ERDŐKERTESI
2021. FEBRUÁR

Napló

AZ ERDŐKERTESIEK KÖZÉLETI LAPJA

Pallag Katalin, a Faluház és Könyvtár nyugalmazott igazgatója
(Írásunk a 8-9. oldalon. Fotó: Ruzsovics Dorina.)

Ajánló
2113 Erdőkertes, Fő út 112.
Tel: 28 595 066;
Tel/Fax: 28 595 065; 28 595 067
E-mail: faluhaz@erdokertes.hu
www.erdokertesfaluhaz.hu

A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község honlapján, a Faluház címszó,
a www.erdokertesfaluhaz.hu; www.gkrte.hu; www.dunapartprogram.hu;
www.reginanet.hu; www.pestmegyei-hirhatar.hu; www.info-godollo.hu;
http://akisterseg.hu/telepulesek.html és a www.rikkancshirek.hu oldalakon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A FALUHÁZBAN MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ PROGRAMOK
HÉTFŐ
11.00–12.00
14.00–15.00
15.30–16.15
16.15–17.00
17.15–18.15
17.30–19.00
18.00–19.30

Gerinctorna
Senior jóga
Néptánc (Nagycsoport és 1. osztály)
Néptánc (2–6. osztály)
Angol tanfolyam
Jóga
Step aerobic

Színházterem
Tükrös terem
Színházterem
Színházterem
Klub I.
Tükrös terem
Színházterem

KEDD
16.00–17.00
17.00–18.00
16.30–18.15

Meridián torna
Életerő egészségügyi torna
Akrobatikus rock&roll (Step by Dance TSE)

Klub I.
Klub I.
Színházterem

SZERDA
15.00–20.00
18.00–20.00

Nyugdíjas Klub
Énekkari próba

Színházterem
Könyvtár

CSÜTÖRTÖK
10.00–12.00
15.30–16.15
16.15–17.00
16.00–17.00
17.30–19.30
17.00–18.30
17.00–18.00
18.00–19.00

Baba-Mama Klub
Néptánc (Nagycsoport és 1. osztály)
Néptánc (2-6. osztály)
Meridián Torna
Akrobatikus rock&roll (Step by Dance TSE)
Zumba
Életerő egészségügyi torna
Alakformáló edzés

Klub I.
Színházterem
Színházterem
Klub I.
Színházterem
Tükrös terem
Színházterem
Színházterem

Gombaismereti tanfolyam

Roheim-terem

(minden 2. héten)

18.00–20.00

PÉNTEK
11.00–12.00
16.00–20.00
17.30–19.30

Gerinctorna
Mikrokontroller klub
Akrobatikus rock&roll (Step by Dance TSE)

Színházterem
Alagsor
Klub I.

SZOMBAT
(minden hónap utolsó szombatján)

15.00–19.00

Ulti

Színházterem
VASÁRNAP

(minden hónap utolsó vasárnapján)

16.00–22.00

Nosztalgia Klub

Színházterem
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Polgármesteri hírek

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELMÚLT HÓNAP LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEIRŐL, ESEMÉNYEIRŐL

• 2020. december 8-án megbeszélést folytattam az erdőkertesi szoci- • A hónap folyamán több alkalommal tartottunk kooperációt és helyszíni

•

•

•
•
•

ális otthont illetően az ingatlan tulajdonosával és üzemeltetőjével, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. megbízott ingatlan-hasznosítási igazgatójával. Megbeszélésünk időszakában kerültek elbontásra
a régi, úgynevezett B és C épületek. Ezt követően új ingatlan-értékbecslői
szakvéleményt készíttetnek, majd egy licit lefolytatása után értékesítik az ingatlant.
December 9-én a Veszprém megyei főkapitányság részére visszaadtam
a haszonkölcsön-szerződés értelmében a Polgárőrség által használt Opel
Astra gépkocsit, melynek további fenntartása már gazdaságtalan lett volna.
December 11-én felkeresett Szőke Zoltán alezredes úr a veresegyházi rendőrőrs parancsnoka és arról tájékoztatott, hogy december 31-vel
befejezi a veresegyházi rendőrőrsön tevékenységét, egyben bemutatta
utódját, Kurucz Péter századost.
December 18-án a Veresegyház kistérségi tanácsülésre került sor Veresegyházon, ahol képviseltem településünket.
Elkészült a vasútállomástól a Páskom utcáig a Fő út melletti járda rekonstrukciója.
December elején befejeződött a Mikszáth utca ivóvízhálózat rekonstrukciója és aszfaltozása.

•

•

•

•

bejárást az épülő felszíni csapadékvíz-hálózat beruházásával kapcsolatban.
2021. január 8-án Pál János mérnök úrral tekintettük át a Fő út – Báthory utca – Szív utca – Katona József utca által határolt terület felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerének terveit, és engedélyeztetési szempontból alkalmasnak találtuk.
Az erdőkertesi vasútállomáson épülő utasbeálló építésével február elején végeznek, ezt követően villamossági és tereprendezési munkálatok lesznek folyamatban. Az utastájékoztató rendszert várhatóan a nyár
végéig befejezik. E beruházások sem a menetrendet, sem az utasforgalmat nem befolyásolják.
Veresegyház közigazgatási területén lévő rekultivált hulladéktelep értékesítésre került Veresegyház város Önkormányzata részére, a befolyó bevétel a folyamatban lévő és a jövőbeni pályázatok részéül szolgál.
A Szent István Park ellenőrzése, védelme céljából további térﬁgyelő
kamerákat helyezünk ki.

dr. Pásztor László polgármester

ERDŐKERTES SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI RENDJE
2021. FEBRUÁR 3. SZERDA
2021. FEBRUÁR 10. SZERDA
2021. FEBRUÁR 17. SZERDA
2021. FEBRUÁR 24. SZERDA
2021. MÁRCIUS 3. SZERDA
2021. MÁRCIUS 10. SZERDA
2021. MÁRCIUS 17. SZERDA
2021. MÁRCIUS 24. SZERDA
2021. MÁRCIUS 31. SZERDA

KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 1.
KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 1.
KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 1.
KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 1.
KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 1.

AZ UTCALISTÁK MEGTALÁLHATÓAK A ZÖLD HÍD KFT. HONLAPJÁN ITT:
szelektív 1. utcalista, páratlan hét: https://www.zoldhid.hu/sites/default/ﬁles/erdokertes_paratlanhet_szel1_2019.pdf
szelektív 2. utcalista, páros hét: https://www.zoldhid.hu/sites/default/ﬁles/erdokertes_paroshet_szel2_2019.pdf

VAGY AZ ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. DECEMBERI SZÁMÁNAK 13. OLDALÁN!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk
koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai
a 2021. JANUÁR 22-i, nyomdába adás előtti állapotot tükrözik,
azok a lap megjelenésének idejére
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak!
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TÁJÉKOZTATÁS

Erdőkertes Község Önkormányzata tájékoztatja a Lakosságot,
hogy a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL kapcsolatos
legfrisebb helyi információkért
KÖVESSÉK honlapunkat (www. erdokertes.hu)
és hivatalos Facebook-oldalunkat
(www.facebook.com/erdokertes/)!
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Önkormányzat

RIDIKÜLNYI SZERETET

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Az ENSZ-közgyűlés döntése alapján a világon 1977 óta, Magyarországon 1948-tól ünnepeljük rendszeresen a nők napját. Ezen a
napon a hölgyeket apró ajándékokkal, virággal és kedvességgel lepik meg férﬁ társaik.
Élnek azonban közöttünk olyan nehéz helyzetben élő hölgyek,
akik biztosan örülnének annak, hogy egy kicsit ők is nőnek érezhetnék
magukat. S hogy mi kell ehhez?
Egy szép női táska, illatszer, tisztálkodási szer, smink és egy sor olyan
dolog, ami nekünk, akiknek nem kell arra gondoljunk, vajon miből
fogunk enni adni hónap végén gyermekeinknek, természetes.
Ezért a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ munkatársiaval a mi térségünkben is meghirdetjük a Ridikülnyi Szeretet programunkat.
Akik adományozóként szeretnének részt venni a programban, kérjük, hogy legkésőbb 2021. március 3-ig juttassák el hozzánk, a családsegítő szolgálatba azokat a ridikülöket, melybe egy-két nem használt aprósággal szeretnék meglepni hölgytársaikat.
Ha Ön kozmetikus, fodrász, műkörmös vagy szempillás, és szívesen támogatja programunkat, akkor egy-egy kezelés felajánlásával is megteheti azt. Legyen ez a nap minden nőnek ajándék!
Nagyné Gódor Csilla intézményvezető

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 8
órás házi segítségnyújtásra, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba keres azonnali belépéssel 1 fő munkatársat.
Elvárt végzettség:
• Szociális gondozó
• Szociális gondozó és szervező
• Általános ápoló
• Gerontológiai gondozó
• Szociális gondozó és ápoló
• Szociális segítő
• geriátriai, hospice, sürgősségi, pszichiátriai
vagy mentálhigiénés szakápoló
Az állás 2021. 02.18-tól betölthető.
Jelentkezni az eselykistersegveres@gmail.com e-mailcímen, vagy
az Erdőkertes, Fő út 51. szám alatt található központ irodájába leadott önéletrajzzal lehet.
Az állás betöltéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány beszerzése
valamint a munkavégzéshez gépkocsi.
Bérezés: Kjt. szerinti bér.
További információért érdeklődni a 06 70 931 0966-os telefonszámon Nagyné Gódor Csilla intézményvezetőnél lehet.
Nagyné Gódor Csilla intézményvezető

Tisztelt Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünk
(Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
Erdőkertesen található központjának megváltozott a telefonszáma.
Munkatársaink a következő telefonszámokon érhetőek el:
06 70 338 5438 06 70 931 0959
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető

Tisztelt Erdőkertesi Polgárok!
Az Erdőkertesi Polgárőr Egyesület várja tagjai közé mindazokat,
akik elhivatottságot éreznek szűkebb környezetük közbiztonságáért, és ezért tenni is szeretnének.
Várom jelentkezésüket a polgarmester@erdokertes.hu e-mailcímen!
Tisztelettel:
dr. Pásztor László polgármester
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KERTESI PIAC
A Kertesi Piac azért jött létre, hogy megteremtse a kapcsolatot az egészséges és ﬁnom
ételek kedvelői és a magyar gazdák, kistermelők között. Így az erdőkertesi és a környéken élő családok asztalára mindig friss, hazai, egészséges élelmiszerek kerülhetnek.
Minden termék ellenőrzött kistermelőtől, kereskedőtől származik, a környéken élő gazdáktól.
Állandó termékkel (Molnár család füstölt áruival, Szabi, a PÉK kovászos kézműves kenyereivel, Dian Gergő mézeivel, a Kálvária Farm konyhakész vágott baromﬁaival, tojással,
Sápi Tímea gyümölcsboraival, Csapó Krisztina virágcsodáival), de hétről hétre újdonságokkal,
új termelőkkel, kézművesekkel, valamint szezonális ﬁnomságokkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Csancsár Erika

NYITVATARTÁS: MINDEN VASÁRNAP 8.00–12.00 ÓRÁIG
ERDŐKERTES, ISKOLA UTCA 5.
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Hitélet
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
Van-e más téma, mint a vírus, illetve az ebből fakadó szokatlanság? Van.
Persze, hogy van. Miért ne lehetne? Akik a Szentírást ismerik, tudják: a
fő téma mindig Isten tisztelete, imádása, a hálaadás. Hiszen egyrészt van
miért, másrészt pedig a mondás szerint: addig szeress, amíg lehet. Aki ott
van melletted, nem tudod, hogy még meddig fejezheted ki, hogy
mennyire fontos és értékes.
Februárban tartják már közel két
évtizede a Házasság hetét világszerte. Kétszáz éve különös bolondságnak tűnhetett volna, hiszen
minek felhívni a ﬁgyelmet arra, ami
természetes? Hogy minden udvaron tyúkok kapirgálnak, hogy esténként még elrendezzük a szalmát
az istálló mögött, hogy minden
reggel friss vizet húzunk a kútból.
Ezek annyira a hétköznapokhoz
tartoztak, mint a férﬁ és a nő halálig tartó szövetsége, amelyben
örömmel fogadták a gyermekáldást is. Régen bolondságnak tűnhetett volna, nem is volt Házasság
hete, nekünk pedig még egy utolsó sóhajtás talán. Van még házasság? Van még értelme?
A jelen környezet nem kedvező a házasságokra
nézve. Igazi extrém sportolónak tűnhet, aki
még ötvenéves korára is az első házasságában
él, és ennek ellenére (sic!) jól érzi magát benne. Pár éve magyar kortárs írók, művészek üzentek hadat a Házasság hete rendezvényeinek, és
a házasságot kiﬁgurázó pamﬂeteket írtak, mintegy fricskaként. De vajon kell fricska egy egyébként is elmúló intézménynek? Amelynek az
eredeti célját sokan már nem ismerik? Apropó:
mi is a házasság?
Sokan adtak már erre sokféle választ. Én a Biblia alapján mondom: Isten ajándéka. Szövetség a férﬁ és a nő között. Szövetség. Méghozzá élethosszig tartó. De nem ez a meghatározása. Hanem inkább mondjuk ezt: az istentisztelet helye. Igen, mert e nélkül más
lesz belőle. Együttélés, vonzalom, vagyonközösség, feladatmegoldás, közös teherhordozás, gyermekek vállalása, stb. Valahogyan persze ezek benne vannak, de ha nem az Isten tisztelete és imádata van a középpontban,
akkor ugyanúgy borul fel, mint a nehezék nélküli vitorláshajó. Na nem
a sima víztükrön, hanem a viharban.
Az élet sajnos tele van viharokkal. Ha azt mondjuk, hogy Isten ajándéka, azt is mondanunk kell, hogy Istennek is benne kell lennie. Mintha a gyermekről beszélnénk. Akármilyen pihe-puha ágyikóba fektetik a gyermeket,
egyedül nem tud felnőni. Segítségre szorul, ez biztos. Egyébként meghal.
Ott kell lenniük a szülőknek is. Rajtuk keresztül jön a világba, de a gyermek mellett is kell maradniuk. Ha a házasság nem Isten szeretetéről szól,
ha nincs benne Isten, ugyanúgy meghal. Nyilván tovább él, mint egy csecsemő, és táplálkozik a vonzalomból, a szerelemből, egy idő után pedig
a kötelességtudatból vagy másból, de látható, hogy vége, ha nem tud megújulni. Az én generációm sok meghalt házasságot látott. Ugyan kevesen
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váltak el, együtt maradtak mégis, de nem a kölcsönös tisztelet és mély érzelmek, érzések miatt, hanem a megszokás és a szorító kényszerek miatt.
Megtanultuk, hogy a házasságból, ha lehetne, menekülni kellene. A mi korosztályunk menekül is. Mert sajnos sokan nem értették meg, hogy miért
van a házasság. Hogy együtt lehetne tisztelni és imádni – nem egymást,
hanem az Urat. De azt a különös szabályt vesszük észre, hogy miközben
egy célra ﬁgyelünk, szívünket bedobva teljesen Istenért élünk, így kapjuk
vissza egymást. Nem azért, hogy minket babusgassanak, hanem hogy Istennek adjanak hálát. Igen ám, de az Úr soha nem elveszi a jót, hanem mindig ad. Ha például a házastárs imádja Istent, és kérdezi a feladatot, akkor
nyilván az Úr nem azt fogja neki
mondani, hogy szeress valaki ismeretlent. Hanem első körben szeresd
a társadat. Úgy élj vele, hogy az neki
jó legyen. Így – mellékhatásként –
neked is jó lesz majd. De te ne ezt
ﬁgyeld, hanem azt, hogy ő jól legyen
melletted. Kérdezd meg, hogy vidde be neki a kávét vagy a lágytojást.
Kérdezd meg, hogy elkészíthetede neki a forró fürdőt. Figyelj Istenre, és Isten szeretetének a szemüvegén keresztül fogod látni a társadat is. És ha ebben meglankadsz, és
nem a társad fog felüdíteni, mert
épp vele nem jössz ki, és még az is
lehet, hogy igazad is van: hát siess
az Úr elé! Ő fog megújítani szeretetével. Ő neked is megbocsátott, hidd el, a társad is jól tudja ezt – már ha tudja, már ha például ez fontos volt
a társválasztásnál neked, hogy nem a külleme és
egyéb sajátossága miatt lettetek eggyé, hanem
Isten akaratát keresve. De ha tudja a társad is ezt,
akkor ő is az Úrnál újul meg.
Sajnos ezt kevesen látják meg. Sajnos Isten
imádata egyre kevesebbeket érint meg. Egyre
többen töltik meg életüket valami mással, mint
amit Isten akar adni. A gond mindig itt kezdődik. Ha Isten azt mondja valamire: ne tedd – mi
emberek azt mondjuk, hogy dehogynem. Miért
is ne? És bizony erényt is kovácsolunk olyan dolgokból, amiket Isten tilt. Viszont megvan a szabadságunk, még egy ideig. Amíg egy betegség ki nem üti kezünkből a lehetőségeinket. Vagy más.
Erre hívok mindenkit. Nem házasságra, én nem szeretnék senkit rábeszélni. Hanem Isten imádatára hívok mindenkit Jézus Krisztus által. Házasságban is, meg attól függetlenül is. Hogy keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, a többiek mind ráadásul megadatnak nektek!
Hogy „aki meg akarja tartani életét, az elveszti, aki pedig elveszti énértem, megtalálja azt” (Lukács evangéliuma 9,24). Hit nélkül ezeket az öszszefüggéseket nem lehet megérteni. Ezért hitre hívok mindenkit. Hinni
az értünk jött Jézusban, aki épp a megfáradtakért jött el. Olyanokért, akik
nem tudtak már megújulni. Ne felejtsük el: akik az Úrban bíznak, erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok (Ézsaiás 40,31). Áldott istentiszteleteket kívánok házasságainkban, mindennapjainkban, életünkben! Így pedig folyamatos megújulást személyes életünkben és kapcsolatainkban! Ámen.
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06 30 40 56 173 • gfbarna@gmail.com
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Közélet
KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

BIZTONSÁGOS VASUTAT
ERDŐKERTESNEK!
Erdőkertes is része annak a fejlesztési programnak, amelyet a MÁV indított el tavaly decemberben,
s amelynek részeként új, modern, jól felszerelt, biztonságos utasbeállókat telepítenek a vasúti
megállóhelyeken – emelte ki a lapunknak küldött nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Beszélt arról is, hogy a széles körű otthonteremtési rendszer januártól
újabb elemekkel bővült, amelyekre háromszázmilliárd forintot fordít a kormány.

EGYHÁZAK
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2113 Erdőkertes, Fő út 53.
Rolik Róbert plébános
Tel: 06 30 473 1402
E-mail: erdokertesiplebania@gmail.com

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2113 Erdőkertes, Fő út 53.
Sivaldó János parochus

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
https://erdokertes.reformatus.hu/#/
2113 Erdőkertes, Nemes utca 5.
Gergely Ferenc Barnabás lelkipásztor
Tel.: 06 30 405 61 73
e-mail: gfbarna@gmail.com
Istentisztelet: vasárnap 10:00
előtte 9:30-tól imaközösség

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2113 Erdőkertes, Nemes utca 2.
https://erdokertes.lutheran.hu/
Kun-Török Anett lelkipásztor
Tel.: 06 20 775 36 81
e-mail: anett.torok@lutheran.hu
helyettes lelkész: Eszlényi László
Istentisztelet: vasárnap 10:00

Decemberben kezdődtek meg a munkálatok az
erdőkertesi vasúti megállóhelyen, ahol a Budapest–Veresegyház–Vác vonal első új utasbeállóját
telepíti a MÁV. A vasúti cég csaknem húsz helyszínen épít korszerű utasbeállót a nagyvárosok
és Budapest agglomerációjában. A munkálatok
nem zavarják az utasforgalmat, a kivitelezés befejezése pedig alig néhány hónapon belül, még
2021 első negyedévében várható. Erdőkertesen
az utasbeállók gyártásának és telepítésének,
valamint a kapcsolódó környezet helyreállítási
munkálatainak várható költsége 13,5 millió forint
lesz. Egyébként a fejlesztés költsége – az eltérő
műszaki kialakítás miatt – helyszínenként változó.
Az új utasbeállókat világítással, jó minőségű padokkal, utastájékoztatással és biztonsági kamerarendszerrel látják el – hangsúlyozta a képviselő,
aki hozzátette azt is, hogy a MÁV ezzel is szeretné vonzóbbá tenni az elővárosi közlekedést
az utasok számára.
A technikai részletekről tudni kell, hogy a modulrendszerben kialakított, új típusú utasbeállók
– igazodva a vasút változatos megállóhelyi környezetéhez – szélső peronra és két vágány közötti, úgynevezett középperonra is telepíthetők.
Az öt méter hosszú alapmodul csaknem három
méter magas és 2,6 méter mély, ebből több mint
másfél méter mélységben széltől védett. Az utazóközönség kényelmét szolgálják majd az egyes
utasbeállókba telepített jegykiadó automaták is.

Erdőkertes mellett – várhatóan még 2021
első negyedévében – Felsőpakony, Tóvároskert, Vecsés-Kertekalja és Alsógalla; a második
negyedévben Gyál, Vicziántelep, Bicske alsó, Felsőgöd, Sülysáp és Törökbálint kaphat ilyen új típusú utasbeállót. Mezőkövesd felsőn, Szentmártonkátán, Szőlősnyaralón és Vác-Alsóvároson
az év őszén várható az átadás, 2021 végére pedig Rákospalota-Kertváros, Tápiószecső és Dunakeszi új utasbeállója is elkészülhet, tehát Erdőkertes mellett a választókerület több más települését is érinti a beruházás, amelynek tervezési folyamata 2019 közepén kezdődött.
A politikus felhívta a ﬁgyelmet azokra a kedvezményekre is, amelyeket országos szinten
biztosít a kormányzat a gyermekeket nevelő családoknak. Mint mondta, a széles körű otthonteremtési rendszer januártól újabb elemekkel bővült, amelyekre háromszázmilliárd forintot fordít a kormány. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt tíz év családbarát kormányzása képes lehet a korábbi kedvezőtlen demográﬁai tendenciák megfordítására. A kormány célja, hogy hazánkban minden vágyott
gyermek megszülethessen.
Tuzson Bence kifejezte reményét, hogy soksok erdőkertesi család is él majd ezekkel a lehetőségekkel, mert minél többen veszik igénybe, annál hatékonyabban lesz képes ez a program itt helyben megerősíteni közösségünket.

Háttérben az épülő fedett vasúti megállóhely

Erdőkertesi Napló • 2021. február

7

Közélet

TIZENÖT ÉV AZ ERDŐKERTESI
KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN
INTERJÚ PALLAG KATALINNAL,
A FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYUGALMAZOTT IGAZGATÓJÁVAL
Pallag Katalin a Somogy megyei Csurgóról
származik, ott járt általános iskolába, majd Marcaliban a közgazdasági szakközépiskolában
érettségizett. Néhány éves kitérő után került a
közművelési pályára, levelezőn végezte el Pécsett a főiskolát, már két apró gyermeket nevelve. Tizenhat évet dolgozott a csurgói Művelődési Központban, majd megpályázta a
nagyatádi Művelődési Ház igazgatói álláshelyét.
Tudta, hogy a „helyén van”, ez az, amihez ért,
és amit élete végéig folytatni szeretne. 2003ban felvételizett a szakma egyetemi képzésére, mert vallja, hogy a világ változik, és ebben
csak akkor állhatunk helyt, ha követjük azt.
2005 tavaszán pályázta meg az erdőkertesi művelődési intézmény vezetői álláshelyét. Ennek már tizenhat éve, és még kétszer újra sikerrel
pályázott. A településen végzett tevékenységét a képviselő-testület kitüntetésekkel is elismerte.
Mióta él Erdőkertesen?
2005. június 16-án államvizsgáztam, és másnap
már jelentkeztem munkára – azóta valóságosan
erdőkertesivé váltam, úgy, hogy a csurgóiságomat sem veszítettem el. Kihívásokkal teli tizenöt év áll mögöttem, sok küzdelem és sok siker,
öröm volt a pályám során. Nagy szerencse,
hogy mindig jó munkatársak vettek körül, akikre mindig lehetett számítani.
Mit gondol a kultúra, a műveltség szerepéről?
A kultúra fontos minden település életében,
megkockáztatom: az egyik legfontosabb alkotóeleme. Nem szeretnék a fogalom többféle,

Fotók: Ruzsovics Dorina

Fekete Dió Díj

„Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet.”
Kodály Zoltán

szerteágazó értelmezésébe belemenni, ennek
van bőséges szakirodalma. De amire gondolok,
abban benne foglaltatik a különböző műveltségű emberek egymáshoz, a településhez – a világhoz – való viszonya, a múlt értékelése és a jövőről való elképzelése.
Mennyiben változott a közösségi élet a községben?
Erdőkertes agglomerációs település. Nem egészen húsz év alatt megháromszorozódott a lakosság létszáma. Általában keletről jöttek „a
zabos tarisznya után” – ahogy egy volt énekkari társam fogalmazott –, de az utóbbi években
nőtt a fővárosból betelepülők száma is. A kutatások szerint egy közösség kialakulásához legalább ötven évre van szükség. Nagyon nehéz
megszólítani az embereket, akik többnyire más
városokban dolgoznak. Mégis arra törekedtünk,
hogy minél szélesebb spektrumát kínáljuk a
programoknak.
Bemutatná a Faluházat?
A művelődési házban az 1970-es évektől együtt
volt a két intézményrész. Először klubkönyvtárként,
a művelődési ház pedig Ady Endre Művelődési
Ház néven működött. 2004. január 26-án adták
át az átépített, felújított házat, azóta pedig Erdőkertesi Faluház és Könyvtár néven működik. Az
„összlétszám” 5 fő, és ez „rengeteg” – a kívülállók szemével. A könyvtári szakfeladatra és a közművelődésire 1-1 fő jut, plusz az intézményvezető, aki nemcsak a vezetői feladatokat látja el, hanem mindkét szakterületen szakmai munkát is végez. Van még 1 fő gondnok-karbantartó, aki a technikusi feladatokat is ellátja, és 1 fő takarító. Mivel
a munkakörök ellátása nem irodai munkaidő-beosztással működik, nem egyszerű annak elosztása és a szabadidő számítása, hogy a törvények betartásával tudjunk működni. Az intézmény mindenütt ott van a település életében, szervezzük

Fotók: Pallag Katalin és Hollósi Jánosné
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a nemzeti és a társadalmi ünnepeket, támogatjuk
a civil szerveződések létrejöttét, és segítséget nyújtunk működésükben is. Általában húsz-huszonkét
állandó közösség működik körülbelül 280 taggal
(néptánccsoportok, természetjáró kör, kézműves
körök, kártyaklubok, mozgáscsoportok, stb.). A kicsiknek gyermekszínházi előadásokat és játszóházi
foglalkozásokat, a ﬁataloknak zenés szórakozási alkalmakat kínálunk. Rendszeresek a különböző tematikájú (néprajzi, kézműves, változatos alapanyagokat felhasználó, ünnepekhez kapcsolódó,
kreativitást fejlesztő) foglalkozások. A Faluház galériáján másfél havonta új kiállítást nyitunk, a nyári időszakban pedig színes, változatos tábori
programokat kínálunk. Tizenegy év óta részt veszünk az országos Kulturális Örökség Napok
programban, és az Országos Könyvtári Napok,
megalakulása óta a Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvénysorozatban. Fontosnak tartjuk, hogy számon tartsanak bennünket mint információs és „kulturális pontot” az ország térképén.
Milyen segítséget kap a programok megvalósításához?
Elismeréssel kell adózzak a fenntartónknak. Az
életem során volt több tapasztalatom településvezetőkkel, és mondhatom, az erdőkertesi
polgármester mind közül a leginkább kultúrapártoló. Nem csak szavakban tartja fontosnak
a közművelődést, értékeli és elismeri a munkánkat. Mindig támogatta az elképzeléseinket,
és remélem, ez a jövőben is így lesz. Emellett a
csoportjaink tagjaira is mindig számíthatunk.
Melyek voltak a legsikeresebb programjaik?
Sok jó színházi előadásunk, koncertünk, és kü-
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lönleges kiállításunk volt. A könyvtári közönségtalálkozókon nagyszerű embereket ismerhettünk meg, akikkel azóta is kapcsolatban vagyunk. A vetélkedők, a nyári táborok, a családi
és gombaismereti túrák mind sikeresek, amelyek
a célközönség érdeklődését felkeltették és amelyekkel örömöt okoztunk. Siker az is, hogy szeretnek bennünket, és szívesen jönnek hozzánk.
Mennyire tudja megvalósítani elképzeléseit?
Nagyon kevés dolog van, amit eddig nem tudtam megvalósítani, s ez szinte kizárólag az idő hiánya miatt volt így. A település kulturális és turisztikai térképe félkészen van a gépemen, aztán
a kulturális falunaptár, amit egyetlen évben tudtunk csak kiadni. Terveztük a homokpusztán virtuális tanösvény létrehozását, s egyszer talán a
valóságost is. Nem tettem le a megvalósításukról, és vannak még terveim: szeretném az elmúlt
másfél évtizedben végzett munkát egyfajta leltárba szedni.
Mennyire lehet ma a ﬁatalokat bevonni a Faluház életébe?
Ez az egyik legnehezebb feladat. Azok a települések, ahol nincs középiskola, elveszítik a tizennégy
év feletti ﬁatalokat. Ők az iskolájukhoz kapcsolódnak, idejük sem marad otthoni tevékenységre.
Azt hittem, a középiskolákban bevezetett közösségi munka valamilyen szinten visszavarázsolja
őket, de ez sajnos csak vágyálom maradt. Úgy vagyunk velük, mint a bejáró dolgozókkal. Amikor családot alapítanak, és kisgyermekeik lesznek, ismét
van egy kis vonzóerőnk, a Baba-Mama Klub. Ám
ez is csak időszakos, hiszen előbb-utóbb mindenki
visszakerül a „taposómalomba”.

Mit tekint a legnagyobb sikerének?
Számomra nincs legnagyobb siker. De sikernek tartom a munkám (munkánk) megbecsülését. Aminek fokmérője lehet, hogy 2012-ben megkaptam
a Pest Megyei Népművelők Egyesületének „Fekete Dió Díját”, tavaly pedig az Erdőkertes Közművelődéséért Díjat és a Róheim Díjat.
Melyik művészeti ág áll önhöz a legközelebb?
Választani nem tudok, szeretem a színházat, szeretek koncertekre járni, olvasni, de a „saját kéz”
dolgokat is művelem: rajzolok, festek, fotózok,
szövök, varrok… csak időm legyen rá.
Van-e, és ha igen, milyen együttműködés más
település(ek) művelődési intézményeivel?
A Pest megyei kollégákkal közművelődési és
könyvtári vonalon egyaránt szoros szakmai kapcsolatunk van, és a környékbeli településekkel időnként „összejárunk” kiállítások, énekkari fellépések,
egyéb programok kapcsán. Segítjük egymást.
Milyen további tervei vannak a covid utáni
időszakra?
Folytatjuk a munkánkat, igyekszünk megvalósítani mindazt, ami tavaly elmaradt. Ezek például
úti élménybeszámolók, kiállítások, színházi előadások.
Ha lehetne három kívánsága, melyek lennének
azok?
Az egyik, hogy a terveim soha ne fogyjanak el,
és persze meg is valósíthassam őket, a másik, hogy
legyen egy olyan utódom, akinek a programjaira szívesen járnék, s a harmadik, hogy nyíljon ki
az emberek esze, és vigyázzunk a Földünkre.
Rimai S. Éva
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VILÁGJÁRÓK

„A hegymászás lépten-nyomon magaddal szembesít. Lehet, hogy beszélni már nem tudok odafönn,
de bőven van alkalmam gondolkodni. A csúcson a
szó szoros értelmében más perspektívák közé kerülök. Lenézve látom az életemet. Ami valóban fontos, az kiemelkedik, ami lényegtelen, az nem is látHudák Szabolcs, a ﬁatal hegymászó – civil foglalkozását tekintve informatikus –, 2020. októ- szik. Ezt a fajta tudást és látásmódot aztán haza leNedeczky Júlia
ber 22-én érdekes előadást tartott a Világjárók sorozat keretében az Erdőkertesi Faluházban „Irán, het hozni.”

HUDÁK SZABOLCS,
AZ IRÁNBAN JÁRT HEGYMÁSZÓ

a Közel-Kelet nagymacskája” címmel. Iráni élményeiről és a hegymászással kapcsolatos tapasztalatairól beszélgettünk vele.

Fotó: Szabó Szilveszter

Fotó: Tari Róbert
Hudák Szabolcs a Himaláján

Miért éppen Erdőkertesen mesélte el élményeit?
A Spitzbergákon találkoztam barátaimmal, akik Erdőkertesen laknak. Én
Békés megyében születtem, jelenleg Budapesten élek, de tervezem, hogy
kiköltözök Erdőkertesre. Innen jött az indíttatás.
Mi szükséges ahhoz, hogy valaki hegymászó legyen?
Korábban a Gellért-hegy megmászása is kihívás volt számomra. Úgy 6-7 évvel ezelőtt megnéztem a barátommal a Prometheus című ﬁlmet, amelynek
egyes jelenetei egy izlandi nemzeti parkban játszódnak. Informatikusként
azt gondoltam, hogy az a csodás táj biztosan számítógépes graﬁka. De nem
az volt, hanem maga a valóság. Oda akartam utazni. Sajnos az általam kiválasztott utazási irodával nem sikerült oda eljutnom, helyette egy nepáli trekking túrát ajánlottak a Himalájához, hát elmentem oda. Előtte csak a MagasTátrában jártam.
Van példaképe?
Anatolij Nyikolajevics Bukrejev kazah hegymászó, aki a világ tizennégy 8000
méter feletti hegycsúcsából hetet megmászott oxigénpalack nélkül. Tizennyolc sikeres csúcsmászást hajtott végre 8000 méter feletti csúcsokra 1989
Hudák Szabolcs a Monte Rosa tetején a svájci Alpokban

Fotó: Klein Dávid
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Szabolcs az Ararát tetején

és 1997 között, de igazán ismertté mégis attól vált, amit az 1996-os halálos Mount Everest-expedíció tagjainak megmentéséért tett. Az eseményt számos könyv megörökítette, többek között John Krakauer nagy sikerű műve, az Ég és jég, mely kritikusan szól Bukrejev szerepéről, vagy a
Hegyi őrület című könyv, melyet maga Bukrejev írt. 1997-ben az Amerikai Hegymászó Szövetség kitüntette, de három héttel a díj átadását követően Bukrejev lavina áldozata lett Nepálban, az Annapurnán.
Milyen felkészülés, előkészítés szükséges egy túrához?
Sok kardiomozgással kell megalapozni a hegymászáshoz szükséges kondíciót. Ezt futással, kerékpározással, úszással lehet elérni. A felkészülés során én naponta 40 kilométert kerékpározok. A magashegyi betegség ugyanis a vérkeringés lelassulását okozza, felpörgeti a szívműködést. Sokat kell
túrázni és rendszeresen. Fontos még az ideális testsúly megtartása is. Meg
kell tervezni továbbá a logisztikát is (alaptáborok, sátrak, serpák).
Milyen támogatást, segítséget lehet igénybe venni ehhez a sporthoz?
Én nem hivatásszerű hegymászó vagyok, nem sok lehetőségem van. Egyszer került szóba az egyik munkáltatómnál, hogy az útiköltséget állják. Akik
hivatásszerű hegymászók, azok túraboltoktól, sportszergyártóktól kaphatnak felszerelést kipróbálásra, vagy egyéb segítséget. Egy komoly sátor ára
600 000 és 2 000 000 forint között van, de az élet múlhat annak meglétén vagy hiányán.
Fizikai vagy a lelki megterhelés a nehezebb?
Az egyikből következik a másik. Mentálisan fel kell készülni arra, hogy heteket sátorban kell tölteni minimális higiénia mellett. Ehhez jön még a sorozatterhelés és a kevés alvás. A magashegyi betegségnek egyik komoly hatása lehet, hogy a mérlegelési, helyzetfelismerési képesség korlátozottá válik. Pedig a hegyen a józan belátási képességre nagy szükség van. Tudni kell
otthagyni, ha a helyzet és az időjárási körülmények rosszul alakulnak. Alázat is kell a hegymászáshoz.
Milyen felszerelés szükséges a hegymászáshoz?
Jó bakancs, jégcsákány, heveder, kötél, hágóvasak. Mindig az adott körülmények a meghatározóak. Ételt és italt is vinni kell. A víz nagyon fontos, az
élelmiszerből minden ehető, ami itthon tiltott, például édesség, cukorka.
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Milyen közlekedési eszközökkel érkeztek oda?
Isztambulig repülőn tettük meg az utat. Az ottani politikai események adtak okot a családtagjaimnak egy kis aggodalomra, mert éppen akkor volt az
Erdoğan török elnök elleni „puccskísérlet”. Mi ennek semmi hatását nem
tapasztaltuk, tőlük tudtuk meg, hogy mi történt. Célunkhoz innen egy helyi kisbusszal jutottunk el.
Mennyiben más Irán, mint a róla kialakult sztereotípia?
Nagyon más, mégpedig pozitív értelemben. Az emberek kedvesek, normálisak egymással, segítőkészek. Nem nyugatellenesek. Az egyetemet
végzett nők aránya magas.
A hegyeken kívül volt-e valamilyen kulturális élménye Iránban?
Igen, egy hónapot töltöttem ott, és egy évvel később vissza is mentem.
Szeretik a magyarokat, Közép-Iránban Jazd városa Jászberény testvérvárosa.
Milyen nyelven kommunikáltak a helyiekkel?
Fotó: Cseh Zsombor
Angolul, franciául, németül. A hivatalos nyelv a perzsa. Most ezt tanulom.
Remélem lesz még lehetőségem kint is gyakorolni.
Hudák Szabolcs az iráni Damávand tetején
Ajánlaná-e másoknak is ezt az országot meglátogatni?
Termesztésen igen, ha a járványhelyzet elmúlik és lesz újra lehetőség az
A csapatban milyen szerepek, feladatmegosztás van?
Általában van a túravezető, aki ismeri a terepet. A csapattársak egyenrangúak. utazásra, valamint a politikai helyzet megengedi.
Rimai S. Éva
Milyen csúcsokat mászott már meg eddig?
Túráztam a Magas-Tátrában 2000-2500 méteren, a júliai Alpokban Fotó: Bayni Renáta
(Triglav) 2500 méteren, Svájcban 3000 méteren, Észak-Olaszországban
(Monte Rosa) 4600 méteren és Észak-Marokkóban 4200 méteren, az Araráton 4000 méteren.
Milyen tervei vannak még?
A 7134 méteres Lenin-csúcs Tádzsikisztánban az egyik álmom. És még néhány: a Himaláján lévő 6500 méteres Mera Peak, az 5800 méteres Kilimandzsáró és a 2918 méteres Olümposz.
Miért éppen Irán volt a célpontjuk?
Egy kihívásban akartam részt venni. Az egyik lehetőség az volt, hogy felmásszak
valamennyi kontinens legmagasabb pontjára, vagy tűzhányóira. Az elsőt anyagi lehetőségeim korlátozott volta miatt kizártam, maradt a másik, az iráni Damávand tűzhányó. 2016-ban az egyik barátom beszélt rá az iráni utazásra.
Mi volt a legváratlanabb fordulat a hegymászás során?
A Damávand tűzhányó kénes kigőzölgése 5771 méteren.
Hudák Szabolcs a Magas-Tátra Kriván csúcsán

Fotó: Bayni Renáta
Damávand
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INTERJÚ IVÁNYI MAGDOLNA KÓRUSVEZETŐVEL

A KERTESI KAMARAKÓRUS
Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójának ma is meghatározó
eleme a kóruséneklés, amely évszázadok óta kedvelt zenei közösségi
forma. A kórustagok zenei képességeik fejlődésén túl a közös munka során megtapasztalják a kóruséneklés szociális és emocionális előnyeit, valamint a közös éneklés egészségre gyakorolt kedvező hatásait is. Iványi
Magdolna kórusvezető életét végigkíséri a kóruséneklés, a kórusmuzsika
szeretete. Debrecenben végzett szolfézs-zeneelmélet szakon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd elvégezte a Népművelési Intézet
felsőfokú karvezető képzőjét Budapesten. Jelenleg a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskolában tanít. A Kertesi Kamarakórus 2007 májusában alakult meg a Faluházban 12 fővel. Ő 2009 januárjától vette át
a kórus vezetését Sipos-Füle Tímeától. Sajnos az idei templomi karácsonyi
koncertjük elmaradt, de Iványi Magdolna bízik a szebb jövőben. Vele
beszélgettem.

Fotó: Veréb József
Iványi Magdolna a Tanári hangversenyen

Mit gondol a zene szerepéről a mai világban?
Ha már kórusról van szó, erről az oldalról közelíteném meg a kérdést. A kóruséneklésnek hihetetlen közösségteremtő, közösségformáló szerepe
van. Az egymáshoz alkalmazkodás, egymásra ﬁgyelés elengedhetetlen feltétele annak, hogy valami szép élmény szülessen meg a közös éneklés nyomán. Tetten érhető a kedélyjavító, feltöltő hatása. Többször hallottam kórustagtól, hogy bár – a napi munka után – fáradtan érkezett a próbára, fel-

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az
életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”
Kodály Zoltán

töltődve, jobb kedvvel tért haza. Nem egyszer éltem át, hogy míg kezdetben
idegenkedés fogadott egy-egy új művet – mert nehéznek tartották, vagy
mert külön egy-egy szólam nem tűnt olyan tetszetősnek –, mikor végre megszólalt négy szólamban, igazi örömöt okozott a szép összhangzás.
Hol voltak fellépéseik?
A kamarakórus mindig is elsősorban a községi ünnepségeket, eseményeket színesítette műsorával. A teljesség igénye nélkül fellépéseink ezekhez
az eseményekhez kötődnek elsősorban: nemzeti ünnepeink, a magyar kultúra napja, Kultúrházak Éjjel és Nappal rendezvényei, a Kulturális Örökség
Napjai, kiállítások, karácsonyi koncert. Énekeltünk továbbá az erdőkertesi
evangélikus templomban istentisztelet keretén belül, amit a Kossuth Rádió
élőben közvetített, jótékonysági koncerteken, az erdőkertesi Magyar
Munkaszolgálatosok Emlékművének felavatásán. Jártunk meghívásra közeli
településeken: Vácszentlászlón, Isaszegen, Turán a Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvénysorozat keretén belül megszervezett kórustalálkozókon, valamint Csepelen. 2011-ben Ipolybalogon egy Árpád-kori templomban adhattunk rövid koncertet a VII. Szent Korona ünnep keretén belül.
Milyen elismerésben részesültek?
Erdőkertes Község Képviselő Testülete 2012-ben az „Erdőkertes Kultúrájáért” kitüntetést adományozta a kórusunknak.
Milyen művek szerepelnek repertoárjukon?
A kórus repertoárja a reneszánsztól a napjainkig sok mindent felölel. Magyar népdalfeldolgozások, más népek dalai, a kórusirodalom különböző
korszakaiból származó egyházi és világi, a cappella és hangszerkíséretes
művek egyaránt fellelhetők műsorainkban.
Szívesen éneklünk magyar szerzőktől (Esterházy Pál, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Karai József, Farkas Ferenc, Lisznyay Szabó Gábor, Draskóczy
László), szeretjük a spirituálékat, a Kaláka versfeldolgozásait.
Várnak-e soraikba új kórustagokat a járvány után?
Igen. A kamarakórus létszáma sajnos jelenleg eléggé lecsappant, 10–12
fő most. A próbákat szerda esténként 18.00 órától tartjuk, a helyszínt az
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár biztosítja számunkra. Itt várjuk az új, énekelni szerető tagok jelentkezését, vegyes karról lévén szó, férﬁakat, nőket egyaránt. Zenei előképzettség, kottaolvasási képesség nem feltétel,
csak a jó zenei hallás. Jelenleg a járvány miatt mi is kénytelenek vagyunk
szüneteltetni a próbákat, de nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb véget ér ez az állapot.
Rimai S. Éva

Fotó: Veréb József
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EMLÉKKÉPEK A KANDALLÓNÁL

„Az emberek nem ﬁgyelik, hogy tél van-e vagy nyár,
ha boldogok.”
Anton Pavlovics Csehov

Télen egy kicsit lelassulunk, a múltba révedünk, felidézzük gyermekkori emlékeinket. Az ünnepek
után, vízkeresztkor leszedjük a karácsonyfát, megesszük a maradék bejglit, szaloncukrot, elővesszük a családi fényképalbumot. A kandalló mellől kinézünk a zúzmarás fákra, és felidézzük
a gyermekkorunkat. Egy megfakult, 1942-ben készült kép egy kedves hároméves kislányról, amelyet az édesapa őrzött a szíve felett egy tábori lelkésztől kapott kis Bibliában a hadifogságában.
Az egykori kislány a ma 83 éves tősgyökeres erdővárosi – erdőkertesi Nagy Istvánné, Lukács Erzsébet mesélt nekem a tél örömeiről, a régi szokásokról, gyerekkori emlékeiről.

Fotó: Rimai
Alvós baba

Erzsike Erdőkertesen
(A frontot megjárt gyerekkori kép.)

Fotó: Nagy Éva
Nagy Istvánné Erzsike férjével

„1938-ban születtem, de csak 1945-ben kezdtünk iskolába járni a háború miatt. Büszke vagyok rá, hogy egy osztályba jártam Pásztor Bélával, Veresegyház
polgármesterével, aki még súgott is nekem feleléskor matekból. Szívesen
emlékszem vissza az iskolai énektanárnőmre, aki kórust hozott létre. Sokat
jártunk ünnepségekre fellépni teherautóval a környező településekre. Télen nem volt más szórakozásunk, mint a szánkózás, a hógolyózás és a csúszkálás. Akkor még igazi telek voltak. Novemberben leesett az első hó, és az
csak márciusban kezdett olvadni. A ruhánk, cipőnk elázott a hóban, de este
a tűzhely mellett reggelre megszáradt. Volt olyan téli szokás a faluban, hogy
énekelve házról házra jártak asszonyok és gyerekek, amiért aztán süteményt,
diót, apróbb ajándékokat kaptak. A falu lakossága talán harmada volt a mostaninak, személyesen ismerték egymást az emberek.
Nagy téli családi esemény volt a disznóvágás. Az egész napos munkában részt vett a család apraja-nagyja. Mindenkinek megvolt a maga feladata:
a böllér ölte meg a disznót, a férﬁak dolgozták fel a húst, az asszonyok mosták a belet a hurkának és a kolbásznak, keverték a tölteléket. A ﬁnom orjalevesnek és a frissen sült töpörtyűnek még mindig érzem az ízét a számban. Egy kis kóstoló jutott a rokonoknak, szomszédoknak is, akik aztán azt
viszonozták is, amikor náluk volt disznóölés. Jobban ment a munka, egy
pohárka bor, pálinka és nóta mellett. Megvolt a hangulata az eseménynek.
Akkoriban olyan közvetlenek voltak az emberi kapcsolatok, hogy bárkihez
bemehettünk egy pohár vizet inni, vagy kérni egy szelet zsíros kenyeret,
ha játék közben megszomjaztunk vagy megéheztünk. Amikor a szomszéd
néni süteményt sütött, jutott minden gyereknek egy-egy darab belőle.
Ínyencfalatnak számított a frissen sült pogácsa és a bukta. A sparheltet és
a kályhát fával fűtötték, ezért gyakori vendég volt a házaknál a kéményseprő,
aki újévkor jókívánságaival együtt naptárat is hozott a falu népének. Mi, gyerekek és a felnőttek is kölcsönösen szerettük egymást. Iskola után is együtt
játszottunk a falubeli gyerekekkel a Szentsarokban, az erdős szélén. Játékunk
nem nagyon volt, nekem csak egy alvós babám volt, amelyre nagyon vigyáztam. Kukoricababánk volt Barbie helyett, annak fontuk be a haját. Amikor megjelentek a kertekben az első gyümölcsök, a felnőttek kötényük-
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Fotó: nyugdijasok.hu
Szánkózás

ben az első termést odahozták nekünk, ahol játszottunk. Minden kertben
megtermett a zöldség, ami elég volt a napi megélhetéshez nyáron. Üstökben
főztük a szilvalekvárt napokig, amelyet aztán agyagköcsögbe tettünk és marhahólyaggal fedtünk le. Cukor nélkül elállt évekig. Sokan tartottak kecskét, a szegény ember tehénkéjét, ami biztosította a tejet, túrót a családnak. Mi, gyerekek gyakran legeltettük őket. Emlékszem, hogy az erdőkertesi
vasútállomást sokszor úgy mondta be a kalauz, hogy „kecsketelepre érkeztünk”. Erdőkertes hegyes vidék, itt legfeljebb szőlőt műveltek a gazdák, szántóföldi művelésre alkalmas terület nem volt. Ezért a felnőttek egy
része itt dolgozott a faluban lévő Ganz-gyárban, vagy eljártak dolgozni Rákospalotára, Istvántelekre.
A férjem is helybéli, itt ismertem meg őt a faluban. A szerelemből házasság lett. Akkoriban a lagzi is háznál volt. Nemsokára már 60 éves házasok leszünk. Nem volt könnyű az életünk, mindenért meg kellett dolgozni, de mindent meg is becsültünk. Ma is szeretjük, tiszteljük egymást.
Két gyermekünk, unokánk is itt él a faluban. Szeretik a kertet, a jó levegőt.
Szeretünk itt élni, csak egészségünk legyen még sokáig hozzá! Jó lenne
még eljárni a nyugdíjas klubba is, ahol újra felidézzük a múltat, a ﬁatalságunkat. Szép volt, rég volt, igaz volt…”
Lejegyezte: Rimai S. Éva
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2021 A SÉTA ÉVE – FEDEZZÜK FEL ERDŐKERTEST!
Mivel a legbiztonságosabb és legüdítőbb programok egyike a pandémia idején is a saját környezetünk felfedezése, a Magyar Sétaszövetség
2021-et a Séták évének titulálta. A helyismereti, felfedező kirándulások iránt különösen Budapesten és Pest megyében nagy az érdeklődés,
de Erdőkertesen és szűkebb környezetében is több természeti értéket, turistautat vagy éppen geocaching célpontot találhatunk. A család
minden tagjának kiváló szabadtéri program során megismerhetjük a környező élővilágot, ritka madarakkal és vadvirágokkal is találkozhatunk.
Az Erőkertesen sétálni, kirándulni, nordic walkingozni indulók számára az
egyik legkedveltebb úti cél minden bizonnyal a növény- és állatvilág felfedezésére lehetőséget adó, Háromház környékén található Erdőkertesi homokpuszta lesz. A részben Natura 2000-es, lankás területen a homokpusztagyep védett növénytársulásai és több jellegzetes madárfaj is
megﬁgyelhető. Dr. Tatár Sándor táj- és természetvédelmi szakértőtől, a
veresegyházi Tavirózsa Egyesület alelnökétől megtudtuk, hogy ennek –
a térségben egyébként egyre fogyatkozó – élőhelytípusnak a kiemelkedő értékét jelzi, hogy itt található a bennszülött, európai jelentőségű, fokozottan védett homoki kikerics egy kisebb állománya. A magyar csenkesz dominálta homokpuszta további kilenc védett növényfaj termőhelye: itt él a homoki és a hosszúlevelű árvalányhaj, a sárga len, a bunkós hagyma, a tarka nőszirom, a homoki imola, a kései szegfű, a fényes poloskamag és a báránypirosító is megtalálható itt. Utóbbi kapcsán érdekesség,
hogy vörös színanyagot tartalmazó gyökerét régen a bárányok jelölésére használták, napjainkban pedig a kozmetikaiparban hasznosítják. Az itt
élő ritka állatfajok közül említést érdemel az óriás galacsinhajtó, a terület védett madárfajai pedig a gyurgyalag, a parti fecske és az erdei pacsirta.
Egy másik fontos természeti értéke a községnek a Veresegyház és az
Erdőkertes határában elterülő Reveti (Reveteki) láp, amely szintén értékes természetjáró cél lehet. A Kígyóstó sor, Nádas utca végében kezdődő – területileg már Veresegyházhoz tartozó – láp vasúti sínekhez közeli,
mélyen fekvő területein magasan található a talajvízszint. Itt kékperjés láprét, sásos, nádas és tőzegpáfrányos rekettyés fűzláp társulások foltjai színezik a területet. Értékes, védett növényei a buglyos szegfű és egy őshonos,
talajlakó orchideafaj, a hússzínű ujjaskosbor. 2003-ban történt meg a láp

Gyurgyalag (fotó: Kerényi Zoltán)
botanikai feltárása, de további kutatások során újabb növényritkaságok kerülhetnek elő – árulta el Tatár Sándor, akinek javaslatára kapott országos
védettséget a terület. A szomszédos szárazgyepben bontja virágait júniustól
szeptemberig a kései szegfű, és találkozhatunk védett budai imolával is.
Kis szerencsével megﬁgyelhetjük a területen az ezüstkék boglárkalepkét,
mely előszeretettel legel a kék színű virágokon.
Zombor István helytörténeti kutatása alapján a Revet nevet a patak és
környéke egy félreolvasásból kapta. Ugyanis ezt a területet eredetileg Revesnek hívták – amely rozsdást jelentett – a sok korhadék vöröses színéről. A láp egy részét az itt élők régebben Kíjós-tónak (Kígyós-tó), a siklóféléket ezen a vidéken kíjónak (kígyó) nevezték. Az itt található siklók
az emberre nézve teljesen ártalmatlanok, de harapásuk kellemetlen lehet, ezért ha séta közben összetalálkozunk velük, érdemes nyugodtan,
csendben megﬁgyelni a távozásukat, nem rájuk ijeszteni vagy támadni,
ami védekezést válthat ki belőlük.

Tarka nőszirom (fotó: Jasenka Topic)

Báránypirosító (fotó: Barnaba Marinosci)
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Budai imolán pihenő sakktábla lepke
(fotó: dr. Tatár Sándor)
Természetjáró sétának rövid, de annál szemet
gyönyörködtetőbb tavaszi, nyári időben a Fő útról letérve a Kéri utca – Vácbottyáni sor mellett
elhaladva a cseresznyéskert, illetve a Kéri utca –
Gyümölcsöskert út mellett található levendulaültetvény virágzás idején. Tovább haladva a levendulás után jobbra az égerliget kísérte Egres
patakot is felkereshetjük, majd a patak folyása
mentén egészen a település határáig eljuthatunk.
Ha komolyabb kirándulást terveznénk, akkor
több, jelzéssel ellátott turistaútvonal közül is választhatunk. A már említett Erdőkertesi homokpuszta
is látogatható turistaút, de a Fő úttól induló Béke út
– Méhes köz – Mogyorós erdő is könnyen bejárható,
rövidebb táv. Kevesen tudják, de a település egyik
alapítójaként számon tartott dr. Palotai Andor sírja

is itt található. A Mogyorós erdőben további turistautakon haladva hosszabb útiterv esetén a Margitáig
is lehetőségünk nyílik a kirándulásra. A bátrabbak
azonban innen, vagy a Béke útról a Kilencholdas utcán át egy hosszabb túrával Domonyvölgy – Erzsébet
pihenőig is ellátogathatnak.
A helyi sétákat az Erdőkertes környékén elrejtett geoládák keresésével, „kincskereső” túrákkal
is színesíthetjük, ami izgalmas, és szórakoztató program lehet gyerekek és felnőttek részére egyaránt.
A www.geocaching.hu oldalon történt regisztráció után töltsük le a telefonunkra a kereséshez szükséges mobilapplikációt, és máris láthatjuk a környéken elrejtett ládákat, illetve a ládához tartozó
GPS-koordinátákat. A geoláda (geocache) általában egy vízhatlanul záródó háztartási műanyag doboz, amely elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy látogatói napló, egy játékismertető (elsősorban a véletlenül odatévedők számára), egy íróeszköz és néhány apró ajándék. A sikeres megtaláló beírja a látogatás időpontját és a játékban használt nevét a naplóba, cserébe az ott található jelszót a geocaching.hu oldalon megadva igazolják
a feladat teljesítését. A gyerekek a láda „kincsei”
közül egyet választhatnak, cserébe egy magukkal
hozott ajándékot helyeznek el a ládában, a következő látogatók számára. A láda keresése közbeni séta, valamint maga a kincskeresés kicsinek és
nagyoknak egyaránt élmény.
Bármelyik kirándulást is választjuk, ne feledkezzünk meg a kiruccanásnak megfelelő öltözékről és lábbeliről, a szükséges enni- és innivalóról, és az évszaktól függően a szúnyog és kullancs elleni védekezésről is. Ha pedig kellően felkészültünk, akkor indulhatunk is felfedezni Erdőkertest és környékét!
Lamos Edit

Homoki kikerics (fotó: Jiří Kameníček)

Kései szegfű (fotó: Németh Péter)

Ezüstkék boglárkalepke (fotó: Németh Péter)

Buglyos szegfű (fotó: dr. Tatár Sándor)

Homoki árvalányhaj (fotó: dr. Tatár Sándor)

Reveteki homokpuszta (fotó: Németh Péter)
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Sárga len (fotó: JC Schou)
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MÉZESKALÁCS ONLINE
– PROGRAMSZERVEZÉS NAPRAKÉSZEN
A 2020-as karácsony más volt, mint a többi… Egy erdőkertesi kis csapat
azonban ezekben az emberpróbáló időkben is sikeresen szólította meg
az itt élőket, és hívta ki őket egy vidám – és egyben ﬁnom – kapcsolatépítő, hangulatos eseményen való részvételre. Bár a járványügyi intézkedések a rendezvényszervező szakmát szinte teljesen ellehetetlenítették,
az erdőkertesi önkénteseket ez sem tántorította el. Az online térbe átterelt
„látogatókkal” is sikeresen lebonyolított esemény eredményeit látva csak
remélni tudjuk, hogy a mézeskalács a következő karácsonykor már igazi adventi tömegrendezvény központi szereplőjévé válik.
Az online kezdés ellenére jól teljesített mézeskalácsház-építés azonban csak egy volt az elmúlt
években útjára indított, hagyományteremtő céllal szervezett rendezvények közül. A már közel fél
tucat esemény szervezése mögött egy évek óta
összecsiszolódott, önkéntesekből álló csapat végzi a munkát: Chmelik Krisztina, Csapó Krisztina,
Mézi Gábor és Visnovszky Péter. A társaság szószólója, Mézi Gábor elmondása szerint az eddigi,
már bejáratott rendezvényeik (Vállalkozók utcája,
Lecsópiknik) után idén több eseményt is kreatívan,
új utakon járva kellett megrendezni.
„Új esemény volt 2020-ban az Étekadó, egy jótékonysági főzés, és a Mézeskalácsház-építés is,
melyeknél igazából az ötletgazdák nem mi voltunk, hanem beálltunk a kezdeményezések mögé,
és segítettünk lebonyolítani. A mézeskalács pélA szervezőknek sem volt tapasztalata mézesdául Mikulik Mónika ötlete volt, és miután megvitattuk és jónak találtuk, belevágtunk a szerve- kalácsház-építés terén, ennek ellenére igyezésbe” – osztotta meg Mézi Gábor a program- keztek mintát, segítséget, ötletet adni, hogy kedvet kapjanak hozzá az emberek. Eredetileg
szervezés hátterében zajló eseményeket.

MÉZESKALÁCSVÁROS
2010-ben nyitotta meg kapuit a budapesti Bálnában a mesébe illő Mézeskalácsváros, az évente megrendezett álomszerű kiállítás idén a pandémia miatt sajnos elmaradt. Az előző Mézeskalácsvárosokban azonban Erdőkertes is többször képviseltette magát a faluház jóvoltából.
A legutolsó erdőkertesi alkotás a faluház mézeskalács-házikójával és a település bejáratát szimbolizáló kapuval együtt várta a karácsonyt a porcukorhóval belepett városka épületei között…
Fotó: Pallag Katalin
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egy mézeskalácsház-kiállítás rendezése volt a
terv a Faluházban, amelyet mindenki megtekinthetett volna, illetve gondolkodtak egy szépség és íz kategóriában meghirdetett versenyen
is. A rendezvény az adventi programokhoz
kapcsolódó eseménynek készült, akárcsak a
Vállalkozók utcájához a Lecsófőző verseny, mivel tapasztalataik szerint ezeken egyre nagyobb
az aktív résztvevők, érdeklődők száma. A pandémia miatt a tervet kihívásra változtatták, amelyet az elkészült művet dokumentáló videó, képanyag feltöltésével lehetett teljesíteni a rendezvény Facebook-oldalán. A sok kezdő ellenére
is szép számmal születtek kreatív és csinos mézeskalácsházak.
„Jövőre nem biztos, hogy házépítés, de mindenképpen mézeskalácsos téma lenne. Ez remek
lehetőséget ad a családoknak, nagyszülőknek,
unokáknak az adventi készülődésre a közös sütés élményével! A gyerekek, családok számára is
érdekes program fontos szempont a szervezések során számunkra – árulta el Mézi Gábor. –
Gyerekekre mindig gondolunk, próbálunk olyan
irányba menni, hogy vagy aktívan részt tudjanak
venni, vagy le tudjuk kötni őket programokkal.
Igyekszünk olyan rendezvényeket találni, ami a
gyerekeket vonzza. A következő eseményünk
például a farsang, amit jelenleg még szintén online keretek között tartunk meg.”
A kommunikációban, meghirdetésben hatékony közösségi média csak átmeneti megoldás
a közösségi programszervező csapat szerint, a Facebook-eseményekről a jövőben szeretnének
visszatérni, amint lehet a szabadtéri rendezvényekre. A céljuk minél szélesebb körben elérhető
eseményeket, programokat szervezni, ahol a település lakóinak lehetősége nyílik a kapcsolatteremtésre, összekovácsolódásra, egymás megismerésére. Ötlet és terv bőven van, de továbbra
is várják a javaslatokat, kezdeményezéseket,
melyeket szívesen támogatnak szervezéssel,
megvalósítással. Egyelőre lelkes civilként, de a közeljövőben talán már egyesület vagy más szervezeti formában – reméljük, legalább ekkora sikerrel.
Lamos Edit
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ÉDES MÉZES
Sokan nem tudják, de Magyarországon a középkor óta készítenek mézeskalácsot, és több településen is nagy hagyománya van a mézeskalács termékeknek. Magyarország méhészetének
írott nyomait a 11. századból ismerjük, de az aquincumi ásatásoknál is találtak mézeskalács sütésre használt égetett cserépformákat. Az Árpád-házi királyok idején a kolostorok saját méhészettel rendelkeztek, és ezekből készítettek mézes süteményeket és italokat. Mátyás király
korában már voltak olyan mézeskalács-készítő iparosok, akik Bécsen át behozott keleti fűszerekkel
dolgoztak. Az első magyarországi mézeskalácsos céh 1619-ben alakult Pozsonyban. Fontos
mézeskalácsos központ volt a 17. században Kassa, majd 1713-tól Debrecen is. A szekszárdi Petrits család 1825 óta készít mézeskalácsokat, gyertyákat, cukorkákat, süteményeket, a pécsi Járányi családban pedig 1863 óta, már az ötödik generáció készít hagyományos mézeskalácsﬁgurákat. Mezőkövesden egy 1856-ban épült épületben kapott helyet a Mézeskalácsos tájház, ahol a látogatók saját kezűleg is elkészíthetik a mézes ﬁnomságot. Debrecenben a híres
elődök emlékét és a hagyományokat őrizve minden év augusztusában megrendezik a Mézeskalács Fesztivált.
(Forrás: Facebook/Első Erdőkertesi online mézeskalácsházkészítő-kihívás)

Gróf Luca

Hiszem Erika

Bakonyi Babett

Koblászné Horváth Ágnes

Hollósi-Máté Gyöngyvér

Biri Tímea Beatrix

Marek Annamária

Monori Andrea

Fehér Wekler Andrea

További képek: Facebook/events/2809330739385915/?active_tab=discussion
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Scsibrán Renáta
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Sport
ERDŐKERTESI SE • LABDARÚGÁS

ESEMÉNYEK

U7:

U7-es csapatunknál a járványhelyzet miatt decemberben lecsökkent az edzéslátogatottság.
Tornán, edzőmérkőzésen nem szerepeltünk.

U9:
2020. 12. 12. Edzőmérkőzés Veresegyház LUAErdőkertesi SE

U11:
U11-es csapatunk a járványhelyzet miatt nem edzett a hónapban. A téli Bozsik-tornák elmaradtak.

U13:

U9 edzőmérkőzésen – Veresegyház LUA–Erdőkertesi SE (2020. 12. 12)

Heti két edzéssel folytatták a munkát U13-aink.
A téli Bozsik-tornák itt is elmaradtak.
gorú betartása mellett folytatták az edzéseket. A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 2020. noU14:
vember 11-i közleménye értelmében a csapatok
Az U13-hoz hasonlóan heti 2 edzés szerepelt a FELNŐTT:
egyoldalúan is kérhetik a mérkőzések halaszprogramban. Tornák, edzőmérkőzések nem voltak. Felnőtt csapatunk heti alkalommal a tornate- tását a vírushelyzetre való tekintettel. Egyesüremben tartotta szinten magát.
letünk élt is ezzel a lehetőséggel, és elhalaszU17:
totta a hátralévő bajnoki mérkőzéseket.
Hasonlóan a többi korosztályhoz, a szabályok szi-

EZ NEM MUNKA, HANEM ÉLETFORMA
Az Erdőkertesi Sportegyesületnél lelkes szülőből lett technikai vezető, segédedző és elnökségi tag. Ő Ignátz Szilárd, akivel a labdarúgócsapatnál betöltött szerepéről és terveiről beszélgettünk.
Mikor és hogyan kerültél az Erdőkertesi Sportegyesülethez?
1998 telén kerültem kapcsolatba a helyi labdarúgással, akkor még serdülő előkészítő néven futott a csapatunk, majd serdülő és végül iﬁ korosztályban próbáltam segíteni az egyesületet. Párhuzamosan közben a kézilabdacsapat tagja is voltam, de a rengeteg sérülés miatt abba kellett
hagynom. Pár évvel később a ﬁam is csatlakozott
az egyesület sportéletéhez, ez által én is viszszacsöppentem a társasághoz.
Milyen feladatkörökben dolgoztál eddig ittléted alatt?
Egyesületünknél egyszer csak belecsöppentem
nagyobbik ﬁam jóvoltából az akkori „bozsikos”
csapat életébe. Bozsikos korszakunkban a gyerekek szállításában, pályák kialakításában segédkeztem Csizmadia Balázsnak és Tóth Jánosnak. Akkoriban ketten foglalkoztak a gyerekekkel.
Ekkor kaptam az akkori vezetőségtől egy megkeresést, hogy mivel minden mérkőzésen ott vagyok, így arra gondoltak, hogy intézhetném a csapathoz tartozó technikai vezetői feladatokat.
Később már az összes utánpótlás csapatunk
technikai vezetője lettem. Itt megjegyezném,
hogy ez nem „munka” ez egy „életforma”, ami a
mindennapi életem nagyon fontos része.
Milyen pozíciókat töltesz be jelenleg az egyesületnél?
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Jelenleg az egyesületünk vezetőségi tagjaként
tevékenykedem, továbbá az U17-es csapatunk
technikai vezetője és segédedzője vagyok, Csizmadia Balázs elnök úrral.
Mik a tervei az egyesületnek 2021-ben?
Több olyan gondolat fordult meg a vezetőség fejében, amivel az erdőkertesi ﬁataloknak vonzóbbá tudnánk tenni a mozgást. De egyelőre a vírushelyzet miatt ezeket a terveket elnapoltuk. Terveink között van egy műfüves kispálya létesítése,
öltöző bővítése és egy olyan egyesületi közösség
létrehozása, ahova mindenki tartozni akar.
Több éve már rendre az aktuális bajnokság élmezőnyében zár a jelenlegi U17-es csapat. Mi
a „titok”?
Titok? Itt nincs titok, ezek a srácok napról napra,
évről évre olyan munkát végeznek, ami nem mindennapi. A kitartó munkának ez a gyümölcse. Az
olvasók közül többen is ott voltak egy olyan mérkőzésen, amikor az egyik játékosunkat sérülés miatt mentő vitte kórházba (Piliscsaba-ESE). A 83.
percben 2-0-ra vezetett az ellenfelünk, majd megtörtént a sérülés. Ekkor egy olyan löketet kaptak,
amivel megfordították a találkozó állását, enyhítve
kissé a sérülés fájdalmát. Ha van titok, akkor szerintem az az, hogy olyan küzdeni tudás és alázat
van a srácokban, ami nagyon kevés hasonló korú
gyereket jellemez. Pest megyében biztosan
nincs erre sok példa.

Ignátz Szilárd

Milyen eredménnyel lennél elégedett a szezon
végén az U17-es csapattól?
Csináljunk úgy, mintha ezt a kérdést nem tetted volna fel, mivel minden évben ott vagyunk a legjobbak között, így egyértelmű, hogy az idei évben sem
lehet más a cél, mint a dobogó legmagasabb foka.
Milyen a kapcsolatotok a játékosokkal?
Azt nem mondhatnám, hogy felhőtlen, mivel kamasz gyerekekről van szó. Egy olyan kapcsolat van
köztünk, ami a kölcsönös tiszteleten, bizalmon
alapszik. Bármit, és tényleg bármit meg tudunk
beszélni egymással, amit a szüleikkel nem szívesen osztanak meg. Csizmadia Balázzsal még
Miskolcra is leutaztunk az egyik játékos miatt,
ahova a csapatkapitányunk is velünk tartott. Na,
ilyen a mi kapcsolatunk a játékosainkkal!
Tajmel Barnabás
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Hirdetés

Felhívás!
Az Erdőkertesi Sportegyesület
folyamatosan várja a sportolni, focizni vágyó
lányokat és fiúkat egyaránt!

Hirdessen

Ovifoci (2016-os szül. gyerekek),
U7 (2015–2014), U9 (2013–2012)
Tajmel Barnabás • +36 20 535 0536

az Erdőkertesi
Naplóban!

U11 (2011–2010)
Nagy Imre • +36 20 333 6679

Velünk sikeres lesz!

U13 (2009–2008), U14 (2007–2009)
Sági Attila • +36 70 631 5455

4000 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

U17 (2004–2005)
Csizmadia Balázs • +36 70 222 2849
Felnőtt

Mátyási Péter • +36 70 670 1776
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Bővebb információ:

kovacspe@t-email.hu

06 30 930 4831
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Januári hangulatok
Játék a Fő téren

Fotó: Ruzsovics Dorina

Leltár a könyvtárban

Fotó: Ruzsovics Dorina

Buszra várva…

Fotó: Pallag Katalin

MÚLTIDÉZŐ (Írásunk a 13. oldalon.)

Megújul a Polgármesteri Hivatal épülete

Fotó: Ruzsovics Dorina

