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2022 harmadik negyedéve

A gyerekek, a szülők és a pedagógusok számá-
ra is hamar elrepült a júniusban még oly vége-
érhetetlennek tűnő nyári szünet. Nemrég még a 
bizonyítvány miatt izgultak a kürti kisdiákok. A 
tanulás és a szorgalom jól megérdemelt jutalma-
ként a 22 tanuló közel fele lett kitűnő. Közülük a 
2021/22. tanévben Szathury Panna érdemelte ki a 
„Nagymama-díjat”. 

Most pedig ismét itt az ősz, ismét itt egy új tanév 
új lehetőségekkel, új kihívásokkal, új elsősökkel. 
Ha a tavalyi pályázati felújítás el is maradt, azért 
a iskolaépületben kis szépítések mégis történtek. 
Köszönet a szlovák önkormányzatnak az új függö-
nyökért és sötétítőkért, valamint Krizsanyik Atti-
lának a tornapadok felújításáért. 

Szeptember elsején 9 órakor intézményvezetőnk 
hivatalosan is megnyitotta a 2022/2023. tanévet. 
Reméljük, hogy év végén a tavalyihoz hasonló jó 
eredményekről számolhatunk majd be.

„Szól a csengő, suliba hív. 
Picit félve dobog a szív.
Félelmemet levetkezem,
a tanítóm fogja kezem.”

Berzsákné Györgyi

„Mi az a Nagymama-díj? Ki kaphatja meg? Sze-
rinted én is megkaphatom egyszer?” A kérdés-cu-
nami Panna lányom felől érkezett, miután először 
volt szem- és fültanúja annak, hogy Erdőkürtön 
nem csak könyvjutalmat, hanem egy különleges 
elismerést is kaphatnak a diákok a bizonyítvány 
mellé. 

Bevallom, utána kellett néznem, hogy egzakt vá-
laszt tudjak neki adni. Mondhatnám, hogy a lel-
kesedését és lelkiismeretes hozzáállását ismerve 
biztos voltam benne, hogy egyszer ő is megkapja 
a díjat, de (szerencsére) Erdőkürtön komoly „ver-
seny van” az erre a díjra érdemes gyerekek között. 

Idén júniusban végül teljesült Panna egyik vá-
gya, megkapta a Nagymama-díjat, amit azóta is 
kincsként őriz. Ha egyszer rászánja magát, hogy 
kiadja a kezei közül a kártyát, ígérem, beszámo-
lunk róla.

Márkosi Kitti

Iskolai hírek
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Jegyzői hírlevél

Tisztelt Lakosság!

Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megal-
kotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rende-
letet. A rendelet 2022. július hó 19. napjától hatályos.
A rendelet az általános rendelkezések és az eljárási rendelkezé-
sek mellett az alábbi szabályokat foglalja magában:
• a közterületek rendje,
• a köztisztaságra vonatkozó előírások,
• kereskedelmi és vendéglátási tevékenység,
• az állattartás szabályai,
• egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele,
• zaj- és rezgésvédelem,
• házszámtáblákra vonatkozó szabályok,
• a temető rendje,
• a növények telepítésével összefüggő szabályok,
• az önkormányzat jelképeinek használatára vonatkozó 

szabályok,
valamint a fenti szabályok megsértése esetén a jogkövetkez-
ményeket.
A rendelet teljes szövege megtalálható a Nemzeti Jogsza-
bálytár (njt.hu) önkormányzati rendelettárában, Erdőkürt 
Község Önkormányzata hirdetőtábláján, valamint honlap-
ján (www.erdokurt.hu), továbbá megtekinthető a Héhalmi 
Közös Önkormányzati Hivatal Erdőkürti Kirendeltségén 
hivatali időben.
A rendeletet részletekben közzétesszük a Kürtölő kapacitásá-
nak függvényében. 

III. fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai

A közterületek rendjének megsértése

7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, aki az engedély nélkül megvalósítható igény-
bevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, illetve az 
engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így kü-
lönösen ha
a)  őstermelőként a közterületen az engedélyezett módtól el-

térően vagy az engedélyezett termékkörtől eltérő termé-
ket árusít,

b)  a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét ki-
véve göngyöleget tárol,

c)  az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, vala-
mint bontásból, felújításból származó anyagot, építési 
törmeléket, ilyen hulladékanyagot a közterület haszná-
latáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
időn túl engedély nélkül közterületen tárol,

d)  az igénybe vett közterületek burkolatán engedély nélkül 
betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy te-
vékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalá-
si engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb módon használja,

e)  22.00 óra és 6.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt megha-
ladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyer-
ges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót,  
illetve ezek munkaeszközét közterületen engedély nélkül 
tárolja,

f)  közterületen – a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás 
kivételével – járművet javít, átalakít,

g)  a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszbur-
kolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket ren-
deltetéstől eltérő módon vagy céllal használ,

h)  emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon 
kárt okoz,

i)  közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető 
táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatla-
nul kihelyez vagy leszerel,

j)  üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül 
tárol,

k)  közterületen engedély vagy bejelentés nélkül adományt 
gyűjt, üzleti célú kérdőívezést, közvélemény-kutatást végez,

l)  közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok terüle-
tének kivételével szeszesitalt fogyaszt,

m)  a közterületen engedély nélkül egyéb dolgot árusít.

(2)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, aki:
a)  hirdetményt, hirdető berendezést, plakátot tiltott he-

lyen helyez el,
b)  az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést a közte-

rületről nem távolítja el,

(3)  Az engedély nélkül kihelyezett, vagy elavult, szükségte-
lenné vált plakátot, hirdetést, hirdetményt, hirdető beren-
dezést, reklámtáblát, egyéb szóróanyagot (továbbiakban: 
reklám) az köteles eltávolítani, aki a reklámot kihelyezte. 
Amennyiben ezen személy nem állapítható meg, úgy a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
elkövetőjének azt kell tekinteni, akinek érdekében a rek-
lám elhelyezésre került.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el, aki
a)  engedély nélkül vagy engedélytől eltérően utat, jár-

dát, kapubejárót elzár, az úton, az alatt vagy a felett 
építményt, vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez 
csatlakozást létesít,

b)  utat engedély nélkül vagy engedélytől eltérően fel-
bont vagy elfoglal,

c)  az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, 
amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot (átereszt) 
szennyezi,

d)  az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségte-
lenül ráhajt, vagy azt szétszórja,

e)  az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jel-
zésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

f)  az utat vagy az út műtárgyát megrongálja, az utat sár-
ral, motorolajjal beszennyezi, és azt nem takarítja le.

Nagyné Kaszala Katalin Kitti
jegyző
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Ötvenéves a művelődési ház

1972. augusztus 20-án került átadásra az akkor Mik-
száth Kálmán Klubkönyvtárnak elnevezett épület. Az 
épületben a könyvtár mellett helyet kapott ifihelyiség, 
mozi, volt itt presszó, és később az önkormányzat székhe-
lye is ez lett, valamint a helyi civil szervezeteknek is helyet 
ad az épület. 

Az építkezést helyi szakemberek és helyi lakosok kalá-
kamunkában végezték, ki hol tudott, ott segített. Az épü-
let fizikailag és szellemiségében is központi helyet foglal el 
a falu életében. 

Az épületet 2012-ben egy sikeres pályázatnak (Észak- 
Magyarországi Operációs Program „Komplex faluköz-
pont fejlesztése Erdőkürtön”) köszönhetően felújították, 
egy akadálymentes, energetikailag is korszerűsített épüle-
tet kaptunk. Az intézményt pedig igyekszünk folyamato-
san bővülő rendezvénypalettával kihasználni, színesíteni. 
A hagyományos, megszokott nemzeti és társadalmi ünne-
peken kívül újabb és újabb alkalmakat szervezünk, hogy 
a közönségből közösséget kovácsoljunk. Nagy segítség 
ebben a falu vezetősége, akik mindenben támogatnak; pe-
dagógusaink, akik jobbnál jobb ötletekkel és kreativitás-
sal állnak a művelődni és közösségi életre vágyó emberek 
szolgálatára. És nem utolsó sorban nagyon nagy kincset 
jelentenek a Balassi Bálint Megyei Könyvtár munkatársai, 
akiknek szakmai, tárgyi és anyagi segítsége nélkül sokkal 
szürkébb lenne a kulturális életünk. 

Mindehhez, hogy 50 éven keresztül így fenn tudjon 
maradni a kultúra Erdőkürtön, természetesen nem csak 
az épületre volt szükség! Van nekünk egy Budai Józsi 
bácsink, aki 1972-től ebben az épületben, de összesen 54 
éven keresztül volt a művelődési ház vezetője, könyvtáros, 
a művelődési kör vezetője, a Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, és még sorolhatnánk, mi mindenben vett 
részt, és vitte előre a falut. 

A „rövid” bevezető után elérkeztünk 2022-be, amikor- 
is az év elején megszületett a Közművelődési rendelet, 
melyben a képviselő-testület egyöntetűleg támogatta, 
hogy az elavult klubkönyvtár név helyett a ma érvényben 
lévő, közösségi színtér elnevezést kapja az intézmény, és 
a hely szelleméhez méltóan egy Mikszáth szobor kerül-
jön a bejárathoz. 

Augusztus 5-e a falunapi rendezvényünk első napja, 
amikor az erdőkürti, katolikus Szentlélek-templomban 
megtartott ökumenikus istentisztelet után az ünneplő kö-
zönség átvonult a közösségi színtér elé, ahol kezdetét vette 
egy nagyon meghitt és szép ünnepség, amelyen a közössé-
gi élet és a kultúra magas rangú képviselői is tiszteletüket 
tették.

Itt volt dr. Bablena Ferenc, Nógrád Megye Önkormány-
zatának társadalmi megbízatású alelnöke; Máté Lászlóné, 
a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei igazgatója; 
Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgató-
ja; Pásztor Sándor, a Mikszáth Kálmán Társaság alelnö-
ke; dr. Varga Lajos váci segédpüspök; Mekis Ádám, az 
Észak-Pest Megyei Egyházmegye esperese; Koltai László 
szobrász, Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, 
Erdőkürt Község Önkormányzatának képviselő-testülete, 
és nem utolsósorban sok kedves falubeli. A felemelő beszé-
dek után koszorút helyezett el Erdőkürt Község Önkor-
mányzatának képviselő-testülete, Erdőkürt Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, az Erdőkürti 
Művelődési Kör, Pásztor Sándor, a Mikszáth Társaság al-
elnöke, valamint virágot helyezett el Molnár Éva és Ferik 
Ibolya a Balassi Bálint Megyei Könyvtár részéről. 

Ezt követően a Szabad Ötletek Színháza külön erre az 
alkalomra összeállított előadását láthattuk a szabadtéri 
színpadon. Levezetésként egy könnyű vacsora és kelle-
mes, kötetlen beszélgetés várta a kedves vendégeinket. 
A nap záró mozdulataként minden kedves vendégünket 
megkértük, írjon pár sort az 1972-ben megnyitott vendég-
könyvbe, amit szívesen meg is tett mindenki. A könyvet 
meg lehet nézni a könyvtárban, sok szép gondolat van 
benne. 

Tisztelettel és hálával köszönjük elődeinknek és vezető-
inknek, hogy egy ilyen impozáns épületben van lehetősé-
günk közösségi életet élni, kulturálódni.

Dudok Tünde
könyvtáros
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Két év kihagyást követően, a szigorú előírásokat 
betartva idén újra kinyitotta kapuit az erdőkür-
ti nyári tábor. A hagyományőrzés témakörében 
igyekeztünk a programokat kiválasztani, megszer-
vezni. 34 gyermek jelentkezett táborozónak, őket 5 
csapatra osztották a szervezők. Minden csapat egy 
(középiskolás, egyetemista) ifivezetővel egészült ki, 
akik, bizony, komoly segítségükre voltak a tábort 
felügyelő felnőtteknek. 

A felnőtt táboroztatók örömmel vetették bele 
magukat a heti munkába. Felügyeltek, tanítottak, 
játszottak, óvtak-védtek, foglalkozásokat tartottak, 
és mindeközben ők is jól érezték magukat. A hét 
az ismerkedéssel indult. Délelőtt a csapatzászlók és 
Eszter néni hathatós segítségével az „egyenpólók” 
is elkészültek batikolással. Az öt csapatot a délutá-
ni falubejárás feladatainak elvégzése is segítette az 
összekovácsolódásban. A táborlakókat a frissen 
sült lángos illata várta vissza, amit ezúton is kö-
szönünk Tekséné Erzsi néninek és Ocskóné Erzsi 
néninek. 

Kedden a szülők segítségével Vanyarcra utaztunk, 
ahol a tájházat csodáltuk meg. Őseink mindennap-
jaiba nyerhettünk bepillantást, a tárlatvezetés során 
érdekes – a diákok korosztályának már ismeretlen 
– dolgokból kaptunk ízelítőt. A gyerekek különböző 
játékokon keresztül ismerhették meg a nagyszülőik, 
dédszülőik életét. Reméljük, Erdőkürtön is sikerül 
hasonlóan értékes és érdekes közösségi, turisztikai 
célponttá kialakítani a tájházat. 

A szerda a hagyományos játékokkal és kézműves 
foglalkozásokkal indult. A mézeskalácssütés, -dí-
szítés nagy sikert aratott. Délután a Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár jóvoltából Faragó Zoltán újságíró 
tartott előadást a Medves-fennsíkról. 

Csütörtökön élőben is láthattuk tágabb hazánk 
szépségeit. Salgótarjánban a Bányamúzeum láto-
gatása során utazhattunk a múltba, majd Somoskő 
várát járhattuk körbe. A hazafelé úton a megfáradt 
társaságot fagyi hűsítette a nagy melegben. 

Pénteken a fiatalok is megcsillogtatták szervező-
képességüket. Délelőtt kvízkérdésekre keresték a 
válaszokat modern formában, elektronikusan ki-
vetítve, telefonon, tableten várva a megoldásokat. 
Délután játékos, sportos feladatok során küzdöttek 
egymással a csapatok. Péntekre összeállt a Kriszti 
tanító nénivel tanult előadás, illetve a mindennap 
gyakorolt tánc is. Az egész héten átívelő csapatver-
seny eredményhirdetésére a tábor zárása előtt került 

sor. Délután a szülők is megnézhették a táborban ta-
nultakat gyermekeik előadásában. Este pedig a hetet  
fergeteges bulival zártuk, ahol a zenét az ifisek szol-
gáltatták. A partit a tombolasorsolás zárta, ahonnan 
minden gyermek valamilyen nyereménnyel – és re-
méljük sok jó élménnyel – távozott.

A tábor „karmestere” Berzsákné Györgyi néni 
volt, a biztos és biztonságos hátteret Dudok Tünde 
és Teréki Piroska biztosította a táborozók számára. 
Boda Karcsi bácsi retro reggeli tornával mozgatta át 
a táborozókat. Ezúton köszönjük még egyszer min-
den önkéntesnek, támogatónak az önzetlen segítsé-
get, nélkülük nem sikerült volna. 

Orgoványi Helga

„Először voltam az erdőkürti nyári táborban. 
Nagyon tetszettek a következő programok: kötél-
húzás, zsákban ugrálás, betűkeresés, esti túra, záró 
buli. Nagyon jól éreztem magam. Jövőre is szeret-
nék elmenni.”  

(Balázs Blanka)

„Összességében elmondható, hogy jól sikerült, 
jól szervezett és valódi élményekkel megtöltött 
tábor volt. Első táborozó gyerek szülőjeként én 
is legalább annyira vártam, mint Blanka, és nem 
okozott csalódást. A korosztályi különbségeket 
jól kiegyenlítette a csapatok összetétele, kicsitől a 
nagyig mindenki megtalálta a helyét. Blanka min-
den délután élményekkel tele ért haza, és a tábor 
végét is csak a záró buli miatt várta. Utolsó nap azt 
mondta, hogy jó lett volna, ha egész nyáron tart. :) 
Várjuk a következőt, Blanka biztos résztvevője lesz 
a jövő évi tábornak is.”  

(Márkosi Metta)

„Felnőtt kísérőként, és (nem falubeli) résztvevő 
gyermekek szülőjeként elcsodálkozva láttam a szer-
vezők elhivatottságát, lelkesedését. A tábor napról 
napra igényes és változatos programjaival és fejlesz-
tő játékokkal mozgatta meg a gyerekeimet. Hálás 
vagyok a befogadásért és a szeretetért, ami körülvett 
minket. Nagyon szerettünk az erdőkürti táborba 
járni. Jövőre sem hagyjuk ki! Köszönet.” 

(Békési Dóri, Liza, Ricsi)

ERDŐKÜRTI NYÁRI TÁBOR
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Minden évben megrendezzük hittanosaink számá-
ra a katolikus közösségi házban a napközis tábort, 
mely kiváló közösségépítő élmény mind a katolikus, 
mind az evangélikus gyerekek számára. Az idei tábo-
runkban (2022. augusztus 1-5.) meghívástörténeteket 
dolgoztunk fel, arra összpontosítottunk, hogyan szó-
lítja meg Isten a bibliai személyeket, és mi, mai meg-
szólítottak hogyan tudunk ráfigyelni. 

Az első nap visszaemlékeztünk, hogyan gondosko-
dott rólunk Isten, papírra vetettük saját életünknek 
ezeket az eseményeit, majd a tízparancsolat kőtáblái 
mellé helyeztük a „szövetség ládájába”. Józsue kivá-
lasztása után csatákat vívtunk (kakasviadal csapatban 
kiszorítással), majd hétszer kerültük meg csendben 
a Jerikót jelképező templomot a szövetség ládájával, 
csak ezután nyíltak meg a kapui, és nyerhettük el az 
„ígéret földjét”, a hűvös templomot, ahol hálát adtunk 
Istennek jelenlétéért. Délután letelepedtek a törzsek 
(= a csapatok), elkészítették a rájuk jellemző viseletet, 
majd szövetséget kötöttek egymással.

A második napon Jónással foglalkoztunk. Végigkö-
vettük meghívását, ellenkezését, annak következmé-
nyeit – párhuzamokat találtunk saját viselkedésünk 
és Jónás reakciói között. Közben beleélve magunkat 
hősünk életébe különféle papírok segítségével megje-
lenítettük a háborgó tengert, Jónás érzelmeit. Ahány 
munka, annyiféle megoldás született. Délután három 
helyszínen váltották egymást a „törzsek”: míg az egyik 
kiscsoport a haragról beszélgetett, a másik horgászott, 
a harmadik a konyhában sütött halat és mindenféle 
tengeri herkentyűt – természetesen linzertésztából. 
A kiszabott formákat aztán mindenki kedve szerint 
díszíthette mazsolával, magvakkal, apró cukrokkal. 
Utóbbiakban nem sokáig gyönyörködhettünk, mert 
hamarosan elérkezett az uzsonna ideje...

A harmadik napon Szécsénybe kirándultunk. Itt a 
Forgách-kastély megtekintése után körbejártuk a vár 
maradványait, majd a megdőlt tűztoronyból néztünk 

körül a gyönyörű vidéken. A Páris-patak völgyében 
ebédeltünk, majd egy igazi, csapatépítő túra után 
kisétáltunk a szurdokvölgy legizgalmasabb részé-
be, melyet nógrádi vagy Palóc Grand Canyonként is 
szoktak emlegetni. 

Táborunk negyedik napja meglepetést tartogatott a 
résztvevők számára: ellátogattunk Urbánék portájá-
ra, ahol nemcsak baromfival, kutyával lehetett talál-
kozni, de nyulat, bárányt, kecskét, lovat is simogat-
hattak az állatbarátok. A táborba visszaérve három 
próféta meghívását dolgozták fel a törzsek egy-egy je-
lenetben, melyet a délutáni program elején mutattak 
be társaiknak. Ezt követte a kézműves foglalkozás, 
melyen vízibombát készítettünk szivacsból. A színes 
pamacsokat használták aztán a gyerekek a „stran-
don”, ami valójában egy jó „vízi” csatát jelentett a 
közösségi ház udvarán.

A tábor utolsó napján erdei akadályversenyt szok-
tunk rendezni. Ezt most ki kellett hagynunk a med-
veveszély miatt, ám így sem volt hiányérzetünk… 
Péter apostol „többszöri” meghívásával foglalkoz-
tunk, az újrakezdés lehetőségével. Az ebéd előtti 
órát az erdőkürti pálos nővérek monostorában töl-
töttük, ahol Magdolna nővérrel beszélgettünk az ő 
meghívásáról, és arról, hogyan tudjuk felismerni 
saját hivatásunkat, küldetésünket. Délután „össze-
foglalásként” a táborban szerzett ismereteik segítsé-
gével oldhatták meg a gyerekek az akadályverseny 
állomásainak feladatait.

Köszönöm Berzsák Györgyi minden évben és min-
den téren megnyilvánuló, lelkes támogatását, Eszter 
néni „beugrásait”, a fiatalok közreműködését és se-
gítségét, és Budai Józsiék biztonságot adó háttér-
munkáját. Természetesen a tábor öt napja fizikailag, 
szellemileg igazi kihívás a szervezők számára, mégis 
töltődés is, mert Isten áldását érzem a munkánkon.

Kenyeres Anikó

„Szólj, Uram, hallja a te szolgád!”
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Posledný júlový deň sa opäť malo naplniť prírodné 
javisko pri jazere v Banke pri príležitosti našej naj-
väčšej národnostnej folklórnej udalosti. Pre dáždivé 
počasie sa festivál presunul do veľkého stanu vedľa 
hľadiska, ale nálada bola vynikajúca.

Július utolsó napján a legnagyobb nemzetiségi fol-
klóreseményünk alkalmából ismét be kellett volna 
népesülnie a bánki tavi színpadnak. Az esős időjárás 
miatt a fesztivál a nézőtér melletti sátorba költözött, 
de a hangulat kitűnő volt.

Havjár Zoltán

56. Novohradské  
národnostné stretnutie

31. júl 2022, Banka

56. Nógrád Megyei 
Nemzetiségi Találkozó

Bánk, 2022. július 31.

Szarvasról
Dobrý deň! – Jó napot! 

Ebben az évben Szarvas adott otthont július 
2-án a magyarországi szlovákok napjának. A ma-
gyarországi szlovákok napját 1995 óta az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat rendezi meg egy-egy 
olyan településen, ahol élnek szlovákok. Nedeliczki 
Terka felkérésének tettünk eleget, és képviseltük a 
Nógrád megyei szlovák kisebbségi önkormányza-
tokat. A rendezvényen főzőcsapattal, az erdőkürti 
népviselet bemutatásával és a ránk maradt szlovák 
hagyományainkat felelevenítő kiállítással vettünk 
részt. Elkészítettük a településünkre jellemző, szlo-
vák nemzetiségi ételünket, a juhtúrós sztrapacskát 
– szlovákul: bryndzové halušky –, amit tejföllel és 
sült szalonnával kínáltunk. Savanyú káposztás, 
kolbászos haluska is készült, ha valaki mást sze-
retett volna kóstolni. A délutánt a Magyarországi 
Szlovákok Kulturális Intézete regionális központ-
jának gálaműsora mellett a Bolza-kastély udvarán 
felállított szlovák vásár is színesítette.

Ezúton szeretném megköszönni Oszolik Nóri-
nak a csodaszép, kézzel festett, szlovákul és ma-
gyarul írt táblát, amit erre az alkalomra készített el. 

Ďakujem pekne!- Köszönöm szépen!

Teréki Piroska
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Kende nagyon szeret kézműveskedni, így nagyon 
örültem, amikor értesültem a szerdai foglalkozá-
sokról. A könyvtár és az iskola összefogásában júli-
usban minden szerda délelőtt megtelt a művelődési 
ház nagyterme gyerekekkel. Mindenki talált kedvé-
re való elfoglaltságot. 

Első alkalommal papírsárkány készült, jégkrémes 
pálcikákból. A második héten kulcstartót készí-
tettek a gyerekek a csomózás technikájával, Kende 
mindenkinek csinált egyet a családból, annyira tet-
szett neki. Harmadszor halacskás, mobil ablakdíszt 
hajtogattak, festettek, ragasztottak a gyerekek. Utol-
só alkalommal szörnyes fújócsövet ragasztottak, 
mandalapörgettyűt színeztek, és űrhajót hajtogattak 
a lurkók. Persze, az anyukák, apukák sem tétlen-
kedtek, szívesen alkottak együtt csemetéjükkel. A 
kisebbek, természetesen, hamarabb megunták, ők 
jókat játszottak, míg a nagyobb tesó „kreatívkodott”. 
Köszönjük Tündi néninek, Györgyi néninek és az 
összes segítőnek a sok színes ötletet, segítséget, tü-
relmet, a finom limonádét. Bízom benne, hogy még 
sok ilyen jó programot szerveznek. Köszönjük!

Nyári Edina

Kreatív délelőttök

Fotók: Edina, Facebook
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Az idei év első könyvtári programja júniusban a 
gyermektáborban volt. Faragó Zoltán újságíró tar-
tott előadást a táborozóknak és az érdeklődőknek. 
Az előadás címe A Medves-vidék volt. A Medves-vi-
dék Magyarország és Európa legnagyobb területű 
bazaltplatója, Magyarország és Szlovákia határán 
fekszik. Az előadást színesítette a rengeteg fotó és a 
tájegységhez kapcsolódó ismertető, beleértve az élő 
és élettelen természet értékeit és a vidék művelődés-
történetét is. 

Mindig érdemes odafigyelni az előadásokon, ez 
most fokozottan igaz volt, ugyanis másnap a táboro-
zókkal el is látogattunk a Medves-vidékre. Salgótar-
jánban kezdtük a napot a Bányászati Múzeumban, 
majd a mélyből a csúcsra törve eljutottunk a somos-
kői várba, sőt a somoskői bazaltorgonákat is meg-
csodálhattuk. Séta közben rengeteg olyan állatot, 
növényt, követ láttunk, amiről előző nap Zoli bácsi 
mesélt nekünk. Az előadást a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár jóvoltából láthattuk. 

Itt ragadnám meg az alkalmat, beharangozni 
a következő programokat. Szeptember 23-án 17 
órakor Gere József látogat el Erdőkürtre, és tart 
előadást a Közösségi Színtér nagytermében a má-
sodik világháború időszakáról Erdőkürtre vonat-
kozóan. Nekem volt szerencsém Balassagyarmaton 
részt venni Gere úr egyik előadásán; nagyon érde-
kes, látványos és megható volt. Szeretettel invitálok 
mindenkit, hiszen ez a MI történelmünk!

Szeptember 30-án 18 órakor a Lóca együttes 
Szent Mihály nap: „Én elmentem a vásárba” című 
előadását tekinthetjük meg. 

Nagy szeretettel várok minden kedves érdeklődőt 
az előadásokra és a könyvtárba is könyvtári nyitva-
tartási időben, de hivatali időben is szívesen állok az 
olvasni, művelődni vágyó közönség rendelkezésére!

Dudok Tünde
könyvtáros

Nyári könyvtári programok Könyvtári hírek

Fotók: Facebook
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Az előző Kürtölőben még fene-
ketlen önbizalommal örvendez-
tem, milyen jó most élni, amikor 
a természet ontja az ajándékait. 
Május volt, minden pompázott, 
volt eső, pont elegendő, a zöldbor-
só hozta is a betervezett termést. 
Aztán beállt a kánikula, amiről 
azt gondoltuk, hogy az előző év-
hez hasonlóan csak néhány hétig 
fog tartani. Azóta is tart. Pár éve 
még azt olvastam Ürge-Vorsatz 
Diána tollából, (nemzetközileg 
elismert, klímakutató professzor- 
asszony), hogy semmi pánik, a 
globális felmelegedés körülbelül 
tíz év múlva fél fokkal fogja fel-
melegíteni a Földet, de addig is 
ültessünk fákat! Gondoltam, ez 
nekem pont elég lesz… 

Most halmozottan zúdult ránk 
a meleg, az áremelkedés, a szar-
vas- és rókainvázió, de nem erről 
akarok nyafogni, hiszen ezt min-
denki érzi a saját bőrén. A túlélési 
stratégiák érdekelnek inkább, mi-
után reális a jóslat, hogy ez volt a 
legenyhébb nyarunk. Már most 

nézegetem, melyik virágom bír-
ta ki ezt a hőt, és azt fogom ősz-
szel szétültetgetni. Németh Juliska 
barátnőm eldöntötte, hogy nem 
fog jövőre a szarvasoknak vetemé-
nyezni a „szembe kertben”, inkább 
a zárt udvarban a gyep rovására 
felásnak egy darabot, és onnan 
termelnek annyit, amennyi a napi 
főzéshez kell. Azt még le tudja fed-
ni a sugárzás elleni hálóval. A ma-
gaságyásnál is ez a helyzet. 

A városiakhoz képest szeren-
csénk van, mert ha éjjel kinyitjuk 
az ajtót-ablakot, alaposan lehűl a 
ház. Van egy hőmérőm, amelyik 
egy „képernyőn” mutatja a kinti és 
benti hőmérsékletet, versenyezte-

tem a hőfokokat, ha kint egy fok-
kal már melegebb van, becsukok 
mindent, és besötétítek. Volt, hogy 
17 fokot is „be tudtam zárni”. Ha 
nincs sütés, lehet őrizni a hűvöset. 

Vissza kellene hozni a régi nyári 
konyhát, egy palackos gáztűzhely 
a fészer alatt megoldaná, hogy ne 
kelljen leszokni a kenyérsütésről. 
Ez még szervezés alatt áll. Újabb 
hordókat tervezek, hogy az esővi-
zet begyűjthessem, mert locsolni, 
azt kell... 

Szívből sajnálom azokat, akik 
ugyanannyit dolgoztak a kertek-
ben, mint minden évben, mégis 
rossz minőségű és negyedannyi 
termésük lett, vagy egyáltalán 
nem lett. Ugyanilyen tisztelet illeti 
azokat, akik nem tudtak elrejtőzni 
a meleg elől, és vizes törölközővel 
a nyakukban szolgáltak minket. 
Én csak azért szenvedtem, hogy 
téli életet kellett élnem a jó hűvös 
házban. 

Aztán jött a csoda, a pár napos 
eső, és a falu kizöldült, mint má-
jusban, visszatértek az illatok, és 
végre füvet is lehet nyírni. Felné-
zek a szekrényem tetejére, és azért 
mégis van néhány üveg befőttem, 
úgyis a jelszó a „kevesebb is elég”! 
Végezetül tudni kell, hogy a fent 
említett professzorasszonynak hét 
gyermeke van. Akkor biztos tud 
valamit a jövőről, ami bennünket 
is bizalommal és reménységgel 
tölthet el!

Külkey Eszter

Nyár volt
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elhunytak:

Duka Dénesné (szül.: Urbányi Anna)  1923. 08. 31.  – 2022. 06. 29.
Körmendi Imréné (szül.: Kapuszta Piroska)  1939. 01. 06.  – 2022. 07. 19.

Anyakönyvi hírek

Palotai Péter Pál és Nagy Edit 
Nőtincs, 2022. július 2.

Korbely Ronald és Koncz Orsolya   
Verőce, 2022. június 11.

Varga Vilmos és Varga-Palotai Alexandra  
fia, Benedek (2022. július 22.)

Riczinger Péter és Riczingerné Garai Szilvia 
lánya, Ida Manna (2022. június 23.)

házasságkötés
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Magyarország egyik legnépszerűbb 
nemzeti ünnepén, augusztus 20-án 
Szent István király és az államalapítás 
tiszteletére gyűltünk össze a Mikszáth 
Kálmán Közösségi Színtér és Könyv-
tár nagytermében.
Polgármesterünk, Szebenszkiné Palik 

Katalin ünnepi beszédet mondott, majd Havjár Zol-
tán előadásában hallgathattuk meg Benedek Elek Kis 
falumon néma csend ül… című versét, mely már az 
új kenyérre irányította a figyelmünket. Ezután Dr. 
Varga Lajos váci segédpüspök megáldotta az új ke-
nyeret, melyből nem csak a jelenlévők részesülhettek, 
hiszen azokhoz is igyekeztünk eljuttatni, akik egész-
ségi állapotuk vagy más ok miatt nem vehettek részt 
a közös ünneplésen. Az egy kenyérből való részesülés 
gyönyörű szimbóluma a település lakói közötti ösz-
szetartozásnak, egységnek.

A program kereteként a Himnuszt és a Szózatot éne-
keltük el az Erdőkürti Pávakör közreműködésével.

A zene világnapjához kapcsolódóan ismét meg-
rendezzük az örömzenélést a művelődési házban 
október 8-án (szombaton) 18 órától. Még bárki 
jelentkezhet, aki szívesen megajándékozná egy kis 
zenei élménnyel (akár énekkel, akár hangszeres 
muzsikával) a közönséget. Szeretettel várunk a ren-
dezvényre minden érdeklődőt, kicsit és nagyot egy-
aránt. Örömmel fogadjuk, ha valaki házi süteményt 
felajánl a zenélést követő beszélgetéshez.

Kenyeres Anikó

Fotók: STY

KÖZELEDIK A ZENE VILÁGNAPJA


