
Erdőkürt Község Önkormányzatának  
tájékoztató kiadványa 
Alapította: Vadovics János

2022 negyedik negyedéve

Betlehemi királyok 
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!

Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,

gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos

itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.

Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
úgy hallottuk, megszülettél,

szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,

Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.

Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,

tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.

Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.

A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.

Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

József Attila
Betlehemskí králi 

My tri králi prišli sme, prišli sme! 
Krista Pána hľadáme.

Išli sme, kde hviezda žiari, 
peši sme sa ponáhľali, 

ovečka nám vraví, kýva, 
že tu Ježiš Kristus býva.

Kráľ Melichar meno mám. 
Pochválen buď Kristus Pán! 

Synu Boží, vitaj nám, vitaj nám! 
Nie sme starí kňazi priam. 
Nevyznáme sa my v písme,

že si prišiel, počuli sme, 
narodil sa, zvestovaný, 

chudobným za kráľa daný.
Kráľ Gašpar sa menujem. 

Za chotárom kraľujem. 

Spasiteľu, dobrý deň, dobrý deň! 
Z teplých krajín šli sme sem. 

Klobásy sme pamíňali,
pekné čižmy rozodrali, 
zlata nesieme šesť hrstí, 
temianu za hrniec tlstý.

Moje meno Baltazár,
čo je ten murínsky kráľ. 

Pýrom hýri Mária, Mária. 
Blahoslavená mama.

Slzy sa valia tvárou sladkou, 
ledva si vidí Jezuliatko. 

Chasa pastierikov hudie.
Už aj pridájať treba bude. 

Milí králi, ďakujem, 
dobrú noc vám vinšujem! 
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Budai József (1931-2022)
Egy évvel ezelőtt neves évfordulóra, Budai József 90. születésnapját ünnepelni gyűlt 
össze a vendégsereg. Ünnepeltük a családfőt és édesapát, a nagyapát és dédapát, aki 
tartalmas életével példamutató értékrendet adott gyermekeinek és azok családjainak. 
Ünnepeltük a közösségünk tagjai által nagy tiszteletben tartott pedagógust, a hagyo-
mányőrzőt, a közösségszervezőt, a kulturális életünk motorját, a szlovák nemzetiségi 
nyelvünk őrzőjét, a katolikus közösség tagját. Akkor, ott azon a boldog délutánon 
senki sem gondolta volna, hogy az ünnepelt hamarosan távozni fog közülünk.

Budai József minden erdőkürti ember életének a része, hiszen munkásságának emlékeibe nap mint nap beleüt-
közünk. Hagyományokat, szokásokat teremtett, amelyek a jelen és a jövő generációi számára is irányt mutatnak 
Erdőkürtön. Ez most nemcsak a búcsú, hanem a köszönet pillanata is. Amikor búcsúzunk, egyúttal köszönetet is 
mondunk a Távozónak mindazért, ami rá emlékeztet, amit neki köszönhetünk…

Búcsúzunk az édesapától, nagypapától, dédnagy-
papától, aki példás életével és munkásságával köve-
tendő példát mutatott gyermekeinek, unokáinak és 
nekünk is. Olyan kulturális és szellemi örökséget adott 
útravalóul utódainak, mely egész életükben elkíséri 
őket. Köszönjük a követendő példát, az emberi méltó-
ságát, példás családi életét.

Búcsúzunk a tanártól, aki a pedagógus hivatás 
minden tudományával felvértezve nevelte és oktatta 
diákjait, megismertetve velük a matematika és a fi-
zika rejtelmeit. Énekelni és kottát olvasni tanította a 
fiatalságot. Következetessége, szigora rendkívüli em-
berséggel párosulva tekintélyt és tiszteletet vívott ki a 
gyermekek és szülők körében. Köszönjük a tudást, az 
ismereteket, melyeket kisdiákként kaptunk tőle.

Búcsúzunk a könyvtárostól és a művelődési ház ve-
zetőjétől, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy a régi 
kultúrház helyett újat építsenek, mely az erdőkürtiek 
kultúra és művelődés iránti igényét szolgálja. Az épü-
let a mai napig központi szerepet tölt be a falu életében, 
Budai József tiszteletére továbbra is Mikszáth Kálmán 
nevét viseli a Közösségi Színtér és Könyvtár. Köszön-
jük a kulturális életünk szervezését, a biztatást a sok-
sok könyv elolvasására. 

Búcsúzunk az önkormányzati és szlovák nemzetisé-
gi képviselőtől, aki több ciklusban is betöltötte ezeket 
a tisztségeket. A települést vezető képviselő-testület 
tagjaként aktív szerepet vállalt Erdőkürt életének szer-
vezésében. Nemzetiségi képviselőként oroszlánrészt 
vállalt abban, hogy megőrizzük szlovák nemzetiségi 
gyökereinket, bevezetésre kerüljön az általános isko-
lában a szlovák nyelv oktatása. Köszönjük, hogy részt 
vett a településünk vezetésében és a szlovák nyelv meg-
őrzésében.

Búcsúzunk a Művelődési Kör elnökétől, aki a meg-
alapítástól kezdve szinte haláláig betöltötte ezt a posz-
tot. Helytörténettel, hagyományok feltárásával, visz-
szatanításával foglalkozott. Gyűjtötte a múltunkból 
még fellelhető tárgyi eszközöket és népviseleti ruhá-
zatot. Még megélhette nagy vágya beteljesülését, hogy 

tájháznak egy parasztházat vásároljunk, ahol ki tud-
juk állítani a közreműködésével gyűjtött értékeinket. 
Szervezte a Pávakör életét, koreográfiákat és dalokat 
tanított be a csoportnak. A népfőiskolai mozgalom 
keretében gazdaképzéseket szervezett, tanulmányu-
takra vitte az erdőkürtieket. A helyi és az Erdőkürtről 
elszármazott gyermekek részére honismeretei tábort 
szervezett, hogy erősítse kötődésüket szülőfalujukhoz. 
Köszönjük hagyományaink megőrzését és az utat, me-
lyen elindított minket. 

Búcsúzunk a katolikus közösség tagjától, aki nem-
csak vallásosságával, keresztény értékrendet követő 
életével volt jelen közöttünk, hanem – amíg egészségi 
állapota engedte – rendszeresen áldoztatott a szentmi-
séken, imaalkalmakat vezetett, egyháztanácstagként és 
-elnökként és vezetőként a helyi keresztény élet megha-
tározó egyénisége volt. Vallásossága szerény volt, nem 
hivalkodó, lényéből sugárzott. Imára kulcsolt kézzel, 
meghajlott vállal ült a padban minden szentmisén, he-
lye csak a templomban marad üresen, de szívünkben 
örökké velünk lesz. Köszönjük a szolgálatot.

Búcsúzunk az Embertől, aki életével mutatta a pél-
dát, szívesen mesélve emlékeiről, tartalmas életéről. 
Szerette a társaságot, ott volt minden rendezvényen, 
összejövetelen. Úgy élte az életét, mintha örökké tarta-
na, nem hagyta, hogy a sok szépség, öröm elszaladjon 
mellette. Nyújtson vigaszt a gondolat, hogy nekünk, 
értünk dolgozott! Emléke örökké bennünk él.

„Könnyeket hullathatsz, mert elment,
vagy mosolyoghatsz, mert élt.
Becsukhatod szemed,
s kívánhatod, hogy visszajöjjön,
vagy kinyithatod szemed,
s láthatod, mi mindent hagyott hátra.
Emlékezhetsz rá,
s csak arra, hogy elment,
vagy ápolhatod emlékét,
hogy tovább élhessen.”
Józsi bácsi, Isten vele!

Szebenszkiné Palik Katalin
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – 2022

Év vége felé számba vesszük, mit is hozott számunkra ez az esztendő. A várakozás és ünnepi készülődés 
mellett a számvetés időszaka is ez.

Az előző évek próbatétel elé állították nemcsak településünket, hanem Magyarországot és a világ minden 
országát, az egész emberiséget. Szerencsére az idei év elejére javultak a járványügyi mutatók, mivel egyre több 
ember szerezte meg a védettséget, kapta meg a védőoltásokat. Tavasszal a Covid miatti veszélyhelyzet meg-
szűnt ugyan, azonban kihirdetésre került a szomszédos országban, Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus, 
illetve humanitárius katasztrófa miatti veszélyhelyzet. A menekültek segítésére az egész ország megmozdult, 
a szomszédos településekkel együtt Erdőkürtön is gyűjtést szerveztünk, az adományokat Balla Mihály or-
szággyűlési képviselő úr szervezésében juttattuk el két alkalommal is a határnál levő gyűjtőpontra. Sajnos, az 
Ukrajna és Oroszország közötti háborús helyzetből kialakult válság Magyarországot is érinti, az energiavál-
ság új kihívások elé állította a települések vezetőségét, így az Önkormányzatunk által fenntartott intézmények 
szintjén mi is próbálunk takarékoskodni. 

A válság a pályázati lehetőségekben is éreztette hatását. Több felhívást töröltek, vagy tartaléklistákra tették 
a pályázókat. Az év elején megjelent Magyar Falu Program 2022 kiírásaira több célterületet is megjelöltünk. 
Pályázatot nyújtottunk be a művelődési ház külső felújítására és a nyílászárók festésére, a Kossuth út 53. szám 
alatti (Balla-ház) ingatlanban szolgálati lakás kialakítására, az elmúlt években beszerzett MTZ traktor és a 
közterület gondozásához szükséges gépek tárolásához garázs építésére, a településüzemeltetéshez szükséges 
további gépek és eszközök beszerzésére, a közösségszervező bértámogatására, valamint két belterületi út fel-
újítására. Sajnos, forráshiány miatt néhány pályázatot elutasítottak vagy tartaléklistára tettek, a Hárs út és a 
Szabadság út felújítására benyújtott pályázatunk azonban 25.246.159 forintos költségvetéssel – szerencsére 
– pozitív elbírálást kapott. A két út fejlesztését jövőre fogjuk elvégezni, a szennyvízberuházás munkálatainak 
befejezése után.

A nyár folyamán több állami szintű fejlesztés is elindult Erdőkürtön, többek között a Szupergyors Internet 
Program (GINOP-3.4.1-15) keretein belüli hálózatfejlesztés a Pásztói járásban, Kálló-Erdőkürt települések vi-
szonylatában. A tervezett FTTH-hálózat a háztartások optikai kábeles ellátását és azon keresztül a korszerű 
szélessávú távközlési szolgáltatások elérését biztosítja majd. Külterületen a Kállót Erdőkürttel összekötő közút 
jobb oldalán, a szántóföldek szélén ásott árokban vezették az optikai kábelt, a település belterületén a légkábelt 
a meglévő áramszolgáltatói és távközlési oszlopsorokon vezetik. A megvalósuló hálózatépítés nemzetgazdasá-
gi szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.

Nyár végén a többéves előkészítés, tervezés és engedélyeztetés után a sikeres KEHOP-2.2.2 pályázattal „Er-
dőkürt központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” címen elindultak végre településünkön is 
a szennyvízhálózat kiépítésének munkálatai. A projektet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., 
Erdőkürt Község Önkormányzata, Kálló Község Önkormányzata, Vanyarc Község Önkormányzata kon-
zorciumi megállapodás keretében közösen valósítja meg. Mindhárom település derogációs kötelezettsége a 
szennyvízelvezetés hálózatának kiépítése, melyre a forrást európai uniós támogatásból kapjuk. A három te-
lepülést érintő beruházás összköltsége 6.227.542.307 Ft, melyhez a 330.000.000 Ft önerőt a Magyar Állam 
biztosítja. A projekt megvalósítását állami szinten a Nemzeti Fejlesztési Programiroda irányítja, így a három 
települést érintő közbeszerzési eljárás lefolytatását, a műszaki ellenőri feladatok ellátást, források biztosítását 
és azok felhasználásának ellenőrzését, a munkafolyamatok felügyeletét. Településünkön augusztus 22-én in-
dultak a munkálatok, jelenleg elkészült kb. 800 méter gerincvezeték a főúton, a Béke és Árpád utca vezetéke; 
folyamatban van a Rákóczi út és Dózsa út kiépítése, illetve kezdődik a Hárs út és Hárs köz kiépítése. A szeny-
nyvíztisztító telep építési munkálatai 2023 kora tavaszán kezdődnek el.

A Kossuth úti gerincvezeték építése után a Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyreállította a kolostor és az em-
lékmű közötti útszakasz pályaszerkezetét, mely egy réteg aszfaltborítást kapott. A végső kopóréteget tavasszal 
fogják leteríteni, illetve ekkor történik majd a két autóbuszöböl kialakítása és a vízelvezető árkok, kocsibeál-
lók, járda helyreállítása. Sajnos, további, a Magyar Közút részéről a főutat érintő útfelújítási munkálatokról 
nincs információnk, de a szennyvízberuházást végző kivitelezőnek is vannak helyreállítási kötelezettségei. 
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Ha néhány szóval kellene jellemezni az elmúlt esztendőt, akkor az egyik szó mindenképpen a köszönet 
lenne. Egy olyan éven vagyunk túl, amelyikben meg lehetett azt tapasztalni, hogy kire, kikre lehet számítani 
Erdőkürtön, kik azok, akik segíteni szeretnének. Az idei munkálatok a közutak mentén aszfaltfelvágással, 
kocsibeálló- és járdabontással jártak, több esetben csőtörésből adódó vízhiánnyal küszködtünk, és sajnos, 
gázvezeték átvágása is történt, de a lakosok – megértve a beruházás szükségességét – türelmesek voltak. Sok 
esetben egymást segítették a szomszédok, ismerősök, akár személyesen, akár interneten keresztül. Példaér-
tékű az összefogás és egymás segítése településünkön, és arra kérek mindenkit, hogy az elkövetkező évben is 
így maradjon, hiszen a munkálatoknak még nincs végük. Köszönöm mindenkinek.

Nagy szükségünk van rá, hogy a szeretetből erőt merítve az elkövetkező esztendőt megújult lélekkel tudjuk 
folytatni. Azt kívánom mindnyájuknak, hogy az ünnepek alatt a lehető legtöbb pillanatát éljék meg a kará-
csony csodájának azokkal, akik fontosak Önök számára. Adjuk időnket, figyelmünket, magunkat családunk-
nak, szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele együtt 
járó békesség tegye csodássá az ünnepeket.

Az év végéhez közeledve köszönetet mondok mindazoknak, akik egész évben segítették munkánkat. Há-
lásan köszönöm az önkormányzat és kis hivatalunk minden dolgozójának, az óvoda és iskola dolgozóinak 
fáradhatatlan munkáját. Köszönöm a civil szervezeteknek, a polgárőröknek, hogy helytálltak, és magas szín-
vonalon látták el feladataikat. Külön köszönöm mindkét képviselő-testület munkáját. 

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok.

Szebenszkiné Palik Katalin polgármester

katolikus templom evangélikus templom

december 24.
szenteste

19.30 pásztorjáték
20.00 „éjféli” mise

16.00 istentisztelet 
(az elején pásztorjáték)

december 25.
karácsony első napja

11.00 szentmise 9.00 istentisztelet

december 26. (hétfő) 11.00 szentmise 8.45 istentisztelet

december 31. (szombat) 15.00 év végi hálaadás 16.30 istentisztelet

január 1. – újév 11.00 szentmise 8.45 istentisztelet

január 6. – vízkereszt 17.00 szentmise 17.00 istentisztelet

Az istentiszteletek rendje a karácsonyi időben

Ivóvízszolgáltatás – hibabejelentés: 
A 06-80-224-242 telefonszámon lehet bejelenteni a csőtörést vagy az ivóvízhálózat egyéb meghibásodását.

Gázszolgáltatás – hibabejelentés: 
Gázszivárgás vagy egyéb meghibásodás bejelentésére a 06-80-300-300 telefonszámot kell hívni.
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Bemutatkozunk

Gyuri és Rebi vagyunk, fél lábbal már erdőkürtiek. Jó-
magam a Magyar Demokrata közéleti és politikai újság-
írója vagyok. Rebi szintén újságíróként dolgozik: főként 
kulturális cikkeket, riportokat és portréinterjúkat ír a 
Mandinernél és a Magyar Krónikánál. Munkája elisme-
réseképpen egy hónapja Junior Prima Díjjal tüntették ki.

Eredetileg történelem- és testnevelésszakos tanárként vé-
geztem az ELTE-n, majd diploma után Erdélyben voltam 
nevelő Böjte atya egyik gyerekotthonában. Tekintve, hogy 
kolozsvári születésű vagyok, nem kapkodtam el a hazaköl-
tözést, még beiratkoztam a kolozsvári egyetem politikatu-
dományok szakára. Rebivel is Kolozsváron ismerkedtünk 
meg. Noha ő a Fejér megyei Váli-völgyben nőtt fel, később 
ő is öt évet élt Kolozsváron, hiszen ő is oda járt egyetemre: 
politikatudományokat és nemzetközi politikát végzett a 
Babes-Bolyai Tudományegyetemen és az ELTE-n.

Két évvel ezelőtt jártunk először Erdőkürtön, akkor 
azonnal megszerettük a falut, azonban a kiszemelt ház 
végül nem nyerte el a tetszésünket. Isten azonban úgy 
döntött, hogy a kedvünkben jár, s hamarosan egy másik 
hirdetés révén visszavezetett minket Kürtre. Újra próbát 
tettünk, ezúttal sikerrel. Olyan házat találtunk az Ár-
pád úton, amilyet szerettünk volna: nagyon sok fantázi-
át láttunk benne… nem beszélve a hatalmas kertről. Az 
első pillanattól kezdve világos volt, hogy a világ minden 
pénzére szükség lesz ahhoz, hogy rendbe tegyük a házat, 
azonban abban is biztosak voltunk, hogy megéri. 

Mindig is ilyesmit képzeltünk el: egy csendes, erdővel 
körülvett falu, közel a Dunakanyar, és a kirándulásra re-
mekül alkalmas hegyek is. Vác és Gödöllő – két gyönyörű 
város – csak egy kőhajításnyira, és Budapest is elérhető tá-
volságban van, ahová mindkettőnket köt a szerkesztőségi 
élet. De legalább ilyen fontos volt az is, hogy az első benyo-
másaink is nagyszerűek voltak a helyiekkel kapcsolatban.

Rebivel mindketten gyakorló katolikusok vagyunk, a 
hit fontos szerepet tölt be az életünkben, szóval Isten Er-
dőkürtre is velünk jött. – E téren is jók az első benyomások 
– a Vácról ingázó atya és a kántor hölgy is barátságosan 
fogadott minket. 

A házunkon még rengeteg javítanivaló akad, nem tíz-
húsz milliós hitelekkel vágtunk bele a felújításba, azonban 
úgy tekintünk a kürti fészekrakásunkra, mint hosszútávú 
kalandra. Ez az oka annak, hogy a hét egy részét egyelőre 
Budapesten, egy részét a faluban töltjük. Legyen egymás-
hoz szerencsénk!

Szalma György

Tisztelettel köszöntöm Erdőkürt község lakóit. Szeret-
nék Önöknek bemutatkozni. Nagyné Kaszala Katalin Kitti 
vagyok, 1983-ban születtem Pásztón. Tar községben élek 
férjemmel és két kislányunkkal. Általános iskolai tanul-
mányaimat Mátraszőlősön végeztem. A pásztói Mikszáth 
Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában 
érettségiztem 2002-ben. 

Ezt követően jogi asszisztensi végzettséget szereztem, 
és 2006-ban helyezkedtem el Mátraszőlős Község Polgár-
mesteri Hivatalában mint igazgatási ügyintéző. 2008-ban 
érett meg bennem a gondolat, hogy ezen a pályán szeret-
nék maradni, aminek hatására beadtam jelentkezésemet 
a Budapesti Corvinus Egyetem államigazgatási főiskolai 
szakára, melyen 2011-ben szereztem diplomát.

Aktívan részt vettem a 2013-ban létrejövő Mátraszőlősi 
Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásában, amely-
lyel együtt 6 településen láttam el aljegyzői feladatokat 
kisebb megszakításokkal (gyermekeim születése miatt) 
2021. november 30-ig. 

2021 decemberében Héhalom, Egyházasdengeleg, Erdő-
kürt községek polgármesterei által meghirdetett jegyzői 
állásra pályázatot nyújtottam be, aminek eredményeként 
2022. január 3. napjától vezetem a Héhalmi Közös Önkor-
mányzati Hivatalt és a hozzá tartozó Egyházasdengelegi 
és Erdőkürti Kirendeltséget. Jegyzőként kiemelt felada-
tomnak tekintem a hatósági és az önkormányzati feladat- 
ellátás törvényességének a biztosítását, a polgármester és a 
képviselők tevékenységének a szakmai segítését. 

A közös önkormányzati hivatal vezetőjeként arra próbá-
lok törekedni, hogy a felelősséggel dolgozó munkatársaim 
révén a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok meg-
oldása az Önök megelégedésére, mindhárom településen 
az állampolgárok érdekeinek megfelelően, méltányosan és 
jogszerűen történjen. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a lakosok elégedet-
tek legyenek a közös hivatal dolgozóinak munkájával, és 
problémáik a lehető leghamarabb, minél rugalmasabban 
és ügyfélbarát módon kerüljenek megoldásra. Problémá-
ikkal keressenek bizalommal, hétfői napokon a Héhalmi 
Közös Önkormányzati Hivatal Erdőkürti Kirendeltségén.

Nagyné Kaszala Katalin Kitti
jegyző



6

2022-ben is négy programmal 
támogatja a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár a kis falusi könyvtárakat. 
Az első programunk a nyári tábor 
alatt volt. Akkor Faragó Zoltán új-
ságíró mesélt a Medves-vidékről.

 A második program szeptember 
30-án, a népmese napján volt. Fer-
geteges előadásnak lehettünk szem- 
és fültanúi: a Lóca együttes őszi da-
lokat, verseket mondókákat játszott 
el a közönségnek. Élő hangszerek-
kel és énekhanggal varázsoltak el 
minden jelenlévő vendéget. 

A harmadik előadásra október 19-
én került sor. M. Kácsor Zoltán író 
tartott egy rendhagyó irodalomórát 
a gyermekeknek, ahol bemutatta 
részletesen az általa írt könyvsoro-
zatot. Nagyon nagy élmény volt egy 
„igazi”, élő íróval beszélgetni. Az 
előadását színesítette óriási illuszt-
rációkkal, a könyvéből részleteket 
olvasott fel, sőt biztatta a gyermeke-
ket az írásra és – természetesen –  az 
olvasásra. 

A negyedik program december 
5-én a Kacagó bábszínház előadá-
sában a Három kismalac karácso-
nya. Egy vidám, kedves történet 
már az ünnepekre hangolva. 

Dudok Tünde
könyvtáros

Könyvtári hírekkönyvtári programok
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Október 15-én ismét összegyűlt Erdőkürt alkotni 
vágyó csapata. Berzsák Györgyi és Eszter segítségé-
vel őszi dekorációkat készítettünk. Szép számmal 
jöttek gyermekek, felnőttek, és mindenki örömmel 
vetette bele magát a festékek, ragasztók, ollók vilá-
gába. Apukák vágtak, anyukák festetettek, a gyer-
mekek pedig kenték a ragasztót bőséggel, hogy el-
készüljenek az ajtókra a kopogtatók, cserepes virág 

mellé a dekoráció vagy éppen a dióhéjból béka, pa-
rafadugóból madárka, de Makk Marcit is minden-
ki készített.  Az alkotásban megfáradt gyermekeket 
limonádé és a szülők felajánlásából összegyűlt rág-
csálni való frissítette fel. Kellemes, jó hangulatú dé-
lelőttöt töltöttünk együtt. 

Őszi kézműves foglalkozás

A zene világnapja
„Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj
egy árva hang, egy jel…
A zene, az kell, hogy ne vesszünk el,
hogy mégse adjuk fel!”
(Részlet: Valahol Európában musical)

Az idei, a zene világnapja alkalmából tartott ünnep-
ség ezzel a csodaszép dallal kezdődött, melyet közösen 
énekelt minden jelenlévő.

Elsőként furulyadalocskákat hallhattunk Balázs 
Blanka, Szathury Panna és Urbán Hanna előadásában, 
majd Bányai Panni xilofonjátéka következett.

Urbán Hanna két könnyű gyermekdallal mutatta 
be pár hetes fifetudását. A fife egy furulyához hason-
ló tanulóhangszer, amit a fuvola előhangszereként 
használnak.

Bányai Boróka a Kiskacsa fürdik kezdetű dalt éne-
kelte, amit aztán Szathury Pannától is meghallgathat-
tunk fife-on előadva.

Haviár Bálint fantasztikus zongorajátékával ejtett 
minket ámulatba, és nem sokkal később kiderült, 
hogy trombitán is legalább olyan tehetséges. 

A gyerekek mellett a felnőttek is megmutatták tudo-
mányukat. Kenyeres Anikó gitáron, majd zongorán, 
Orgoványi Melinda furulyán játszott.

Végezetül meghívott vendégünk, Schmidt László 
a tárogatóról tartott előadást, melyet csodaszép dal-
lamokkal színesített. 

Kenyeres Anikó idén is szívét-lelkét beleadta a szer-
vezésbe, és igazán csodás estét varázsolt nekünk.  
Köszönet érte.

Tolner Kata

Fotók: STY
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A róka és a kakas
írta: Holló Hanna

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény legény. An-
nak egy kakasa. Ez a kakas talált egy 200 forintost. Meg-
látta ezt a róka. Azt gondolta, hogy jó lesz neki a forintos, 
hogy tyúkot vegyen a piacon. Odament hát a kakashoz, 
és azt mondta:
- Kakas komám! Nagyon szépen énekelsz, énekelj nekem!
A kakas okos volt. Elővett egy aranyszínű gombot, a 
forintot elrejtette a taréja mögé, és elkezdett énekelni.
- Kukurikú! Kukurikú!
A gomb leesett, a róka felkapta, és elszaladt vele a piac-
ra. Ott vette észre, hogy a kakas túljárt az eszén. A róka 
szégyenében világgá szaladt. A kakas boldogan élt, míg 
meg nem halt.

A lovag és a tízfejű sárkány
írta: Szathury Milán

Egyszer egy lovag elment egy hosszú útra. Útközben ta-
lálkozott egy tízfejű sárkánnyal. Annak levágta öt fejét, 
aztán még négy fejét. Az utolsó feje azt mondta, hogy őt 
csak akkor vághatja le, ha eladja őt. Vége.

cím nélküli
írta: Proksza Alexander

Egyszer volt, hol nem volt, volt három kiscsibe, élt együtt 
egy házban. Egyszer elutaztak fantáziavilágba. Ott min-
den szép színes volt, a helyiek nagyon kedvesek voltak. 
Első nap kirándulni mentek a cukorvulkánhoz, és meg 
lehetett kóstolni olyan cukrot, mikor megkeményedett.
Másnap kibéreltek egy szállást, és kipakoltak a lakásban, 
megbeszélték a tervüket holnapra. Elmennek a fürdőbe, 
a harmadik nap meg hazamennek a csibék.
Itt a vége, fuss el véle.

A kis hernyó
írta: Dolányi Anna

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy kis hernyó. A kis 
hernyó elhatározta, hogy világot lát. A kis hernyó útköz-
ben találkozott egy kis madárral.
- Szia, kis hernyó! Mi járatban vagy errefelé?

- Világot látni megyek.
- Én is jöhetek veled?
- Igen – mondja a kis hernyó, és együtt mennek tovább.
És kezdett esteledni. Találtak egy fedezéket, és oda lete-
lepedtek, és ott eltöltötték az éjszakát. Reggel találkoztak 
két pillangóval. Az egyik azt súgta a másiknak:
- De csúnya ez a kis hernyó!
Meghallotta ezt a kismadár, és annyira mérges lett a két 
pillangóra, és hamm, bekapta a két pillangót. És kérdez-
te a kis hernyó:
- És miért etted meg őket?
- Azért ettem meg őket, mert csúnyának tartottak.
És a hernyó abban a pillanatban pillangó lett. 
Az én mesém is tovább tartott volna, ha a kis hernyóból 
pillangó nem lett volna.

Az ezüstkönnyű tündérlány
írta: Bányai Panna

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tündérlány, 
akinek a neve Ezüst Ilona volt. És egyszer az a hír járta az 
erdőt, hogy Ilona anyja beteg lett, és semmilyen orvosság 
nem tudta meggyógyítani, csak az ezüstkönny, és Ilona 
sírni kezdett, mert nem tudta, hogy hol találja meg, és a 
könnyei meggyógyították Ilona anyukáját.

Dani és a csodavilág
írta: Havjár Bence

Volt egyszer egy Dani nevű kisfiú. Mikor egy nap menni 
akart az iskolába, otthon felejtette a zöld színű ceruzáját. 
Ezért elkésett. az iskolából. Következő nap a kéket. 
- Holnap itthon maradok – megbeszélte a tanító nénivel.
Következő nap összekészítette a tolltartóját, kitette az 
asztalra, és várt, várt. Egyszercsak kimászott a sárga ce-
ruza a tolltartóból. Dani elkapta, és megkérdezte tőle:
- Mit akarsz?
- Azt, hogy elkéss az iskolából. – mondta a sárga.
- Kitöröm a hegyedet, ha ezt meg mered csinálni.
- Na jó, nem – mondta a sárga. – De ne ejts le minket!
Azóta Dani vigyáz a ceruzáira.

A népmese napja

Szeptember 30-án, a népmese napján a Lóca együttes műsorát követően került sor a meghirdetett rajz-
pályázat és meseíró pályázat eredményhirdetésére. Közkívánatra a meséket a Kürtölőben is megjelenítjük. 
Olvassák oly szeretettel, amilyen a lelkesedéssel a gyermekek megírták!
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A farkas és a ló
írta: Proksza Dávid

Egyszer egy farkas meglátott egy lovat, és odament, és 
megkérdezte:
- Hogy hívnak? – kérdezte a róka.
A ló erre azt felelte: Csillag, így a végén együtt mentek. 
Útközben láttak házakat, fákat, de ez őket nem érdekelte. 
Csillag megkérdezte:
- Neked mi a neved?
A róka válaszolt: Engem Petinek hívnak.
A két barát ment csak, ment és ment. Egyszer találtak 
egy lyukat, át akarták ugrani, de beleestek, nem tudtak 
kijönni. A végén láttak egy fényt, de nem tudták, hogy 
mi az. Odamentek és beleestek a lyukba, minden fekete 
volt, és nem láttak semmit. Az életüket ott töltötték és 
megették egymást.
Mi történt velük? Elporlott a föld, és felmásztak, és azóta 
se találkoztak egymással.

A tyúk és a róka
írta: Krizsai Kolos Levente és Krizsai Bence Csanád

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tyúk. Talál-
kozott egyszer egy rókával.
- Tyúkanyó, magánál nincs szebb állat a világon – mond-
ta hízelgően a róka.
A szárnyas hiú volt, ezért közelebb ment a rókához.
- Eljönne egy vacsorára? – kérdezte a ravaszdi.
Az állatok világnapjakor volt a vacsi. Amikor már ott 
volt mindenki, akkor a tyúk bemászott egy fa odvába, 
ami a róka sütője volt. A róka bekapcsolta és lett vacsora.
Megterített, és jóízűen megette.

Márton-nap
November 11-én második alkalommal tar-

tottuk meg a Márton-napi rendezvényt. A 
program lámpások készítésével indult, melye-
ket különböző kézműves technikákkal lehetett 
elkészíteni Berzsákné Györgyi és Eszter néni 
hathatós segítségével. Ezt követően régi hagyo-
mányok szerint a meggyújtott mécsesekkel fel-
vonulás vette kezdetét – énekszó kíséretében. A 
megfáradt vándorokat libazsíros kenyér, forró 
tea és házi keksz várta vissza a művelődési ház-
ba. Ismét nagyon jó hangulatú közösségi prog-
ramnak lehettünk résztvevői.
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Erdőkürti jóga
Pár hónappal ezelőtt lehetőség 

nyílt arra, hogy a jóga helyet kap-
jon e kis falu életében. De mi is az a 
jóga? A jóga egyfajta életmód, a test s 
az elme művelésének egységes rend-
szere. Évezredekkel ezelőtt Indiában 
tökéletesítették és gyakorolták. Az 
ősi jógik a testet a lélek járművé-
nek tekintették. Ahogy egy autónak 
szüksége van olajozásra, akkumulá-
torra, hűtőberendezésre, megfelelő 
üzemanyagra és a kormánynál fele-
lősségteljes vezetőre, úgy a testnek is 
vannak bizonyos szükségletei, hogy 
működése zavartalan legyen. A jó-
gában a testgyakorlatok „megolajoz-
zák” az ízületeket, izmokat, szala-
gokat, inakat és más testrészeket. A 
légzőgyakorlatok segítenek megtisz-
títani és feltölteni a testet. A pihenés 
és relaxáció természetes módja a 
feltöltődésnek. Egy autó hűtőberen-

dezéséhez hasonlóan lehűtjük vele 
a testet. Az étrend legyen tápláló, 
könnyen emészthető, ami védi az 
egészséget. És ahogyan a járműnek 
intelligens vezetőre, úgy a testnek 
is higgadt, irányításra képes elmére 
van szüksége.

A jóga gyakorlati segítség, nem 
vallás; módszereit egyaránt gyako-
rolhatják keresztények, buddhisták, 
zsidók, ateisták, nők-férfiak, fiata-
lok-idősek. 

Magam is e kis faluból, vallásos 
családból származom. Mindig is 
szerettem mozogni, de valahogy 
egyik mozgásforma sem fogott meg 
annyira, hogy rendszeresen végez-
zem. Egy nap edzés végén úgy érez-
tem, több nyújtásra van szükségem, 
ekkor jött a gondolat, hogy megis-
merkedjek a jógával. Napi szinten 
elkezdtem gyakorolni, és nagyon 

hamar érezhető, látványos volt a ha-
tása. Pár évvel ezelőtt elvégeztem a 
hatha jóga oktatói képzést, ami egy-
ből szerelem lett. Hamar rájöttem, 
ez nemcsak egy mozgásfajta, hanem 
egy életforma. Az első perctől el-
kezdtem oktatni, és persze, a tanu-
lással sem álltam meg. Elvégeztem 
a nőijóga-oktatóit, ezt követően a 
gerincjóga-terapeuta képzést, majd 
a kismamajóga-oktatóit, és jelenleg 
az 5. oklevelemet készülök megsze-
rezni a nőijóga-terapeuta képzéssel. 
Nap mint nap látom a gyakorlói-
mon, és tapasztalom magamon a 
jóga jótékony hatásait. 

Hálás vagyok, hogy Erdőkürtön 
is lehetőséget kaptunk a gyakorlás-
ra, minden szerdán a művelődési 
házban. A gerincbarát óra célja a ge-
rinc védelmének és rugalmasságá-
nak javítása, hogy a test edzése jobb 
közérzetet, fájdalommentes életet 
adjon. Bárki által végezhető, de ki-
mondottan ajánlott mindenkinek, 
akinél tartáshibák, gerincbántal-
mak ismertek, vagy csak merevebb 
a gerincük, illetve ülő életmódjuk 
miatt a gerincük jobban terhelődik. 
A női jóga hatha jóga alapokra épül, 
de kiemelten foglalkozik a női te-
rületekkel. Minden nőnek ajánlott, 
akinek esetleg gyenge a medencei 
izomzata, rendszertelen, fájdalmas a 
menstruációja, premenstruációs tü-
neteknél, menopauza idején, kisebb 
nőgyógyászati problémáknál, érzel-
mi problémák kezelésére. Előzetes 
tudás nem szükséges, kezdőként is 
bármikor csatlakozhatsz.

Petrás Kitti

Aktuális események:

Gerincbarát gyakorló (minden szerda 16.30-18.00)

Női jóga (minden szerda 18.30-20.00)

A Hold „nőisége”– ciklusjóga (január 18-tól február 15-ig szerda esténként 18.30-20.00)

Évindító női jóga –  elvonulás Gödöllőn (január 14. szombat 10.00-18.00)

Bővebb információ a facebook oldalamon és a hirdetőtáblán olvasható.
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Október 23. nemzeti ünnep?

Nekünk az volt, mind a tízünknek, akik a sze-
replőkön kívül október 22-én 5 órakor ott voltunk 
a kultúrház nagytermében a megemlékezésen. Az 
egész terem tele égő mécsesekkel, csak ez a fény 
volt. A nagy kivetítőn Illyés Gyula képe. Egy pici 
lyukas nemzeti lobogó jelképezte diszkréten, hogy 
milyen ünnep is van. Körülötte virágok és mé-
csesek. Gyertyaillat. A polgármester asszonyunk 
rövid köszöntő után átadta a szót a szereplőknek 
(Márkosi Kitti, Bíró Réka, Orgoványi Dóri és a 
technikai szolgáltatásnál Dudok Tündi). Illyés 
Gyula gyönyörű versét Sinkovits Imre tolmácsol-
ta nekünk. Az események ismertetését vetítéssel 
szakították meg, eredeti dokumentumfilmekkel. 
A Juhász és Szathury gyerekek szó nélkül  nézték 
végig, majd láttam, hogy valamelyik szülő ölébe 
kucorodtak. Talán felfogták, hogy ez nem a nin-

ják harca, itt valódi puskák, lövések és sebesültek  
voltak. Az utolsó generációhoz tartozom, amelyi-
ket ez érzelmileg is érinti, hiszen átéltük a szüle-
ink eufóriáját és gyászát az események kapcsán. 
Ezt már nem várhatjuk az utánunk jövő nemze-
déktől, de fontos, hogy tudjanak róla, hogy ez is a 
történelmünk része.

A műsor után megköszöntem a készítők fárado-
zását, és egy építő ötletem is volt: miután az egész 
műsort felvette Szathury Panna, tegyék azt el  jö-
vőre. Ez a búvópatakszerű nemzeti ünnepünk 
hátha jövőre is az lesz még, akkor már kész a mű-
sor! Mi szívesen megnézzük újra.

Külkey Eszter

Történelmi előadás
Szeptember 23-án Gere József, helytörténeti kuta-

tó tartott előadást Erdőkürtön, a Mikszáth Kálmán 
Közösségi Színtér nagytermében. Az előadás címe: 
A német 503. nehézpáncélos osztály Nógrádban – 
tények, felfedezések és szájhagyományok.

Gere úrnak nagy szenvedélye a harckocsik, harci 
járművek kutatása. Kutatásai eredményét közkincs-
csé teszi, szívesen beszél a harci járművekről, és ezt, 
természetesen, kibővíti a történelem humán rész-
vevőivel is. Korabeli fotók és iratok alapján állította 
össze az előadását, személyesen is eljött Erdőkürtre, 
végigjárva a falut feltérképezte a történteket, így állt 
össze 1944 novemberének-decemberének szűkebb 
hazánkra vonatkozó hadi tudósítása, amiről bő két 
órában mesélt a közönségnek. 

Direkt az erdőkürti előadás kedvéért készíttetett 
egy harckocsimodellt, amit meg lehetett tekinteni. A 

makett teljesen méretarányos, és a festése is megfelel 
a második világháborúban a németek által használt 
„királytigris” elnevezésű harckocsinak, amelynek 
egy javítóbázisa itt működött Erdőkürtön.                                                                 

Dudok Tünde
közösségszervező

Fotó: STY
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TÁJÉKOZTATÓ
Orvosi rendelés, gyógyszerismétlés
2022. december 22-én, 23-án, valamint december 27-30. között sürgősségi ellátás minden nap 8.00 – 9.30 óra között 
a kállói rendelőben (telefon: 32/785-480)

Erdőkürtön az év utolsó rendelése gyógyszerismétlésre december 20., kedd (telefon: 32/793-255). 
2023. január 2-tól a rendelések a megszokott rend szerint folytatódnak.

Központi orvosi ügyelet: 
3041 Héhalom, Arany János út 2. Telefon: 32/482-027. 
Csak sürgős esetben vehető igénybe, hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnap 
8-tól másnap reggel 8 óráig.

Fogorvosi rendelés Kállón
Fogorvos: Dr. Kovács Ervin
Hétfő: 9.00 - 17.00
Kedd: 9.00 – 17.00
Csütörtök: 9.00 – 15.00
Bejelentkezés: 06-70-7446772 
A 18 éves kor alatti gyermek felnőtt kíséretében ékezzen!

2022. december 23. – 2023. január 8. között a fogorvosi rendelés Kállón szünetel. 
Az idei év utolsó rendelési napja: 2022. december 22. (csütörtök)
A jövő évi rendelés első napja: 2023. január 9. (hétfő)

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 

Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező.

Bejelentkezéshez, kérjük, vigye magával az alábbi, az Ön kötelező azonosításához szükséges személyes iratait:
• személyi azonosító igazolvány, ennek hiányában jogosítvány, útlevél
• lakcímkártya
• TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya

Jázmin Gyógyszertár, Kálló
Hétfő:  7.00 – 12.30 és 14.30 – 16.00
Kedd:  7.00 – 11.30 és 13.30 – 16.30
Szerda:  7.00 – 12.30 és 15.00 – 16.00
Csütörtök:  7.00 – 12.30 és 13.30 – 16.00
Péntek:  7.00 – 11.30 és 13.00 – 16.00

2022. december 26-án, hétfőn a gyógyszertár zárva tart. December többi munkanapján a szokásos nyitva tartás érvényes.

KÖZVILÁGÍTÁS – HIBABEJELENTÉS:
Az ingyenesen hívható 06-80-42 43 44 telefonszámon lehet bejelenteni a közvilágítás nem működő lámpáit.

Vasárnap:  24.00 - 7.00
  8.00 - 13.00
Hétfő:   24.00 - 7.00
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Anyakönyvi hírek

Süveges Zoltán és Csőgör Bianka  
fia, Zoltán  (2022. szeptember 16.)

Joós Péter és Joós-Benedek Zsófia  
lánya, Anna (2022. augusztus 27.)

elhunyt:

Budai József   1931. 10. 29.  –  2022. 09. 27.

házasságkötés

Horváth Gergely  
és Melhárt Réka Eszter 
Inárcs, 2022. augusztus 12.

Urbán Tibor  
és Tolner Kata    

Erdőkürt, 2022. szeptember 24.

Jurányi János  
és Jurányiné Birkás Márta 
Erdőkürt, 2022. szeptember 16. 
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Adventi szeretetünnep és közös gyertyagyújtás

Idén is megrendezésre került advent 
első vasárnapján a Mikszáth Kálmán 
Közösségi  Színtér nagytermében a 
nővérek által készített koszorún az 
első gyertya meggyújtása, melyre egy 
gondosan összeállított, a közelgő ün-
nephez méltó meghívást kapott a falu 
minden lakója. Erről a rendezvényről 
szeretném gondolataimat megoszta-
ni a tisztelt olvasóval. 

Elöljáróban azt jegyezném meg, 
hogy a hivatali dolgozók kétkezi 
munkáját dicséri a szépen feldíszített 
terem a csillogó karácsonyfa-imitáci-
óval, amit konkrétan Dudok Tünde és  
Teréki Piroska készítettek el vidáman, 
jó hangulatban – én is ott voltam, 
szemtanúja a dekorálás egy részének, 
mert engem bíztak meg az asztaldí-
szek összeállításával. 

Az ünnepségre megérkezvén le-
nyűgöző látványt nyújtott a megte-
rített asztal a frissen sült pogácsával, 
a diós és mákos bejglivel, valamint 
meleg teával és egyéb innivalókkal. 
És jöttek a meghívottak, kicsik, na-
gyok, fiatalok, idősek, és megtelt a 
nagyterem.

Először a polgármester asszo-
nyunk mondott megnyitó beszédet 
kiemelvén a közelgő ünnep fontos-
ságát, küldetését, és meggyújtotta az 
első gyertyát a koszorún. Megható 
volt számomra, hogy a falu jelenleg 
legidősebb női polgárát, mindenki  
Tercsi nénijét, aki ott volt a vendégek 
között, pár kedves szóval és gyönyö-
rű virággal köszöntötte. Végül pedig 
Ady Endre Karácsony című versével 
zárta mondandóját. Ezután elkezdő-
dött az ünnepváró műsorfolyam...

Először az óvodások vonultak a 
színpadra Mikulás-sapkákban, és 
énekeltek nekünk, majd a sapkákat 
levették, és a kislányok fejére an-
gyalkafejdíszt tettek, és folytatták 
dalaikat, táncukat, olyan érzésem 
volt, mintha egy égi angyalkórus 
énekét hallottam volna, a műsoruk 
végén pedig bekapcsolták a kezük-
ben lévő apró mécseseket, és a fény-
játék látványa teljesen magával raga-
dott, nem lehetett nem karácsonyi 
hangulatba kerülni.

Az iskolások adták elő a második 
műsorszámot, mely hangulatában, 
látványában szintén nagyon meg-
érintett, a fényjáték, a gyönyörű da-
lok melegséggel töltötték el szívemet, 
lelkemet egyaránt.

Hegedűs Anita és Havjár Zoltán 
közösen adták elő József Attila Betle-
hemi királyok című versét úgy, hogy 
Anita magyarul, Zoltán pedig szlo-
vákul szavalt. Különleges és szép volt.

Negyedikként az evangélikus ének- 
kar helyezkedett el a színpadon,  

Mekis Ádám esperes úr zenei kí-
séretével és felesége vezényletével 
olyan egyházi énekekből összeállí-
tott csokrot adtak elő, mely dalla-
maival és szövegeivel is elvarázsolt, 
és testközelbe hozta a karácsony  
igazi üzenetét.

Az utolsóként fellépők – ahogy 
mondani szokták – feltették az i-re a 
pontot. Egy Tolner Kata által szerve-
zett, négyfős, klarinétot megszólal-
tató kis együttes ünnepi koncertjét 
hallgathattuk tátott szájjal, és gon-
dolom, nyitott fülekkel. Az egyik 
zenész először tárogatóval adott elő 
néhány művet – csodás hangja van; 

majd mind a négyen klarinétot fújva 
varázsoltak el bennünket a szebbnél 
szebb dallamokkal. Felemelő élmény 
volt. Katáról tudni kell, hogy bármi-
lyen rendezvényről van szó, ha felké-
rik, ő mindig szívesen, lelkesen részt 
vesz, ha kell, énekel, ha kell, zenél.

Örülök, hogy szem- és fültanúja 
lehettem ennek a rendezvénynek. 
Köszönet a szereplőknek, a mi kis 
falunk gyermekeinek, pedagógusai-
nak, az énekkarnak, a zenészeknek, 
és természetesen, a felkészítőknek 
is, hogy ilyen SZÍNVONALAS, 
TARTALMAS, SOKSZÍNŰ – és 
még sorolhatnám a jobbnál jobb 
jelzőket – műsorral ajándékoztak 
meg bennünket.

Budai Józsefné

Fotók: STY, Könyvtár
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Karácsonyi hagyományok
Mágikus karácsonyi ételek

Karácsonyesti vacsoránkat ősrégi szokások hatá-
rozzák meg. A paraszti kultúrában szinte minden 
ételnek mágikus jelentése volt.

Méz 
Úgy tartották, hogy a méz megédesíti az életet, ezért máig 
sokféle a karácsonyi vacsora kezdő fogása: a mézbe már-
tott fokhagyma, dió, mézzel ízesített ostya. Aki mézet 
vagy sült tököt evett, az egész évben felvértezve érezhette 
magát a torokbetegségek ellen. A hagyományos karácso-
nyi étkek közül nem hiányozhat a dió, a mák, a méz, az 
alma és az aszalt szilva.

Alma
A családfő az almát annyi gerezdre vágta, ahányan az 
asztalt körülülték: mindenki kapott belőle, hogy olyan 
kerek és összetartó legyen a család, amilyen kerek az 
alma, s hogyha valaki eltévedne, a közösen evett almára 
visszagondolva hazataláljon. Az alma a szépség és egész-
ség megidézésére, a rossz távoltartására is szolgált.

Fokhagyma
A Gergely-naptár bevezetése előtt december 13-án, Luca 
napján volt a leghosszabb az éjszaka, és ilyenkor illett 
fokhagymát dugni a kulcslyukba vagy keresztet rajzolni 
vele az ajtóra, hogy elűzzük az ártó szellemeket. A fok-
hagyma az életerőt jelképezte.

Hal 
Magyarországon szinte nem karácsony a karácsony 
halászlé vagy rántott hal nélkül. A hal szerves része a 
karácsonyi menünek a mai napig. Jelentése kettős: egy-
részt keresztény tartalommal bír, hiszen amikor Jézus az 

apostolokat az emberek halászaivá tette, a hal a megtért 
és megkeresztelt ember szimbóluma is lett, másrészt a 
karácsonyi halleves a néphagyományban is megtalálha-
tó. Úgy tartották, hogy a gyors mozgású hal az új eszten-
dőben haladásra serkenti az ünnepi asztalt körülülő csa-
ládot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a ház népének a 
következő évre.

Bejgli
A karácsony elmaradhatatlan süteménye a bejgli, ami 
osztrák közvetítéssel érkezett hazánkba. Neve is német 
eredetű, és eredeti – hajlított, patkó alakú – formájára 
utal. Kezdetben családi ünnepek süteménye volt, majd 
a reformkortól kezdve fokozatosan felváltotta a hagyo-
mányos karácsonyi kalácsot. A bejgli töltelékében fősze-
repet játszik a dió és a mák, melyek a bölcsességet és a 
bőséget szimbolizálják.

Bor
December 27-én ünnepli a katolikus egyház János apos-
tolt, Krisztus legfiatalabb tanítványát. A régi János-napi 
szokások legjelesebbje a borszentelés és a Szent János áldá-
sa, más néven Szent János pohara, vagyis a szentelt borral 
való köszöntés, áldomás. Régen a János-napon megszen-
telt borral kínálták azokat, akik hosszú útra keltek, bú-
csúzkodtak. Ez volt János pohara. December 27-én min-
den család bort vitt a templomba, amit a pap megáldott, 
mivel a szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Be-
teg embert, állatot gyógyítottak vele, illetve öntöttek belő-
le a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor. 

forrás /magyarkonyhaonline.hu/

Grog - Téli ital, ha már unjuk a forralt bort

Hozzávalók:
(Cukor és fűszerezés mennyisége ízlés 
szerint, én édesebben készítem)
• 1 liter víz
• 2 Earl Grey teafilter
• 1-1,5 bögre 100%-os almalé
• 1-2 rúd fahéj
• 2-4 evőkanál cukor
• ízlés szerint szegfűszeg
• 1 alma
• 1 dl rum - felnőtt verzióhoz

Elkészítése:
1. Egy lábasban felforraljuk a vizet, majd hozzáad-

juk a fahéjat, a hámozott, kimagozott almakarikákat, a szegfűsze-
get és a választott teafiltert. Lefedve újraforraljuk, majd körülbelül 
10 percig hűlni hagyjuk. (A teafiltert nem hagyjuk tovább ázni a 
csomagolásán meghatározott időnél.)

2. Hozzákeverjük a 100%-os almalevet, a cukrot és a rumot. Forrón 
kínáljuk. (Az ízek még jobban összeérnek, ha egy éjszakán át állni 
hagyjuk, majd újra felmelegítve kínáljuk.)

A rum kihagyásával a család kisebb tagjai is fogyaszthatják. Aki sze-
retné narancs- és citromkarikával díszítheti saját  és vendégei poharát.

Ez az ital eredetileg a kalózok és tengerészek itala volt. A magukkal vitt ivóvizet próbálták meg kezdet-
ben sörrel, majd később rummal és más alkoholokkal tartósítani hosszú útjaik során. Ma már  forró 
vízzel készítjük, és édesítésként egy kevés cukor vagy méz kerül bele. A víz forró teával is helyettesíthető.
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Sziasztok, a nevem Bányai Panna. Kilenc éves va-
gyok, itt születtem Erdőkürtön. December 3-án a 
nagymamámnál aludtunk, Biatorbágyon, és úgy 
siettünk haza másnap, hogy elérjük a falumiku-
lást. Egy kicsit lemaradtunk róla, de szerencsére a  
Szabadság utcában utolértük, és elvitt minket egy kör-
re az utcában. Egy kicsit izgultam, mert hirtelen jött. 
Én azt gondoltam, hogy „Juj!”, de megnyugodtam. A 
Mikulásnak készítettem egy papírvirágot, én pedig 
kaptam egy üdítőt és nasit. A Mikulás krampuszai is 
kedvesek voltak.

Nagyon örülök, hogy megírhattam az első cikkemet a 
Kürtölőbe.

Bányai Panna

A Mikulás idén is ellátogatott a faluba

Fotók: Bányai Dóri, Fábián-Kalla Lili, 


