek az idei rendezvényből, de az sem baj, ha megmaradnak figyelmes
közönségnek, hiszen ez utóbbira is szükségük van a
verseknek és az alkalmi előadóknak.
Berzsákné Györgyi

Harmadszor is fellobbant az
összetartozásunk tüze!
A nemzeti összetartozás napja az 1920-as, trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező, június 4-ére eső, nemzeti emléknap
Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Két éve indult el
az Összetartozásunk tüze program, amely szerte
a nagyvilágban számtalan magyarnak lehetőséget
biztosít arra, hogy egy rövid időre még szorosabban összekapcsolódjon egymással. Mint ismeretes, első alkalommal a trianoni békediktátum
100. évfordulójára hirdették meg a programot. Az
idén már harmadik alkalommal kerül sor a jelképes tűzgyújtásra, amely a szétszakítottságunk
helyett az összetartozásunkra, és most a békére is
fel kívánja hívni a figyelmet.
A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezése összmagyar eseménnyé, hagyomán�nyá vált. Ismét fellobbantak több földrész nagyon sok országának településein, közösségeiben
egyszerre, a nemzeti összetartozás napján, 2022.
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június 4-én, budapesti idő szerint 20:22-kor az
összetartozásunkat is szimbolizáló lángok.
Az idei évben az Ukrajnában dúló háború miatt,
annak mielőbbi befejezéséért ezek a lángok a béke
tüzei is lesznek.
Erdőkürtön második alkalommal gyűltünk
össze az összetartozás lángjait fellobbantani, és
emlékezni a múltra. Szebenszkiné Palik Katalin
polgármesterasszony rövid bevezetője után Babits
Mihály Csonka Magyarország című versét hallhattuk Havjár Zoltán előadásában, majd Kenyeres
Anikó gitárkíséretével közösen énekeltük el a
Kárpát-medence magyarságának oly sokat jelentő, immár szimbolikussá váló dalait, amelyek az
összetartozásunkról szólnak.

forrás: gyujtsukmeg.ma, kiszo.net

Hírek a Tájház környékéről
2022. április 9-én tartották a Szlovák Tájházvezetők Országos Konferenciáját Békéscsabán.
Nagy örömmel és várakozással indultunk útnak.
Ősagárdról jött Agárdi András polgármester úr,
csatlakoztak hozzá Vanyarcról az ottani tájház
vezetői és mi, innen Kürtről hárman mentünk: a
polgármesterasszony, Teréki Piroska és jómagam.

A tájház megtekintése után érdekes előadásokat
hallgathattunk meg a tájházak megújulásáról, a
hagyományos népi kultúráról, okleveles építész
beszélt a jó restaurálásról. Rengeteg információval gazdagodtunk, és még inkább tisztában lettünk azzal, hogy rengeteg munka vár ránk, amíg
Erdőkürtön is méltó helyen tudjuk összegyűjteni
és a nagyközönség elé tárni kicsiny falunk múltját, az elődeink által fontosnak tartott tárgyakat,
munkafolyamatokat, ünnepeket, és hagyományokat tudjunk feleleveníteni.
Köszönjük, aki bármilyen formában segítette
eddig vagy segíti ezután a tájház alakulását, minden felajánlott tárgyi emlékre (bútorra, használati eszközre, textíliára stb.), minden segítő kézre és
támogató gondolatra szükségünk van!

Dudok Tünde

Megérkezésünk után először a tájházat néztük
meg Békéscsabán. Most újították fel, nagyon takaros portát sikerült kialakítaniuk. Az épületben a bejárattal szemben egy nyitott kéményes
konyha található, korabeli használati eszközökkel. Mindkét oldalon búbos kemence csatlakozik
hozzá, amivel a szobákat fűtik. Az első részben a
régi szlovák polgári életet bemutató szoba került
berendezésre, a hátsó szobában egy szövőszék is
fel volt állítva. Hátul, a kamrában a régi, földművelésre használt eszközöket állítottak ki. A tájház
udvarának hátsó részében egy nagy közösségi teret alakítottak ki, ami akár konferenciák megtartására is megfelel, de használják egyéb közösségi
összejövetelekre is.
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Őz(ek) a szomszédban
A 2020-as évben írtam utoljára Bíborkáról, röviden
csak Bibiről. Azóta sok minden történt, így gondoltam, ideje megint írni róla pár sort. Ugye, ő az a kis
suta gida, akit nem lévén más lehetőség, befogadtunk,
felneveltünk, majd szabadon engedtünk itt, Erdőkürt
mellett. Nagyon sokszor meglátogatott bennünket,
bejárt az udvarunkra, itt aludt, aztán ment dolgára.
Egész évben a közelben volt, de nyáron nem igazán
mutatkozott. Aztán ősszel újra felbukkant. Simogattuk, figyeltük, ahogy növekszik a hasa, és egyre biztosabbak lettünk benne, hogy vemhes, de 100%-ra nem
mertünk volna megesküdni rá, hiszen még november
eleje volt. Ilyenkor az őzek megállítják a vehemépítést, nem fejlődik tovább a magzat, csak majd márciustól. Ezt nevezik diapauzának tudományos nevén.
Volt egy alkalom, amikor simogatás közben éreztem
is gida rúgását, mozgását, így rettentően izgultam, és
kíváncsi voltam, mi fog történni májusban, amikor az
őzeknél elérkezik az ellések ideje.
Aztán másféle tragédia történt a családban, Vitéz
kutyánk elpusztult november 16-án. Kint az erdőn
érte őt a mély álom, 11 éves öreg kutya volt már, rossz
volt a szeme, rossz volt a hallása, hamar elfáradt, de
így a kedvenc helyén, nyugalomban, boldogan ment
el, minket is megkímélve. Mindig hiányozni fog. És
nem csak nekünk. Mikor hazakerült a teste, Bibi az
udvarban volt. Öt méterről látta, érezte, hogy legjobb
barátja nincs többé, így hátat fordított, és elrohant az
erdőbe, azóta az udvarra nem tette be a lábát. De itt
maradt a közelünkben 2021 májusáig, amikor is nyoma veszett, elvonult az ellés közeledtével.
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Egészen szeptemberig kellett várni, hogy újra felbukkanjon. De már nem volt egyedül. Hárman voltak, ugyanis ikergidái születtek, gyönyörű, egészséges, jól fejlett kicsik voltak, és Bibi is remek kondiban
volt. Őzeknél nem annyira ritka az ikerellés, de hogy
egy fiatal, kétéves suta elsőre két babának adjon életet,
és tisztességgel szoptatni is tudja őket, szinte csoda.
Nagy volt az öröm, amikor újra felbukkant családostul. Sajnos, már minket sem engedett magához közel, látszott rajta, hogy nagyon óvja a kicsiket, mindig menekülőre fogta, de amikor a nevén szólítottuk,
nem szaladt tovább, megismert minket, csipegetett
nyugodtan. Ez meg is nyugtatott, így semelyik másik
ember, udvar vagy kutya közelébe sem engedi majd
őket, megtanítva nekik, hogy mitől tartsanak. Itt voltak egész télen, hol hárman, hol csak az egyik gidával,
de láttuk, ahogy cseperednek. És mint kiderült, 2021
májusában egy suta és egy bakocska született, akik
most már egyévesek. Rügyfakadás óta nem láttuk
őket, Bibinek idén újra születhet gidája, így izgatottan
várjuk az őszt, amikor – bízom benne – újra vendégül
láthatjuk őket télire.
Bányainé Dóri

Vigyázat, medve!
Az elmúlt napokban több medveészlelés is volt
a térségünkben. Sok tévhit kering azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő, ha valaki medvével találkozik. A medve alapvetően kerüli az embert.
Megfelelő viselkedéssel és felkészültséggel elkerülhetők az esetleges problémák:
• A medvével nem kell barátkozni – bármilyen
korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van.
• Ne etessük, közelről ne fényképezzük a medvét!
• Ha a medve közeledni próbál, hagyjuk ott a
magunkkal vitt élelmet egy helyen, és lassan
távolodjunk el a környékről!
• Ne nézzünk a medve szemébe, ez agresszivitást
válthat ki, ugyanakkor ne fordítsunk hátat az
állatnak!
• Ha a medve közel merészkedik, ne provokáljuk,
és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat!

A Zene Házában jártunk
A nyugdíjasklub minden nyáron kirándulást szervez számunkra. Gondviselőnk és vezetőnk, Budai Erzsike felkeres mindenkit, hogy a tervezett program és
időpont megfelel-e mindenkinek. Ezután buszt és belépőjegyeket rendel, úgyhogy eltartottként dőzsölünk
ezen a napon. Mindezért köszönet jár neki.

Lovasi Andrásig. Ez kiterjedt a hangszerektől a kottáig mindenre. Amikor megálltunk, akkor megszólalt
vagy a zene, vagy valami információ a képhez, tárgyhoz kapcsolódóan. Hatalmas labirintus volt, csak a
teremőr fiatalok segítségével találtuk meg a kiutat. A
fényre kiérve zúgott a fülünk, szikrázott a szemünk,
szóval ez már nem a mi világunk, de pillantást vethettünk a jövőbe.
Amikor hazaértem, feltettem a recsegős lemezjátszómra egy BAKELITlemezt, Bachot, és kiültem a
kertembe. A cinkéim már etetik az új generációt, madarak csicseregtek, a szélharang diszkréten jelzett, figyeltem, hogy nő a fű, néztem a napon elkókadt paradicsompalántáimat, és immár sokadszor hálát adtam,
hogy még most élek, amikor ez a sok gyönyörűség
csak úgy magától nekem jár! Csak drukkolni tudok
a jövő generációnak, hogy nagyon igyekezzenek ezt
megmenteni…
Külkey Eszter

Nagy szenzáció a Zene Háza, ami komoly nemzetközi elismerést is kapott. Nem véletlen, valóban
álomszép, mindnyájan láttuk már a TV-ben, de a valóság nem pótolható. Tényleg minden üveg és növény,
fehér márványlépcsők és lift, mind a négy szinten. Kicsit vártunk a műsorunkra, addig is kóboroltunk az
átláthatóságban. Először egy sötét szobába vezettek,
ahol már a többi néző, mint a lövészárokban, a földön
hevert, hatalmas babzsákokon. Az üres zsákok láttán rájöttünk, hogy ránk is ez vár. Még a leheveredés
ment valahogy, de a felálláshoz már Nyári Józsi és Budai Józsika komoly segítségére volt szükség. Ez a pozitúra azért kellett, mert a felettünk lévő, félgömb alakú
mennyezeten történt a vetítés, mint a Planetáriumban. Először az Operaházba kerültünk, a megfelelő
zenével. Azután erdő következett „műcsicsergéssel”,
víz, melyen egy horgász evezett, a lapátját felemelve
le akart valamit ütni, Józsika pont alatta ült, komoly
veszélyben. Volt szélvihar, amit mi egy sátor belsejében
vészeltünk át, voltunk sziklamászók tomboló szélben.
Gyereket nem ajánlatos ide vinni, mert bizony félelmetes volt az iszonyú hangerő.
A másik esemény ezután következett. Egy hevenyészett fertőtlenítés után a fülünkre adtak egy fejhallgatót, a nyakunkba pedig egy okostelefont (még
a kezemben sem volt ilyen, úgyhogy feszengtem egy
kicsit). A zene története volt feldolgozva az ősidőktől

Tudta?
A BREEAM elnevezésű nemzetközi épületminősítési rendszer környezettudatossági
szempontból példaértékűnek minősítette az
építési munkálatokat. Az épület 2019-ben elnyerte az Európa Legjobb Középülete, valamint a Legjobb Nemzetközi Középület díjat,
2020-ban pedig „a világ legjobb zenei célú
ingatlanfejlesztése” címet az amerikai Music
Cities Awardson.
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Így vártuk a húsvéti nyulat
Egy húsvétközeli szombat délelőtt, amikor egyébként munkanap volt, de sem az óvodában, sem az
iskolában nem volt oktatás és nevelés, a délelőtti
program szervezőinek ragyogó ötletük támadt arra
vonatkozóan, hogy a gyerekek részére milyen örömteli időtöltést szervezzenek. Mivel a legtöbb gyerek
szeret kézműveskedni, ezért nyusziváró foglalkozásra hívták őket. Én három dolgozó szülő négy
gyermekét kísértem el.

A Művelődési Ház nagytermében csodálatosan
„terített asztal” várta az érdeklődőket. Volt ott minden, ami egy tartalmas, ötletgazdag munkához kell:
ollók, ragasztók, festékek, tojásformák, színespapírok, fonalak, és még sorolhatnám hosszasan, és
természetesen, előre elkészített mintadarabok is. A
gyerekeket ámulatba ejtette a látvány, azt sem tudták, hol kezdjenek hozzá, mert minden nagyon tetszett nekik, mindenből szerettek volna csinálni.
Hamarosan elkészültek az első remekművek,
amikkel boldogan szaladgáltak megmutatni egymásnak. Időnként természetesen felnőtt segítségére
is szükség volt, ilyenkor Györgyi tanító nénit és lányát, Esztert hívták segítségül, mert ők voltak, akik
a délelőttöt levezényelték. Itt azonban meg kell említeni Dudok Tündét és Teréki Piroskát is, akik szintén örömmel segítettek, és még egy kis szomjoltóról
és rágcsálni valóról is gondoskodtak a munkában elfáradtak számára. Néhány kisebb gyereket az anyukája, de volt olyan is, akit az apukája, nagymamája
kísért el. A foglalkozás délig tartott. Az elkészült
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kincsekkel lehetett lakást dekorálni, de locsolóknak
ajándékként is remek volt. Az általam elkísért négy
lány olyan jól érezte magát, úgy örültek a sok „csecsebecsének”, ahogy ők nevezték, hogy hazáig hangos énekléssel vonultunk a falun. Természetesen,
én is jól éreztem magamat, jó kis nosztalgiázás volt
számomra!
Budai Józsefné

Gyermeknap 2022
Nem könnyítette meg az időjárás a gyermeknap
szervezőinek életét május 28-án, szombaton… Az
erős széllökések már a rendezvény kezdete előtt
szétkapták az állomások felállított sátrait, borogatták az eszközöket. De fő az optimizmus: legalább
nem esik!
Kilenc órától lassacskán szállingóztak az akadályversenyre benevezett csapatok, melyeknek
nagy része egy-egy családdal volt azonos. Igen,
nemcsak a gyerekek, hanem a vállalkozó szellemű
apukák-anyukák is kipróbálták magukat az ügyességi játékokban – különösen, ha a gyermek a kora
miatt még nem tudta megoldani a feladatot. Persze,
nem sok ilyen adódott, az állomásvezetők gondosan ügyeltek arra, hogy minden résztvevő találjon a
korának megfelelő kihívást. A különféle akadálypályák, sportos és kézműves feladatok mellett többek
között titkosírásfejtés, „távépítkezés”, zenepavilon,
elsősegélynyújtó próbák, helyismereti feladványok
tették változatossá a délelőttöt, melynek végére minden csapat összegyűjthette saját kuglijátékának minden darabját. A tevékeny órák közben gyorsan fogyott a bodzaszörp, de nagy volt a népszerűsége a
paprikás krumplinak is (a finom savanyúságról nem
is beszélve), majd a palacsintának. Mindezt Ocskóné
Erzsi néninek, Tekséné Erzsi néninek és az Oszolik
házaspárnak: Csabának és Tündének köszönhetjük.
Aki éppen nem táplálkozott, felfedezhette a tűzoltó- és a rendőrautó belsejét, sőt akár tűzoltózubbonyt,
sisakot is húzhatott magára. Köszönet az önkéntes
tűzoltóknak és a rendőröknek A fiúk egy részét hos�szú időre beszippantotta a labdahalmaz is…
Szép nap volt! A legtöbb szülő tudott néhány
órát szakítani, hogy a gyereknap alkalmából ne
csak tárgyi meglepetésekkel, hanem egy jó bulin
közös élményekkel is megajándékozza gyermekét.
Azt gondolom, minden résztvevő úgy érzi, megérte. Köszönjük a szép élményeket az önkormányzat
dolgozóinak, a könyvtárosunknak, az önkéntes pedagógusoknak, pedagógusnövendéknek, a lelkes
fiataloknak, és annak is, akit egyetlen kategóriába
sem tudunk besorolni. Az ifjú polgárőrök nemcsak
remek pályát alakítottak ki a kerékpáros gyorsasági versenyhez, de a leggyorsabb felnőttnek, illetve
gyereknek járó pezsgőket is ők ajánlották fel. Remek
összmunka volt!
Kenyeres Anikó
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II. Nógrád megyei
Sajtverseny és Sajtvásár
Május 15-én megrendeztük Béren a megye II. sajtnapját Dr. Molnár Lajos hatósági főállatorvossal és
Urbán Tiborral. Idén is csodaszép időnk volt, csodás
helyszínen, remek árusok hozták el portékáikat, és
Bánfi Anna, a Malomudvar étterem chéfjének különleges fogásai tették hibátlanná az összképet. A vásár
nagyon jó hangulatban folyt, a versenyen pedig 56
terméket bíráltak a Sajkészítők Egyesületének képzett
bírái. Ebben az évben kizárólag natúr termékeket nevezhettek a versenyzők, fűszer, ízesítés, lekvár, öntet
nem kerülhetett a termékekbe. Így az alaptermékek
ízhibái is észrevehetőbbek, nem fedi el semmi.
Összességében elmondható, hogy Nógrád megyében nagyon remek sajtok és tejtermékek készülnek, ezt igazolja az is, hogy Csány Bálint, falunk
egyik sajtkészítője három darab ezüst minősítést
zsebelhetett be. Polgár István pedig, az Erdőkürti
Finomságok készítője egy arany minősítéssel lett
gazdagabb füstölt félkemény sajtjáért. Ezúton is
szívből gratulálunk a fantasztikus eredményekhez!
Idén megalapítottuk a Nógrád megye Legjobb
Sajtja Vándorkupát, amit egy nagyon tehetséges
sajtkészítőnek adhattunk át. Bízunk benne, hogy
jövőre falunk valamelyik remek sajtkészítőjének
polcán díszeleghet. Örültünk nagyon, hogy kis településünkről is olyan sokan ellátogattak a rendezvényre, jövőre is szeretettel várunk mindenkit.

Frissítők meleg napokra
Most, hogy megérkezett a kánikula, különösen
fontos, hogy figyeljünk a folyadék- és vitaminbevitelre. Ha már ráuntunk volna a vízre és a bolti
üdítőitalokra, akkor elég csak a kertünkbe kilépni, hogy házi frissítőket készítsünk magunknak.
Ötletnek adjuk az alábbi recepteket:

Almás-fahéjas ital
Ha nagyon melegünk van, és
kicsit szeretnénk a hűvösebb őszbe
repülni, akkor készítsünk almás-fahéjas üdítőt!
Egy fél, apróra vágott almát, egy fél, apróra vágott
körtét és egy rúd fahéjat adjunk 1 liter vízhez.
Keverjük jól el, hagyjuk pihenni.

Uborkás-mentás limonádé
Ez egy igazán frissítő és hűsítő
recept. Egy liter vízhez csak apróra vagy karikákra vágott uborkát
és egy marék mentalevelet kell hozzáadnunk,
majd legalább egy órán keresztül hűtőben vagy
szobahőmérsékleten pihentetni, hogy az ízek
összeérjenek. Minél tovább hagyjuk állni, annál
finomabb lesz.

Bányainé Dóri

Eper smoothie
Hozzávalók egy adaghoz:
• 10 dkg eper
• 2-2,5 dl tej
• cukor vagy méz ízlés szerint
Az epret kicsumázzuk, megmossuk.
A hozzávalókat egy turmixgépbe tesszük,
vagy smoothiekészítőbe, és krémesre keverjük.
Ha hígabban szeretjük, akkor adhatunk hozzá
több tejet, vagy ha krémesebben, akkor kevesebbet.
Ízlés szerint adhatunk hozzá banánt,
citromlevet, mentát,…stb.
forrás: receptneked.hu, sobors.hu
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Ön ad-e drogot gyermekének?
Talán sokan felháborodnának
a szülők közül, ha feltennénk
ezt a kérdést. Pedig sok szülőnek kellene igennel válaszolnia,
csak nincsen tisztában a tényekkel… Pedig ma már nem kérdés,
hogy a tablet vagy az okostelefon ugyanolyan hatásmechanizmust indít el az agyunkban (és
főleg gyermekeink fejlődő agyában), mint a heroin
vagy a kokain.
Ma már egyre többet olvashatunk, hallhatunk a
képernyő, a digitális eszközök deformáló hatásáról,
mégis hiánypótló Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató (jelenleg a váci Apor Vilmos Főiskola docense)
lebilincselő könyve (Fejleszt vagy rombol?), melynek már az alcíme is – Kulcs az okoseszközök okos
használatához – reménykeltő lehet a szülők, pedagógusok számára.
És valóban, nemcsak a képernyő és az internet
hatásairól ír könnyen érthető formában felhasználva több tudomány (pl. az agykutatás) eredményeit,

Könyvajánló
hanem a könyv második fejezetében segítséget is
nyújt, hogyan kerülhetjük el gyermekeink internetfüggőségét.
Természetesen, néha nagyon jól jön, ha a szülő egy
félórára „ki tudja kapcsolni” a gyermekét, és nyugodtan el tudja végezni a feladatainak legalább töredékét. Ebben segíthetnek az okoseszközök… De
megéri-e?! Tisztában vagyunk-e azzal, mi az ára a
rövid időre megnyert nyugalomnak?
Nincs felmentés a felelősség alól! Mindenkinek
ajánlom a könyvet olvasásra, elgondolkodásra, tisztánlátásra. (Nemcsak tanulhatunk belőle, de szórakoztató olvasmány is tanmeséivel.) Ha valaki el
szeretné érni, nem kell messzire mennie: könyvtárosunk már be is szerezte, és két példány várja a felelősségteljes szülőket és minden érdeklődőt.
Uzsalyné Pécsi Rita: Fejleszt vagy rombol?
(Kulcs a Muzsikához Kiadó, 2020)
Kenyeres Anikó

Könyvtári hírek
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár jóvoltából a folyamatosan megújuló könyvek mellett magazinok is megtalálhatóak könyvtárunkban. Júniustól a Természetgyógyász Magazin, a Képmás családmagazin, a MúzeumCafé, a Méhészet és a Nők Lapja című magazinok lesznek elérhetőek.
Könyvválasztékunk is egyre sokszínűbb. Már elérhetőek a szlovák nyelvű könyvek mellett angol nyelvű
könyvek is. Az egészen kezdő, egyszerű szövegezésű olvasmányoktól a regényekig lehet válogatni, de a gasztronómiát kedvelők is kedvükre válogathatnak a szebbnél szebb receptkönyvekben.
Szeretettel várom régi és új olvasóimat.
Dudok Tünde
könyvtáros

9

Művészettörténeti kincs Erdőkürtön
A katolikus templom oltárképéről

Máriában a patrisztikus hagyomány alapján az egyház ősképét (típus, typos) látjuk, az apostolok kara pedig az egyház apostoli eredetére utal. Ezen két szempont alapján a kép jelentése egyháztani (ecclesiologiai)
értelmet is nyer. A pünkösdi eseményben amúgy is a
keresztény egyház születésére emlékezünk.
A képet a 19. századnak megfelelően úgynevezett
ökörszemes keretben helyezték el. Ez is igényes munka. Mivel a jelenlegi templom körülbelül száz évvel
ezelőtt épült, a helyi közösség elhatározta a kép és a
keret megújítását is. A képkeret ismét aranyfüstlemezzel van borítva, de ezüst sáv is található benne.
Ezért az aranynak és az ezüstnek szép játéka figyelhető meg rajta.
A festményt Fazekas Gyöngyi festő-restaurátor művész és Privári-Mürschberger Zsuzsanna asszisztens
restaurálta.

A jelenlegi erdőkürti katolikus templom a 19. sz.
első felében létesült, melynek megfelelően az épület
a klasszicista építészeti stílus elemeit mutatja. Nem
sokkal a mostani templom építése után – esetleg vele
egy időben – készült el a templom oltárképe, mely
egyben tituluskép is. Ez utóbbi kifejezés azt jelenti,
hogy az oltárkép megjeleníti azt a hittitkot, melynek
tiszteletére a templom épült.
A templom titulusa a Szentlélek kiáradása, tehát a
Szentírásban leírt pünkösdi eseményről van szó A
titulus megválasztását az is befolyásolhatta, hogy a
faluban evangélikusok is élnek, akik templomaikban
szintén használnak képi ábrázolásokat, ezek azonban
mindig biblikus jellegűek.
A képet Schöfft József, pesti mester készítette. Az
oltárképfestés még a 19 században is külön műfajt
képezett. Az alkotók tevékenységükkel a korábbi hagyományokat őrizték-formálták, ahogyan a Schöfft
család is ennek az örökségnek letéteményese volt.
A képi ábrázolás elemei a Biblia egyik könyvének,
az Apostolok cselekedeteinek (2,1-4) leírását követik.
A régi ikonográfiai hagyományok szerint a képen középen Szűz Máriát, Jézus édesanyját látjuk. Körülötte
az apostolok foglalnak helyet. A kép felső mezőjében
a galamb képében leszálló Szentlélek látható. A biblikus hagyománynak megfelelően az apostolok feje
fölött a szétoszló lángnyelvek találhatók.
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Korunk művészettörténészei is foglalkoznak Schöfft
József tevékenységével. Ennek jegyében Szabadkán
kiállítás nyílik, melynek keretében a Váci Egyházmegye területéről a mesternek három képe is kiállításra
kerül. Ezek között lesz az erdőkürti oltárkép is?
Varga Lajos
váci segédpüspök

Palóc Ízek
Fesztiválja
Idén is megrendezésre kerül az
erdőkürti falunap, melynek időpontja:

2022. augusztus 5-6.

Helyszíne pedig a Művelődési Ház
és annak udvara.
Mindenkit várunk szeretettel!

házasságkötés

Szilágyi Péter és Teréki Bianka

Bozsik Gergő Richárd és
Bratkovics Cintia Edit

Budapest, 2021. december 4.

Kartal, 2022. április 27.

Szujó Mátyás és Berzsák Eszter
Poroszló, Kétútköz, 2022. május 7.

Anyakönyvi hírek

Molnár Zsolt és Molnárné Garai Laura
fia, Zsombor (2022. március 16.)

elhunytak:
Zelnik Istvánné (Kovács Teréz)

1933. 09. 03. – 2022. 03. 06.

Garai József

1955. 09. 30. – 2022. 05. 10.
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SAKK DIÁKOLIMPIA

Az idei tanévben a Sakk Diákolimpia megyei döntőjét
március 28-án rendezték meg Karancslapujtőn. Ezen a
versenyen iskolánkból Krizsai Bence Csanád, 3. osztályos tanuló vett részt. Ő a 2. korcsoportban indult. Ebben a korcsoportban 12 versenyző versenyzett.
A megyei versenyt 7 fordulós svájci rendszerben rendezték meg. Csanád magabiztosan nyerte egymás után
a mérkőzéseit. Erre a versenyre édesanyja is elkísérte őt.

Minden egyes győzelme után gratuláltunk a sikeréhez.
Ez annyira fellelkesítette őt, hogy végül 7 győzelemmel,
veretlenül végzett az első helyen. Szép kupát, aranyérmet és oklevelet kapott. Teljesítményével jogot szerzett,
hogy részt vegyen az országos döntőn.
A Sakk Diákolimpia országos döntőjét május 27-29.
között rendezték meg Szolnokon. Itt 9 fordulós svájci
rendszerben bonyolították le a versenyt. Csanád 3 győzelemmel és egy döntetlennel 3 és fél pontot gyűjtött.
Ezzel az 54 versenyző közül a 40. helyen végzett. Ez is
szép teljesítmény, különösen hogy Csanád először vett
részt ilyen magasszintű versenyen. Jövőre biztosan még
jobb eredményt fog elérni, mert még marad a 2. korcsoportban. Tehetségéhez párosul kitartó szorgalma, elsős
kora óta szorgalmasan jár a sakkszakkörre.
Szerencsére van még iskolánkban két tehetséges tanuló, akik szorgalmasan járnak a sakkszakkörre: Dolányi
Anna Dóra és Páli Ábel, 2. osztályos tanulók. Ha szorgalmuk és kitartásuk nem csökken, akkor ők is eljuthatnak az országos döntőre. Sőt, még a 3 fős csapatversenyre is benevezhetünk.
Boda Károly
felkészítő
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Megjelenik 225 példányban
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