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AZ ERDŐKERTESIEK KÖZÉLETI LAPJA

Fáklyás felvonulással emlékezett Erdőkertes az 1956-os forradalomra
(Fotó: Hollai Gábor, írásaink a 3. és a 6. oldalon.)

Közlemények

Önkormányzat

Tisztelt erdőkertesi polgárok!
A jövőben szeretnénk önöket heti rendszerességgel rövid
írás, esetleg videó formájában tájékoztatni egy-két héttel
előre a település életében fontos eseményekről,
illetve olyan történésekről,
melyek az itt élők mindennapjait befolyásolhatják.

A

„ K E R T E S I N FÓ ”

-t

megtalálhatják a polgármester,
az önkormányzat és a 9 független képviselő Facebook-oldalán.

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

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

PROGRAMJAINK
november 18-án 11.00
Kertész Kata „Keke”: Szeretetleckék
•
november 20-án 15.00
Kalács Fesztivál • Fellépő: BorFolk zenekar
•
november 23-án 15.00
Családi adventi kézműveskedés
•
november 26-án 14.00–18.00
Régiségek felvásárlása
•
november 28-án 17.00–22.00
Nosztalgiaest
•
november 30-án 10.30
Süsü, a sárkány kalandjai

OKTÓBERI MEGEMLÉKEZÉSEK
Méltó módon hajtott fejet Erdőkertes települése két, bukásában is felemelő
és a magyar nemzet sorsát alapvetően formáló szabadságharcunk hőseinek
emléke előtt.
Október 6-án az 1849-ben Aradon kivégzett honvédtisztek emlékére a faluházban tartott emlékműsort gyertyagyújtás és koszorúzás követte a Batthyány-szobornál.
Október 23-án az igazi magyaros virtust vitte színpadra az Urban Verbunk
táncegyüttes (írásunk a 6. oldalon), majd a lassan sötétedő égbolt alatti fáklyás felvonulás utáni koszorúzás emlékeztetett 1956 szellemiségére.

Erdőkertes Község Önkormányzatának megbízásából kiadja Kovács Péter • ISSN 2631-1860 • Nyomda: AraDesign
Szerkesztőség: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. • www.erdokertes.hu • www.facebook.com/erdokertes/
Főszerkesztő: Kovács Péter • Telefon: 06 30 930 4831 • E-mail: kovacspe@t-email.hu
Kultúra: Rimai S. Éva rovatvezető • Sport: Tajmel Barnabás rovatvezető
Munkatársak: Szénás Zsoltné, Lamos Edit, Hollai Gábor
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Önkormányzat

SELYEMMIRTUSZ-ÜLTETÉS

KÖZÖSEN VÁLTJUK VALÓRA...
(Fotók: Hollai Gábor és Facebook/Erdőkertes Község Önkormányzata, Dr. Pásztor László oldala)

RENDEZÉS A TEMETŐBEN
A temetőben és környékén a településüzemeltetés munkatársai lekaszáltak, összegyűjtötték és elszállították a szemetet, szakember bevonásával szemlézték a terület
fáit. Sor került egy veszélyes nyárfa kivágására, a többinél pedig ifjítást végeztek, aminek eredményeként további 5-8 évvel sikerült meghosszabbítani élettartamukat,
így képesek lesznek ismét nagy koronaágakat nevelni. A parkolóban és a temető belterületén két-két reﬂektort szereltek fel az
önkormányzat munkatársai.

Tudta, hogy a selyemmirtusz olyan díszcserje, amely akár 1000
évig is élhet? Dr. Orlóci Lászlónak, az ELTE Füvészkert igazgatójának köszönhetően ERDŐKERTES lehet az a „PILOT” TELEPÜLÉS,
ahol nemesített selyemmirtuszt ültetünk. Ideális helyszín vagyunk ennek a díszcserjének, mert homokos és fagymentes a talajunk. Az őszi fásítási programunkban a 150 vérszilvafa mellett
már selyemmirtuszt is ültethetünk! Köszönjük Dr. Orlóci Lászlónak, aki nem mellesleg itt él köztünk Erdőkertesen.

ERDŐKERTES KÉPEKBEN KIADVÁNY
Erdőkertes képekben – ez a címe annak az új tájékoztató füzetnek,
amelyet a múlt hónapban juttatott el az önkormányzat minden
postaládába. Szó van benne helyi sajátosságokról, erdőkertesi családtámogatási lehetőségekről, programokról, fejlesztéseinkről.

ÜLTESS GYERMEKEDÉRT EGY FÁT!
Az önkormányzati program keretein belül már 463 fát ültettünk el. Ezúttal 19 családnak
szállítottuk ki a facsemetéket. Akik szívesen részt vennének a programban, személyesen
az ESÉLY Szociális Alapellátási Központban, vagy telefonon a 06 70 931 09 59-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni! Isten hozott Erdőkertesen minden újszülött gyermeket!

RÖVID HÍREK:
HULLADÉKGYŰJTÉS
Rendben lezajlott az elektronikai hulladékgyűjtés Erdőkertesen.
Több tonna hulladékot szállítottak el. Ez azért fontos, mert az elektromos berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre
és az emberi egészségre is károsak, ha azokat nem megfelelően kezelik. Köszönjük az erdőkertesieknek, hogy felelősen gyűjtik az elektromos hulladékot!
•

ŐSZI MUNKÁLATOK A KÖZTERÜLETEKEN

ÚJ KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden őszi munkálatot szeretne elvégezni az önkormányzat,
amíg az időjárás engedi: takarítják a buszmegállókat, az árkokat,
ahol szükséges földmedrű árkokat alakítanak ki vagy mélyítik azokat, tisztasági kaszálást végeznek és a sérült víznyelő rácsokat cserélik. Az intézményeinkben, óvodában, orvosi rendelőben, hivatalban a szükséges karbantartási munkálatok után elindult a fűtés.

SIKERES ADOMÁNYGYŰJTÉS

A kertészek már el is kezdték ültetni a 35 darab selyemmirtusz
cserjét. Jövő nyáron igazi színkavalkád lesz. Lehet, még emlékeznek, hogy tavasszal 86 darab kánna gumót kapott az önkormányzat
közösségi felajánlásként erdőkertesi lakostársainktól. Amit kaptak,
megbecsülték, továbbszaporították őket, és most 164 gumót téliesíthettek az önkormányzat munkatársai.

A Ki Akarok Nyílni Óvoda közösségének sikeres jótékonysági gyűjtése után nagyon örültek a gyerekek az új, ritmikus hangszereknek.
Kaptak 10 darab triangulumot, 24 pár tojás shakert, 10 csengő karikát és ritmusbotot.

Bogár Richárd személyében új közterület-felügyelő kolléga segíti
az önkormányzat munkáját. Kiemelt feladatai között szerepel az illegális szemétlerakással való folyamatos küzdelem, az elkövetés megakadályozása vagy az elkövetők felderítése, az állattartási szabályok
betartatása, gyomos, gazos telkek számon tartása.
•

ÚJ GYÓGYSZERTÁR NYÍLIK
A lakosság növekedésével bővítjük a szolgáltatásokat Erdőkertesen.
Megkérte az önkormányzat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyét, így elindulhatott a nyilvános
pályáztatás folyamata. 2022-ben megnyílik az új gyógyszertár Erdőkertesen.
•

TÁRGYALÁS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMMAL

FIATALODÓ TELEPÜLÉS
Az erdőkertesi újszülöttek családjainak Dr. Pásztor László polgármester adja át az önkormányzatunk babaköszöntő csomagját.
Ezen alkalmak száma az utóbbi időben örvendetesen növekszik.
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VÍZELVEZETŐ BETONOZÁS
SEGÍT A CSALÁDSEGÍTŐ
November 4-én ismét ingyenes vérnyomás- és vércukormérés
volt a Családsegítőben.

Erdőkertesi Napló • 2021. november

A Családsegítő Szolgálat előtt vízelnyelő áteresz kibetonozása
történt, mert a rács sorozatosan problémát okozott az autós közlekedésben. November 8-tól az útszakaszt átadták a forgalomnak. Az önkormányzat köszöni a közlekedők türelmét!

Erdőkertesi Napló • 2021. november

A Honvédséggel hosszas tárgyalásba kezdett az önkormányzat a köznyelvben lőtérként emlegetett terület cseréje érdekében. Szép, egybefüggő 7 hektáros, stratégiai jelentőségű területről van szó, amivel az a cél, hogy az erdőkertesiek számára lehetőséget teremtsen
a szabadidő kulturált eltöltésére, aktív kikapcsolódásra, pihenésre, családi programokra. Idővel egyfajta véderdő funkciót is kaphatna,
ami Erdőkertes „tüdeje” lenne.
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AZ URBAN VERBUNK ELHOZTA NEKÜNK
A BETYÁROKAT:

ANGYALT, BOGÁRT, SOBRIT ÉS RÓZSÁT

„A célunk olyan ’modern hagyományőrzés’,
amelyben a régmúlt értékei és a jelen kihívásai békében megférnek egymással, ahol a néptánc
kortárs műfaj lehet.”
Urban Verbunk

Igazi ünnepi meglepetés volt az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár közönségének az Urban Verbunk táncegyüttes fergeteges előadása október 23-án. A veresegyházi szüreti felvonuláson láttam a Rózsa Story
című produkciót, amelynek most egyes részleteit mutatták be. Az együttes két művészeti vezetője Tóth
Judit és Moussa Ahmed. Judit az ország legrangosabb táncversenyeinek állandó zsűritagja, örökös aranygyöngyös táncos, koreográfus. Ahmed a világ legrangosabb néptáncos díjának tulajdonosa, akit magas szintű tánctechnikai virtuozitás jellemez. Fellépett a New York-i David H. Koch Theater színpadán,
a riói olimpián, a pekingi parlamentben, az angol királyi udvarban, itthon a 2017-es FINA vb-n és a Judo
vb-n. Az exkluzív felsorolásból most már az Erdőkertesi Faluház nagy sikerű előadása sem maradhatott ki. Az Urban Verbunk fellépése után Tóth Judit művészeti vezetővel beszélgettem.
Mikor alakult az együttes?
A Gödöllő Táncegyüttesnek vagyunk az utódtáncegyüttese, amelyet 1992-ben hoztak létre
Gödöllőn. A 2019. év volt az a dátum, amikor művészeti vezető társammal, Moussa Ahmeddel úgy
döntöttünk, hogy eljött az ideje új társulatot alakítani. Mi egy olyan új irányzatot képviseltünk,
amely a hagyományos néptáncot a korszerűvel
társította. Ekkor jött el az ideje, hogy már egy új
névvel, a modernkori hagyományőrzés célkitűzésével új együttest alapítsunk. Ez lett az Urban
Verbunk.
Az együttes tekinthető a Fricska jogutódjának?
A Fricska volt Moussa Ahmed első együttese,
amely nagy sikereket ért el, de azt még a Gödöllő
Táncegyüttessel párhuzamosan csinálta. Mivel
a két műhely munkája a szakmai leterheltség miatt már nem volt összeegyeztethető, ezért az Urban Verbunkban folytattuk a munkát.
A ﬁatalok táncoktatását, tehetséggondozását is szívügyüknek tekintik?
Igen, erre hoztuk létre az Urban Verbunk Juniort. A környező agglomerációs településekről, Veresegyházról, Erdőkertesről, Szadáról járnak hozzánk ﬁatalok öt korcsoportban az óvodás kortól a középiskola 12. osztályáig. Közel 200
ﬁatal tartozik a közösségünkhöz. Mindenkit fogadunk, nincs felvételi. Igény van kihelyezett
táncoktatásokra is, de sajnos a járvány miatt ez
meghiúsult. Szerettünk volna Erdőkertesen is
a Református óvodában kihelyezett oktatást tartani, de sajnos eddig még nem sikerült.
Mit tesznek még a társadalmi felelősségvállalás érdekében?
Azt valljuk, hogy a kultúra hídként köt össze generációkat és különböző társadalmi helyzetben
lévő embereket. Ezért a tehetséggondozás keretében Kállóban roma ﬁatalokkal is foglalkozunk. A tehetségekkel az a probléma, hogy
azok több mindenben jó képességekkel rendelkeznek, és nehezen tudnak irányt választani,
ebben kívánunk alternatívát nyújtani nekik.
Hány munkatársuk van?
Jelenleg 16 fős a társulatunk és az iskola.
Minden feladatot mi végzünk a művészeti ve-
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zetéstől a koreografáláson át a forgatókönyvírásig, jelmeztervezésig, zenei rendezésig.
A zene miként kerül kiválasztásra a produkciókhoz?
Ez Ahmed zenei sokszínűségét dicséri, aki zenészként dudált és nagybőgőzött is.
Milyen új produkciókra készülnek?
November 5-én a gödöllői Művészetek Házában
lesz az „Elemek tánca” című előadásunk, amelynek témája a környezetvédelem. (Jegy még kapható – a Szerk.) Különleges műsorunkban egyszerre van jelen tűz és víz, föld és a levegő
ugyanazon a színpadon. Hogyan lehetséges ez?
Egy több mint 2500 liter vízzel feltöltött medencével, lángoló padlóval és szikrázó dobverőkkel, közel 350 acélrugó feszítésében egy 40
négyzetméteres trambulinszőnyegen. Erdőtűz,
özönvíz, légszennyezés és ipari bányászat. A
Föld kizsákmányolásának utolsó óráiban járunk, a
ﬁgyelmeztető jelek egyre jobban átszövik a bolygó mindennapjait, mi mégsem foglalkozunk vele
eleget. Egyben azonban minden ember megegyezik, hogy senki sem élhet e négy elem nélkül, csakis általuk és bennük. Készülünk egy új karácsonyi produkcióval is, a Karácsonyi regével (a
bemutató december 15-16., amelynek matinéjára várjuk az óvodásokat és az iskolásokat.)

Melyek a jövőbeni terveik?
Célunk olyan tánckultúra és érték közvetítése,
amelyben a felnövekvő nemzedék megtalálhatja saját gyökereit, önkifejezési formáit úgy, hogy
a néptánc újra „menő” lehessen. Részt veszünk a
Déryné-programban is, mert missziónk, hogy a minőségi színházi élmény eljusson olyan területekre is, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. Hisszük, hogy a kultúra a fejlődés
hajtóereje. Tovább építjük az Urban Verbunk
brandjét, neveljük az utánpótlást, és tervezzük a
nyitást külföldre is. Sajnos az utóbbi időben a nagy
fesztiválok sorra elmaradtak a járvány miatt, de reménykedünk a szebb jövőben.
Rimai S. Éva

MIÉRT JÓ A JELZŐRENDSZERES
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS?
A beteg, idős embereknél sokszor azért következik be tragédia, mert egyedül élnek, és hirtelen rosszullét vagy baleset esetén nem tudnak segítséget hívni. Pedig ilyenkor
még megelőzhető lenne a baj. Ha nincs a közelükben senki, és az esetek jó részében ez így van, akkor magukra vannak utalva. Sajnos, mire ezekre az idős emberekre rátalálnak,
addigra már gyakran sokat romlik az állapotuk.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztonságot ad.
A pánikjelző életmentő lehet. A csuklóra szerelhető pánikjelzőn elegendő egyetlen gomb megnyomása ahhoz,
hogy a gondozónő értesítést kapjon, és fél órán belül konkrét segítséget nyújtson. Egy agyvérzés, vagy az időseknél gyakran előforduló eleséses – akár combnyaktörést okozó – balesetekre gondolva könnyű belátni, hogy mennyire fontos az azonnali orvosi segítség.
Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban a 65. életkorukat már betöltött személyek részére nyújtott szociális ellátás. Aki igényli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kap egy készüléket, melyet a vezetékes telefonkészülékhez kapcsolnak,
valamint egy nyomógombbal ellátott karórát, mely ütés-, illetve vízálló, és amely a készülékhez viszonyítva 50 méteren belül működőképes. Ezen nyomógomb megnyomásával
küldhet egy riasztást, ha rosszul lesz, elesik, megijed, vagy bármi baj éri.
A segélyhívás esetén a készenlétben lévő gondozónő a helyszínen fél órán belül megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében megteszi az azonnali intézkedéseket. Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez, azaz, ha szükséges, értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőröket és az ellátott által megnevezett közeli hozzátartozót.
Mibe kerül az, hogy idős korunkra biztonságban tudhassuk magunkat, vagy esetleg idős
rokonunkat? 1200 Ft/hó

Amennyiben saját, vagy közeli hozzátartozója részére
bővebb információra lenne szüksége,
akkor teljes körű tájékoztatást kaphat a Családsegítő Szolgálatnál,
vagy a www.eselykisterseg.hu weblapon.

Karácsonyi

jótékonysági
vásár
a Veresegyház Kistérség ESÉLY
Szociális Alapellátási Központ
szervezésében
2021. 12. 02-án 9–12 óráig
az Erdőkertesi Faluház
és Könyvtárban!
A vásár bevételét
a hátrányos helyzetű családok
gyermekeinek készülő
csomagokhoz használjuk fel.
Várjuk önöket szeretettel!
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

KARÁCSONYI
ESÉLY KOSÁRAKCIÓ
a Veresegyház Kistérség ESÉLY
Szociális Alapellátási Központ szervezésében!
Kosarunkba ﬁlctollat, színezőket, zsírkrétát
és színes ceruzát várunk a hátrányos helyzetű
családok gyermekeinek készülő csomagokhoz.
Ha támogatandónak tartják akciónkat,
felajánlásaikat 2021. 12. 06-ig fogadjuk
a Családsegítő Szolgálatban.
Segítségüket köszönjük!
Nagyné Gódor Csilla, intézményvezető

Fotók: Hollai Gábor
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KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

AZ INGATLANÁRAK AZ ÉGIG NŐNEK?

TOVÁBB DOLGOZUNK
AZ ISKOLAFEJLESZTÉSEKÉRT!
Hamarosan befejeződik Veresegyházon a Kálvin Téri Református Általános Iskola bővítése, ami nagyon sok erdőkertesi szülőnek és jelenlegi vagy leendő diáknak is fontos fejlesztés, ugyanis erről a településről is nagyon sokan tanulnak a szomszédos városban – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Egyben hangsúlyozta
azt is: tovább dolgozunk az iskolafejlesztésekért! Különleges fontossága van számunkra
annak, hogy minden körülmények között támogassuk a térségünkben lévő egyházakat,
és fejlesszük azok intézményeit – tette hozzá, utalva ezzel arra is, hogy a beruházás a Veresegyházi Református Egyházközség égisze alatt valósul meg.
Térségünk az elmúlt években az ország egyik
leggyorsabban fejlődő régiójává vált, és ennek
köszönhető az is, hogy településeink és az itt
élő lakosság előtt ebben az időszakban számos
olyan lehetőség nyílt meg, amely további fellendülést hozhat a régió számára – mondta Tuzson Bence. Szerinte az itt élő embereknek –
így az egyházi közösségeknek is –, a remek
együttműködésnek és a tettrekészségnek köszönhetően folyamatos a fejlődés, adott a
biztonság és a tervezhető jövő.
Régiónk ugyanakkor az ország egyik legﬁatalabb korfájú térsége, településeinken rengeteg a kisgyermek, akik néhány éven belül
iskolába fognak járni – értékelte a helyzetet
a képviselő, aki szerint éppen ezért különösen fontos feladatunk az iskolák fejlesztése,
az oktatási beruházások tervezése és megvalósítása. Biztosítanunk kell a felnövekvő
nemzedékek számára a minőségi oktatást, és
ebben kiváló partnereink az egyházak is – tet-

te hozzá. Mint mondta, a Kálvin Téri Református Általános Iskola – amelynek nagyon sok
erdőkertesi tanulója is van – 2007 szeptemberében nyílt meg, és az intézmény azóta is
folyamatosan bővül. Két évvel ezelőtt évfolyamonként már három osztály indult a nagy
érdeklődésre való tekintettel, jelenleg pedig
a nyolc évfolyamon összesen tizennyolc
osztálya van – a mostani fejlesztés részeként
újabb tantermek, csoportszobák, mosdók,
zsibongó és lépcsőház is épül. Ennek eredményeként a gyerekek az épületen belül juthatnak majd el a tornacsarnokhoz.
Tuzson Bence beszélt arról is, hogy az ilyen
fejlesztések szemléletesen és meggyőzően
igazolják, hogy a kormányzatnak eltökélt
szándéka, hogy megvédje a magyar családokat. „Gazdaságunk repülőrajtot vett, ennek köszönhető, hogy február 15-ig visszatéríthetjük a gyermeket nevelő szülőknek az
általuk az idén beﬁzetett személyi jövede-

Úgy tűnik, nem csak szlogen, hogy egyre jobb hely Erdőkertes, legalábbis egyre többen
döntenek úgy, hogy településünket választják lakóhelyül. A község lakosságának száma
ugyanis a Belügyminisztérium adatai szerint csak 2021. január 1-jéig vizsgálva 2016. január 1-jéhez képest több mint 1200 fővel (15%-al) nőtt. Az örvendetes hír mellett, hogy
egyre többen költöznek az agglomerációs településre, felvet egy szükségszerű kérdést
is: hol fog lakni ennyi ember? Van ennyi üres ingatlan és telek? És vajon hogyan befolyásolja
mindez a település ingatlanárait? Egyáltalán, milyen okok állnak az ingatlanok árának alakulása mögött? Cikkünkben ennek járunk utána.

Fotó: Tuzson Bence

lemadót. Ugyancsak adó-visszatérítésben
részesülnek a gyermeket nevelő kisvállalkozók. Februárban tehát 1,9 millió magyar szülő kapja meg az szja-visszatérítést, ami öszszességében hatszázmilliárd forintot jelent,
ennyi pénzt juttatunk vissza a családok kaszszájába. Mindez egyértelműen jelzi, hogy
számunkra kiemelten fontos a gyermekek védelme, a gyermeket nevelő családok támogatása.
Hiszek abban, hogy ezzel minden családot
még tovább erősíthetünk majd itt, a térségünkben, és azon belül Erdőkertesen is – folytatta a képviselő, aki úgy fogalmazott, hogy
a családok megerősítését célzó intézkedések
fontos elemét képezik az olyan oktatási beruházások is, mint ami most a Kálvin Téri Református Általános Iskolában is megvalósul,
s amit kormányzati forrásokból hatszázötvenötmillió forintot meghaladó összeggel támogattak.

A fent említett lakosságszám-növekedéssel
ugyanis az ingatlanok árában is drasztikus
áremelkedés volt tapasztalható, mely nem is
annyira az elmúlt öt év viszonylatában, hanem
inkább az elmúlt egyéves időintervallumban
mutat kiugró értéket – világított rá Kis Krisztina ingatlanközvetítő. A 2016-os árakat tekintve például a településen jellemzően átlagosnak mondható méretű, 700-800 négyzetméteres, közművesített, sok esetben gyümölcsfákkal, kúttal, akár hétvégi (fa)házzal
rendelkező telek 3-5 millió forint között volt
megvásárolható. 2021 őszére egy ugyanekkora,
közepes lokációjú telek sok esetben kút, gyümölcsös és még akár közművek nélkül is 16 millióért cserélt gazdát. De az adottságoktól
függően (például panorámás kilátás, felkapott,
kedvelt környék, a telken található fák, építmények értéke, ingatlanbesorolás, stb.) nem
ritkán a 20 millió forintot is megéri ma már egy
építtetőnek vagy tehetősebb vásárlónak. De
mégis mi okozta ezt a hirtelen ár- és értékbeli növekedést?
Pásztor Péter építészmérnök elmondása
szerint az áremelkedés az új építésű ingatlanoknál egyértelműen a 2020 decemberétől

elindult építőipari folyamatoknak köszönhető. Az elmúlt évek fokozatos áremelkedéséhez
képest 2021 tavaszától jelentős mértékben, a
350 ezer-500 ezer forint/ négyzetméterárra
ugrott fel a kivitelezés költsége. Ehhez hozzá
kell még tenni, hogy a tervezési költségek is
számottevően nőttek, hiszen egy átlagos, 100
négyzetméteres családi ház tervezése 2021ben már körülbelül 800 ezer forintot tesz ki (ez
tartalmazza az építész, a statikus és az épületgépész terveit is). Ugyanakkor, ha egy meglévő ház csupán egy szobával történő bővítését
tervezzük, ugyanezzel az összeggel kell számolnunk, ami nem kicsit növeli meg a kiadásokat. Amennyiben generálkivitelezővel építtetjük meg az ingatlant, akkor a cég haszonkulcsától, és nem utolsó sorban az ingatlan kivitelezési fokától, a választott anyagok minőségétől, többletszolgáltatásoktól függően ez
az összeg tovább nőhet akár a „csillagos égig”.
Az építőiparban tapasztalható, egyesek
szerint „háborús állapotok” mögött több ok is
húzódik, melyben legnagyobb mértékben a
koronavírus-járvány a felelős. A pandémia
miatt leálló gyárak, a Szuezi-csatornán rekedt és a szállítmányozásban jelentős fenn-

akadást okozó konténerhajó, vagy a németországi építőkémiai BASF-gyár leégése mind
komoly tényezőt jelentettek. Összességében az építőanyagok árának drasztikus emelkedését okozták globálisan, tehát nem csak hazánkba jutott jócskán ennek a hatásaiból – erősítette meg Pásztor József, a Pá-Ja Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Bár 2021 őszére mérséklődtek az árak, az áremelkedés és a készlethiány is jellemzően megszűnt a legtöbb terméknél, az év elejétől a tavaszi-nyári építési
szezon elég kiszámíthatatlanná és viharossá
vált. Ez természetesen az új építésű ingatlanok
árában is hamarosan megjelent, a már meg-

Fotó: Vágány Zoltán
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Közélet
kezdett kivitelezések menet közbeni áremelését, 20-30%-os árnövekedését jelentette.
Pásztor József szerint mostanra az importtermékként leginkább érintett épületfa és vasáru
hiánya és áremelkedése megszűnt, az árak –
ha nem is csökkentek vissza az egy-másfél évvel ezelőtti szintre – megálltak valahol középúton. A készlethiány most inkább a szigetelőanyagok terén és a betoncserépnél tapasztalható, előbbinél több hónapos, utóbbinál
több hetes várakozással kell számolni esetenként, és ez országosan, sőt kontinens szerte jelentkező probléma a szakember szerint. A drágulás ellenére felpörgött építőipari beruházások mögött komoly befolyásoló tényezők lehetnek Pásztor József szerint az állami otthonteremtési támogatások is, mint például a
Babaváró hitel, vagy az új építésű ingatlanok
áfamentessége és a népszerű családi otthonteremtési kedvezmények (CSOK) mellett az
otthonfelújítási támogatás.
Ezek többsége azonban a használt ingatlanoknál is igényelhető, melyeknél mégsem
okoztak a bevezetésük óta ilyen mértékű árnövekedést. Az építőanyag-drágulás és az
építőipari munkadíjak növekedése, valamint a
szakemberhiány miatti erős árverseny vélhe-

tően az állami támogatásokkal együttesen
húzta fel először az új építésű ingatlanok árát
– fogalmazta meg Kis Krisztina. Ez után szinte
törvényszerű volt, hogy a vevők az elérhetőbb
árú használt ingatlanok felé fordulnak, majd az
ilyen ingatlanok számának csökkenése automatikusan a használt ingatlanok árát is felfelé
fogja tornászni. Mindezek fényében az ingatlanpiaci szakember elmondása alapján kaotikus,
áttekinthetetlen állapotok, irreális, elrugaszkodott áron való hirdetések és vételárak alakultak ki, ami felerősíti az értékbecslés torzulását, és a valós árképzéstől való elszakadást.

A másik gond, hogy a rossz állapotú, kis
alapterületű ingatlanok árának növekedése magával hozza a nagyobb, jobb állapotú ingatlanok
drágulását is, amit sokszor szintén viszonyítási alapon állapítanak meg az eladók. A nagyobb árú
ingatlanok terén azonban már nehézségek tapasztalhatók az értékesítésben. A túl magasra tartott árú ingatlanok eladása minimum fél-egy
évbe, vagy még több időbe is telik. Jellemzően akkor sikerül, amikor az ingatlanárak valóban
utolérik a meghirdetett értéket, ez viszont addig veszteségként jelenik meg az eladónál. Kis
Krisztina tapasztalata alapján lakható ingatlan már
20 millió forint alatt nem igazán kapható, hiszen
telket adnak el ennyiért. Viszont a vevők maximum 45-50 millióig hajlandóak elmenni, e fölött már nehezen kelnek el az ingatlanok. A maximumot az újépítésű 100 m2-es, 64-68 milliós házak képviselik, az árak csökkenését is leginkább ebben a kategóriában várja az ingatlanpiaci szakember, mivel a beruházóknak általában gyorsabban szükségük van a befektetett
pénzre, mint a lakosoknak, ezért valószínű,
hogy a proﬁtból engedve igyekeznek minél hamarabb pénzhez jutni majd.
Az ingatlanárak növekedése azonban végeredményben az itt lakók érdekét és vagyonuk

VÁLTOZIK A HÉSZ ÉS A TAK
Mint megtudtuk, a nyár folyamán gyakorlatilag az országos építési szabályzat (közismertebb nevén OTÉK) nagy része megváltozott. Ez a változás jórészt az eddigi szükséges módosítások hatályba lépését jelenti,
azonban ez kihat a települések építési szabályzataira is. A 2021. július 16-ától hatályos
rendelet alapján a legfontosabb változásokra dr. Jámbor Attila ügyvéd, az Építésijog.hu
szerkesztője hívta fel a ﬁgyelmet. Eszerint a
bruttóalapterület-számítás új előírásai például
növelik a tervezők mozgásterét, és lehetőséget nyújtanak az önkormányzatoknak sajátos szintterület-számítási előírások megalkotására. Az építtetők számára nagyon jó hír,
hogy már az oldalhatáros épületeket is lehet
hőszigetelni, vagyis a szomszéd telkét is
igénybe lehet venni erre a célra. Az OTÉK-változások közé tartozik továbbá – a teljesség igénye nélkül – a huzamos tartózkodásra szolgáló
helyiség új fogalma, amely meghatározza a
nyílászárók elhelyezésének magasságát és a
szomszédos épületekhez viszonyított elhelyezésüket. Szintén az építtetőknek nyújt
jelentős könnyebbséget az Építési törvénynek a szabályozási vonalakkal kapcsolatos
módosítása, amelynek értelmében az építést
megelőzően nem kell „leadni” az önkor-
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értékének növekedését szolgálja, miért lenne
gond akkor – kérdezhetnénk –, ha egyre nagyobb áron adnak el leromlott, sokmilliós felújításra szoruló ingatlanokat? Hiszen akkor a jó
állapotú ingatlanok is magasabb áron kelnek
el! Mivel a településen egyre kevesebb az eladó ingatlan és telek, az árak növekedése egy
ideig biztosan várható, a gerjesztett árnövekedés azonban előbb-utóbb szükségszerűen
meg fog állni Kis Krisztina véleménye szerint.

Közélet

Egyrészt mert egyre több hitelre van szükség
a vásárláshoz, másrészt törvényszerű, hogy az
irreális árak luﬁja egyszer csak kidurran – ahogy
történt 2008-ban is. Ekkor azonban a reális érték alá zuhannak az ingatlanok árai, a hirtelen
megnövekvő banki követelések árverezéseket,
ami további értékcsökkenést eredményez a piacon. A banki adatokat megnézve 2016-hoz képest a hitelfelvétel – az akkor átlagosan vásárlásonként 7 millió forintos igényléshez képest

– idén már duplájára, 15 millió (Erdőkertesen átlagosan 20 millió) forintra nőtt. A ﬁzetések azonban nem nőttek ilyen mértékben, a hitelképesség tehát nem javult, ezért az ingatlanvételhez bevont hitelfelvétel esetén a bankok egyre szigorúbb feltételeket támasztanak, és egyre nagyobb költséggel akarnak hitelt adni – már
ha adnak. Az ingatlanok árának növekedését
akár rövid időn belül ez is megtörheti, hogy a
banki támogatástól elesve nem lesz ﬁzetőképes
kereslet a magas árú ingatlanokra. A másik lehetséges fékező erőt a világgazdasági folyamatok jelenthetik, amelyek sajnos komoly kockázati tényezőként árnyékolják be az ingatlanpiacot is. Egy kirobbanó gazdasági válságban a
meglévő életszínvonal fenntartása is nehéz,
nemhogy egy új lakás, ház vásárlása, felújítása,
hitel felvétele. Kis Krisztina szerint a kaotikus piaci helyzet és a jelenlegi világgazdasági állapotok
miatt rendkívül megnövekedett a kockázat,
ezért mindenképp csak kellő körültekintéssel,
megfontoltan, a forrásokat és a lehetőségeket
átgondolva, ha lehet, ﬁx büdzsé (rögzített törlesztőrészlet) konstrukcióban, és például a hiteltörlesztésre kötött biztosítással javasolja az
ingatlanvásárlást és hitelfelvételt.
Lamos Edit

herbíró képessége ezt indokolja. A jelenlegi
építőanyag-árak és -hiány miatt azonban ennek használata iránti fokozott igényt jelezheti
a lakosság, mely akár változást is eszközölhet
a településképben.
A másik, gyakori kérdés, a konténerek lakóházként való engedélyezése viszont semmilyen formában nem várható, hiába kifogásolják sokan – ismertette a helyi főépítész.
A település arculatát olyan mértékben megváltoztatja és negatívan érinti, ami miatt nem

mányzatoknak az utcaszélesítés miatti előírás
szerinti területet, elég ezt a területet csak ﬁgyelmen kívül hagyni az építésnél.
Tóth Tamás erdőkertesi főépítészt kérdeztük, mennyire érinti ez az országos változás
Erdőkertesen a helyi építési szabályzat (közismertebb nevén HÉSZ) illetve a településkép, településarculat változásait. A főépítész elmondása alapján a település arculati kézikönyve (TAK) alapvetően 20-30 évre lefekteti a településkép kialakításának jogszabályi és arculati elemeit. A mostani, kilátásban
levő változások a már meglévő szabályokat
nem írnák felül. Ellenben lehetőséget jelentenek a főépítész szerint arra, hogy a lakosság
részéről megfogalmazásra kerülő igények
(aláírással támogatott beadványok) nagyobb
ﬁgyelmet kapjanak, illetve mérlegelésre kerüljenek. Ez alapján akár arra is van mód, hogy
az igények vagy észrevételek bekerüljenek a
jogszabályi vagy arculati kézikönyvbe, amenynyiben a szakmai testület elfogadja azokat.
Az építőanyagok drágulása miatt például
egyre gyakoribb igény az építkezők részéről
a fémtető vagy cserepes lemez alkalmazása.
Ez azonban a településkép szabályozásában
jelenleg nem engedélyezett megoldás, kivéve
felújításoknál akkor, ha a tetőszerkezet te-

Cserepes lemez – sokaknak egyelőre csak álom

támogatják. A készházak, könnyűszerkezetes
házak alkalmazását ellenben ez nem érinti,
ezek továbbra is érvényes engedélyekkel
rendelkeznek. Mindazonáltal a rendeletek ellenőrzése, betartatása nem feladata a helyi hatóságnak, de még a járási építésfelügyeletnek
sem – a megrendelők, építtetők részéről
ugyanakkor javasolt a megfelelő tűzvédelmi
tanúsítványok, engedélyek ellenőrzése. Az
Építési Vállalkozók Országos Szövetsége
(ÉVOSZ) statisztikái alapján ugyanis egyre
gyakoribb a tűz- és biztonságvédelmi hibák
előfordulása mind a könnyűszerkezetes, mind
a készházak kapcsán, mely akár tragédiákat is
okozhat a benne élők számára.
Lamos Edit
Erdőkertesi látkép
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AZ ALKOTÁS ÖRÖMÉNEK GYÓGYÍTÓ HATÁSA
A harmadízben megrendezett Triennálé színpompás Tiﬀany-lámpáin megcsillanó fények mágnesként vonzották a tekintetemet. Készítője évekig reklám-marketing céget vezetett, azonban egy súlyos betegség
miatt 15 évvel ezelőtt fel kellett adnia a foglalkozását. Ekkor határozta el, hogy a jó rajzkészségét és kézügyességét egy díszüvegkészítő OKJ-s tanfolyam elvégzése után Tiﬀany-dísztárgyak készítésében kamatoztatja. Az új hobbija örömforrássá vált számára. A szecesszió aranykorát idéző egyedi alkotások készítőjével, Komor Hajnalkával beszélgettem.
Honnan ered a Tiﬀany-technológia?
A Tiﬀany-lámpa színes üvegek felhasználásával készült lámpa. Gazdag
színvilágú búrája változatos mintázatú lehet. Az első Tiﬀany-lámpák a
szecesszió művészeti irányzatához tartozó alkotásként jöttek létre
1895 körül, miután Louis Comfort Tiﬀany kidolgozta a róla elnevezett
technológiát, melynek lényege, hogy formára vágott, anyagában színes
üvegdarabkákat vékony rézfóliával szegélyeznek, mintába rendeznek,
majd a réz illesztékeiknél összeforrasztanak. A 19. század végén és a 20.
század elején rendkívül népszerű volt a Tiﬀany-lámpa, szecessziós mintázatával szalonok, kaszinók és a közösségi élet számos egyéb helyszínét tette hangulatossá. Elsősorban az USA-ban, majd később Európában is divattá vált. A készítés bonyolultsága, illetve az ebből adódó magas ár következtében azonban meg is állt az elterjedtsége. Kizárólag kézzel készült minden darab, két egyforma tárgy nem született. Egyik neves képviselője Émile Gallé francia művész és tervező volt, aki híres volt
szecessziós üvegművészeti és bútorterveiről. A magyar művészek közül az egyik legkiemelkedőbb Róth Miksa üvegfestő és mozaikművész
volt, akinek alkotásait megcsodálhatjuk az Országházban, a Zeneakadémián és sok lakóépület lépcsőházaiban is.
Mostanában a Tiﬀany újra reneszánszát éli?
A 20. század vége felé kezdett ismét divatba jönni, hogy mostanra az
otthonok belső dizájnjának meghitté tételében is jelentős szerepet kaphasson. A Tiﬀany-lámpát többrétű funkciója emeli ki a berendezési tárgyak közül, ugyanis esténként hangulatos fényt árasztva teszi otthonossá
a lakást, napközben pedig színpompás külsejével válik meghatározó dísztárggyá. Az új tárgyak már nem az eredeti darabok másolatai, hanem a
modern környezethez illeszkedően, új tervek alapján születnek az alkotások. A megrendelők ízlésének, igényeinek megfelelően válnak egyediekké. Díszíthetnek bútorokat, külső és belső terek ajtajait, születhetnek
használati tárgyak is.
Mennyi idő alatt készült el a kiállított állólámpa?
Nem tudom pontosan megmondani. A kiállított állólámpa búrája 62 cm
átmérőjű, és minden egyes darabja egyedi. Rengeteg munkaóra van benne, mert ez a lámpa több mint ezer darabból áll. Minden alkatrészét legalább hússzor kellett kézbe venni, ezért nagyon időigényes munka. Nem
beszélve arról, hogy eredeti Tiﬀany-szabásmintához alig lehet hozzájutni.
Ezért először készíteni kellett egy szabásmintát, majd a darabokat
egyenként az üvegre tenni, körbevágni, csiszolni, rézszalagozni, utána
forrasztani, antikolni, lemosni és ﬁxálni. Milliméterpontosan kellett dolgozni. A nagy méret miatt úgynevezett kaptafát is szükséges volt készítenem, arra illesztettem fel az elkészült darabokat. Az üveget Amerikában gyártják, részben be tudtam szerezni hazai forrásból, de egy részét
hozattam egy ismerősömmel, mert itthon ilyet nem lehetett kapni. A lámpabúra színösszeállítása egyedi elképzelésem. A színkompozíciót általában az enteriőr hangulata határozza meg. A munkához az a gondolkodási
folyamat is hozzátartozik, amelynek során meg kellett tervezni a tárgyat
statikailag is, hogy az a kívánt formát öltse. A kiállított szögletes asztali
lámpa rézlábát egy idős rézműves bácsitól vásároltam, aki már nem műveli a szakmáját, de műhelye valódi kincsesbánya nekem. A hasáb formájú felső rész a talpazaton lévő mintákat idézi, mind a négy oldal különböző. Ez az egy darab készült belőle, mivel talp nincs még egy.
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„Csak élni, élni emberek!
Időnk oly gyorsan elpereg,
egy perc csupán az élet...
de ez a perc lehet csodás
teremtő munka, alkotás
amely megőriz téged.”

Várnai Zseni

Fotó: Rimai

Milyen tárgyakat készített még?
Minden az ablakokkal kezdődött. A lépcsőházam ablakát, az ajtók fölötti kis ablakokat színes üvegekkel fedtem be, amelyek gyönyörűen megtörik a beeső fényt. Készítettem asztali lámpát, órát, egyedi karácsonyfadíszeket, Róth Miksa motívumainak felhasználásával pedig képeket. A családomnak ajándékba készítettem különböző használati tárgyakat, ékszeres dobozokat.
Min dolgozik jelenleg?
Most egy tavirózsa motívumokkal díszített állólámpán, saját elképzelésem
alapján.
Hogy lehet ezeket a szép dísztárgyakat értékesíteni?
Nagyon nehezen. Ezek a tárgyak egyediek, értékes alapanyagokból, sok
munkaóra alatt készülnek, ezért költségesek. A modern bútorok és gyerekek közé nem valók, ezért szűk a célcsoport, de valamennyi eladó.
Honnan ered a kézügyessége?
Anyai nagyapám templomban festett ablakokat. Apám öccse pedig szobrász, ő Amerikában él. Talán tőlük örököltem a képességeimet.
A kiállításon három képe is látható. Mesélne ezekről?
A festéssel először Gógucz Nóra által szervezett alkotótáborban találkoztam, majd nyaranta Sáska Tibor festőművésznél képeztem magam tovább. Az egyik kép címe Ősz, a másikat a toscanai táj ihlette, a harmadik egy szobabelső, amelyet egy tájház látogatásának hatására festettem.
Mit tekint a legnagyobb sikerének?
Korábban fontosak voltak a szakmai sikereim. A múltban több multicég
(például a McDonald’s) magyarországi megjelenésekor a piaci bevezetésük sikeres reklámkampányait irányítottam. Mára a siker mást jelent
a számomra: a gyermekeimet, az unokáimat és a betegségem túlélését.
Ezek számomra mindennél fontosabbak.
Rimai S. Éva
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TRIENNÁLÉ
A SOKSZÍNŰSÉG JEGYÉBEN
Erdőkertes hagyományt teremtett azzal, hogy háromévente megmutatja lakóinak azokat
az alkotásokat, amelyeket hivatásos és amatőr művészeik alkotnak a településen. Az idén
2021. október 9-én nyílt meg a Triennálé, „Itt élünk” címmel. A kiállítást az alkotások sokszínűsége jellemzi. Jó volt látni, hogy a megnyitóünnepségen a korábbinál jóval több érdeklődő jelent meg. Dr. Pásztor László polgármester és Szőke Zoltán megbízott igazgató köszöntötték a megjelenteket, majd Orosz Túróczy Melinda énekes és Kis Cecília gitárművész változatos zenei műfajú előadásukkal emelték az ünnepi hangulatot.
Szőke Zoltán igazgató úr elmondta, hogy a jelenlegi hagyományt szeretné úgy folytatni,
hogy e jeles eseményre ne három, hanem
évente októberben kerüljön sor. Így folyamatos lehetőséget kapna minden alkotó, hogy bemutassa alkotásait, ezzel örömet szerezve a település lakóinak. Megköszönte Pallag Katalinnak a hosszú évekig tartó lelkiismeretes munkáját, amelyet Erdőkertes kulturális életéért
mint a faluház és könyvtár igazgatója tett. A bemutatón Tiﬀany-dísztárgyak, kerámialámpások,
festmények, gobelinek, szobrok, graﬁkák, rajzok, kerámia étkészletek, intarziák voltak megtekinthetőek. A kiállítók közül olvasóink már
korábbi számainkban megismerhették Klement Éva, Márton Emese, Siklósi Horváth
Veronika alkotásait. Sajnos egy posztumusz kiállítója is volt az eseménynek, a 2020-ban elhunyt Gógucz Nóra, aki 16 éven át 900 festményt és graﬁkát készített, 31 önálló és csoportos kiállítása volt országszerte. Az alkotások közül az én ﬁgyelmemet legjobban a Tiffany-dísztárgyak, az áttört mintájú kerámialámpások és Szekeres Erika idős párt ábrázoló festménye ragadta meg. Egy kis hiányérzetem volt, hogy a kiállított tárgyak címeinek és
alkotóinak feltüntetése sajnálatos módon a

megnyitón elmaradt, de később a pótlásuk
megtörtént. Ez azonban nem von le az alkotók munkájának értékéből, amely azért tölti el
örömmel a látogatót, mert megtapasztalhatja, hogy Erdőkertes településen mennyi kreatív alkotó energiával rendelkező ember él. Polgármester úr az alkotók munkáját virággal köszönte meg, a faluház pedig állófogadással a
látogatóknak az érdeklődést.
Rimai S. Éva

„A művészi alkotás egyik titka éppen az, hogy
keletkezésének mechanizmusa mások számára hozzáférhetetlen, mivelhogy meghitt módon
kötődik az alkotó személyiségéhez.”

Bodor Ádám

A III. TRIENNÁLÉ
KIÁLLÍTÓINAK NÉVSORA
Báthory Anna (kép)
Bertrámné Szekeres Erika (kép)
Boros Borbála (kép)
Busi Antalné (patchwork falikép)
Csernicsek Szőke Annamária
(kerámialámpa)
Farkas Both Luca (kép)
Gerle Marina (kép)
Gógucz Nóra (kép)
Hauser Brigitta (gobelinkép)
Hutóczki Andrásné (Jurcsek Julianna) (kép)
István Pál (kép)
Jeszenszky Ilona (szobor, kerámia)
Jeszenszky Zsuzsanna (kép)
Kis Károly (intarzia)
Klement Éva (porcelántányér)
Komor Hajnalka (kép, Tiﬀany-lámpa, óra)
Lovas Dániel (szobor)
Márton Emese (kerámia)
Márton Katalin (kép)
Nagy Erzsébet (kép)
Pallag Katalin (kép)
Papp László (kép)
Pirók Irén (bőrszövés)
Rácz Krisztina (kép)
Sajó Borbála (poszter, körszövés)
Siegmund Matild (gobelin)
Siklósi Horváth Veronika
(Vercelain – porcelán fali kerámia)
Szakály Gizi (kép)
Tarcsi Dániel (kép)
Temesi Attila (kép)
Újvári Tünde (ékszer)

Fotók: Rimai
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JÁVOR
A múlt század harmincas-negyvenes éveinek legendás énekes- és színésznőjének, Karády
Katalinnak tragikus élettörténetét a közelmúltban láthatta Erdőkertes közönsége a faluházban.
Karády partnere gyakran volt Jávor Pál, hét ﬁlmben játszottak együtt. Legendás volt a „Karády-Jávor páros” például a Szörényi Éva rendezésű ﬁlmekben: A Tanítónő, Madách, Halálos tavasz, Igen vagy nem, A Noszty-ﬁú esete Tóth Marival. Most a nem kevésbé híres sztár
kortársának, Jávor Pálnak drámai életszakaszát ismerhettük meg 2021. október 16-án a Pozsgai Zsolt által rendezett Jávor című monodrámából, amelyben a színészt Szőke Zoltán alakította. A darab bemutatója 2003-ban volt, az utóbbi években Pécs, Dunaújváros, Arad közönsége után Erdőkertes közönsége is részese lehetett a különleges színházi élménynek.

Fotók: Rimai

A FILMSZTÁR
Jávor Pál (eredeti neve: Jermann Pál Gusztáv;
Arad, 1902. január 31. – Budapest, 1959. augusztus 14.) minden idők egyik legismertebb
és legkedveltebb magyar színésze, az első magyar férﬁ ﬁlmsztár. Népszerűségét kezdetben
jó megjelenésének, tucatﬁlmekben eljátszott
erős karakterű ﬁguráinak köszönhette. Később ismerték fel drámai tehetségét. Több mint
70 ﬁlmben játszott, nemcsak hazánkban, hanem külföldön is. Rengeteg ﬁlmslágert énekelt.
Vele végződött a magyar némaﬁlmgyártás
(Csak egy kislány van a világon… – 1929), és
vele kezdődött a magyar hangosﬁlmgyártás is
(Kék bálvány – 1931), valamint a háború után
meginduló „új” magyar ﬁlmgyártás (A Tanítónő – 1945). A dalszövegíró Szenes Iván Jávor
Pálnak írta az ötvenes évek második felében
– amikor az USA-ból hazatért – az „Egy tisztes őszes halánték” című dalt, amelyet többször hallhatunk archív műsorokban.
HÁZASSÁGA
Jávor Pál esküvőjéről 1934. július 24-én a korabeli sajtó ekképpen beszámolt be: „A közeli
napokban érdekes házasságkötés színhelye lesz
az V. kerületi anyakönyv-vezetőség. Jávor Pál,
a ﬁlmek ﬁatal szerelmes hőse veszi feleségül
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Landessman Márk iparmágnásnak leányát,
Landesmann Olgát. A házasságkötésnek romantikus előzményei vannak: Jávor Pál minden
premierjén megjelent az egyik zenekari zsölylyesor sarokülésén egy elegáns ﬁatal hölgy, aki
lelkesen tapsolt az akkor még szárnyait bontogató ifjú művésznek. Jávornak feltűnt a lelkes és csinos néző, s úgy adódott, hogy egy társaságban személyesen is megismerkedett
vele. A konzervatív polgári család, amikor tudomást szerezett leányuk vonzalmáról, a végletekig ellenezte a tervezett házasságot. Ám
leányuknak, aki elvált asszony, első férje
Schmolka Lipót volt, akitől két gyermeke volt,
egy kisﬁú és egy kisleány, nem tilthatták meg,
hogy jövendőbelijével érintkezzék. Ezért a család úgy próbált célt elérni, hogy Jávort ﬁgyelmeztették az egyik családtag által, hogy amenynyiben Landesmann Olgát feleségül veszi, a
család őt mindenből kitagadja. Jávor erre
mindössze annyit felelt: – Nem érdekel, keresek
annyit, hogy egy asszonyt el tudjak tartani...”

A SZÍNDARAB TÖRTÉNETE JÁVOR
SOPRONKŐHIDAI NAPLÓJÁN
ÉS LEVELEIN ALAPUL
A színész fényes karrierjét azonban megtörte
a történelem vihara, a vészkorszak. Jávor Pál

„Nagyon kérem, halálom után a szószékről
hirdessék művésztársaimnak, volt kedves közönségemnek és minden magyar testvéremnek,
hogy egyedül Krisztust követve érdemes élni!
Ez az egyedüli igaz érték itt, ami odaát az örökkévalóságban, Isten színe előtt is megmarad. Mert
van örökkévalóság! Van örök élet! Van lélek!”

Gynt-előadásából játszott nekik. „December
nem lehet karácsony, mert akkor nincs Isten,
ha ez a karácsony!” A csapat útja nyolc hónap
sopronkőhidai rabság után Melkbe vezetett,
ahol Jávort pöcegödörásásra osztották be, ahol
majdnem meg is vakult.

Jávor Pál végrendelete

A MONODRÁMA
A Jávort alakító Szőke Zoltán színművész teljes átéléssel, színészi képességeinek teljes
eszköztárát felhasználva, megrázó hitelességgel tárta elénk a drámai történetet. A monodráma rendkívüli színészi képességet, koncentrációt igényel a színésztől, miközben az érdeklődést is folyamatosan fenn kell tartsa,
hogy a néző egy pillanatig se érezze a partnerek
hiányát, hiszen egymaga kell hogy eljátssza a
többi szereplőt is. Ehhez kell a kiváló jellemábrázolási képesség. Sikerült – a publikum
szinte maga előtt látta a rendőrparancsnokot,
a kilátástalan helyzetben lévő Jávort, vagy
Egyed Zoltán színikritikust. Az arcjátéknak, mi-

1944-ben a nyilasok börtönébe kerül, mert
nem hajlandó elárulni zsidó származású felesége tartózkodási helyét. Az addig ünnepelt
ﬁlmcsillag a fogságban meggyötört és megkínzott emberré vált. Ezzel megkezdődött egy
több hónapos kegyetlen élet-halál küzdelme.
Kénytelen volt átélni, hogy azok, akik eddig dicsőítették, most a fogvatartói. Jávort Sopronkőhidára, majd Németországba hurcolják.
Embertelen körülmények között kínozzák,
vallatják, de ezt is méltósággal viseli. Jávor Pál
naplójában megrázó őszinteséggel vallott
életének erről a korszakáról. Ez az alapja a színpadi feldolgozásnak is. Hazatérte után öszszerakta egy színházi kritikus barátja találmányát, a videomagnó ősét, a magnetioszkópot
és abba mondta el feleségének, Olgának a
szenvedéseit. Az átéltek felidézése közben felzaklatja magát, elveszti önuralmát, és újra átéli a vele történt borzalmakat. Jávor Pál Sopronkőhidán írt naplójából tudta meg a rendező, hogy vele együtt raboskodott Egyed
Zoltán kritikus is. A darabból kiderül, hogy zsidó felesége miatt hurcolták el Jávort. Olgának
az utolsó pillanatban sikerült elmenekülnie. Jávor állítólag egyszer túl harsányan szidta a rendszert egy veszprémi társaságban. 1944-ben, Tisza-parti házában értesült Szálasiék puccsáról
és az első intézkedésekről. Amikor hazarohant
Pasarétre, már nyilasok voltak az utcán. Jávort
a Külügyminisztériumba hurcolták, akárcsak hűséges rajongóját, Pap Álmos külügyi titkárt.
Amikor a nyilasok a színészt vallatni kezdték,
addigra a titkárt felismerhetetlenné verték.
A fogságban már csak a túlélés számított.
Hogy tartsa a lelket a többiekben, karácsonyeste Mindszenty bíboros két szál gyertyát, egy
apró fenyőt és néhány almát szerzett az ünnephez, Jávor pedig a Nemzeti Színház Peer

Erdőkertesi Napló • 2021. november

mikának külön hangsúlyt adott, hogy a színész
arcát egy kivetítőn felnagyítva is láthattuk. A darab díszlete csupán egyetlen fotel és a felvevőgép installáció/imitáció volt, amelybe a színész a történetét meséli. A jelmez egyetlen sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő. Még sincs hiányérzete a nézőnek. A fotel – amelyben az
előadás kezdetén a színész keresztbe vetett lábakkal, szorosra kötött nyakkendőben beszélt
a kamerába – később a sopronkőhidai rabság

LÉLEKÉRZÉSEK:

egy bizonyos pontján felborult, és a főhős kiborult. A zakó is leesett, a nyakkendő is kibomlott, az ingszárak lebegtek. Jávor végső elkeseredésében a halálát kívánta. Később jó szagú ágyneműben, csöndes kórteremben tért magához, és az ablakhoz lépve meglátta az amerikai tankokat. Végül – ahogy az a drámákban
lenni szokott – jött a katarzis: Jávor találkozott
az utcán a feleségével, Olgával. Bizonyára a felesége iránti vonzalma, szerelme és viszontlátásának vágya adta az erőt Jávornak a borzalmak elviseléséhez. Az előadás magával ragadó volt, szinte érezni lehetett az egyre fokozódó drámai feszültséget az egy óra húsz
percen keresztül. Ehhez hasonló élményben
csak évtizedekkel ezelőtt volt részem, amikor
Gogol: Egy őrült naplója című monodráma előadását láttam Darvas Ivánnal. Az egyedülállóan kiváló produkciót a közönség méltán jutalmazta vastapssal. Kíváncsian várjuk a következő előadást, és a még több érdeklődőt az Erdőkertesi Faluházba.
Rimai S. Éva
„Ha megismered a világot, megismered magad.”

Karácsony Bence

AZ UTAZÁS, AMELY SOHASEM ÉR VÉGET
Karácsony Bence, ﬁatal költőnek „Lélekérzések” címmel jelent meg az első verseskötete. A haiku hosszúságú versei mély érzésekről tanúskodnak: önmagáról, a világról, ezoterikus gondolatairól. Ezek apropóján hívta transzcendentális, spirituális utazásra hallgatóit 2021. október 5-én az Erdőkertesi Faluházba.
Az indiai bölcselet szerint az ember több mint
a kézzelfogható hús-vér-csont testrészek halakinek csillog a szeme
maza. A világnak van egy láthatatlan része,
annak kacag a lelke
amely erőként nyilvánul meg, és fontosabb a ﬁHa megismered a világot,
zikai testnél. Amíg a természettudósok azt vallmegismered magad,
ják, hogy ﬁzikai törvények irányítják a világot,
Fotó: Rimai
mert aki ismeri magát,
addig a spirituális felfogás szerint az emberi élet
az megismerte a világot
eseményeit egy ember feletti kozmikus rend veés tudatosan cselekszik,
zérli. Az ezoterikus felfogás onnan indul, hogy
zéppontjába jutásának módszereként ismert
benne, mert elnyerte
az ember a belső életét kezdi feltárni, és hogygyakorlat. A meditációnak az egészségre és a
cselekedetei értelmét.
ha a cselekedetek összhangba hozhatók a láttest működésére kifejtett hatását ma már
hatatlan rendezőelvvel, akkor abból egy ménemzetközileg elismert intézetek tanulmányai
Karácsony Bence, 2011. december 11.
lyebb harmónia alakul ki. Az ember láthatatlan
is igazolják.
energiaközpontjai az ind ﬁlozóﬁa ezoterikus taA faluházban az ezoterikus világ iránt érnítása szerint a csakrák, amelyek a gerincoszlop
deklődők több programból is válogathatnak:
mentén helyezkednek el, a gerinc tövétől a fejtetőig. A csakrákon át- hangfürdő segítségével zenés, hangtálas relaxáción vehetnek részt mináramló életerő szabályozza a test összes életfunkcióját. A hindu tan sze- den hétfőn 17.30-tól 18.30-ig Sándor Krisztina hangterapeuta irányírint, aki megérti, és tudatosan képes felhasználni a csakrákban rejlő ener- tásával, akinek elérhetősége a www.fonixonismeret.hu oldalon meggiákat, az lépésről lépésre elérheti a megvilágosodás állapotát, a fel- található. Ennek során a hangtálak egy mélyen ellazult állapotba vesőbbrendű tudatosságot, a tökéletes boldogságot.
zetnek, az egész testet átrezegtetve oldják annak feszültségét. A fogBence széles körű érdeklődése kiterjed a magyarság szakrális ere- lalkozás célja, segítséget nyújtani a harmónia, a belső egyensúly megdetére, a teremtés, a megvilágosodás, a „semmi állapot”, gyógyítás, teremtésében, a stressz okozta tünetek megszűnéséhez gonggal, sáfejlődés, a lélek termei, a megbocsájtás, a tudatos szeretet, a negatív mándobbal, hang-tálakkal.
gondolatok pozitívvá alakítása, az ego tisztítása kérdéseire. Bence beA hatha jóga kedvelőit is várja Szabó-Siklósdi Linda oktató a falumutatta, hogy képes különleges hangok képzésére is, amely csak ki- házban csütörtökönként 17.15-től 18.30-ig. Több információ a Linzi jóga,
tartó gyakorlással érhető el. Az est közös meditációval zárult, amely valamint az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár Facebook-oldalakon taaz ősi vallásokból és spirituális hagyományokból származó, a tudat kö- lálható.
Rimai S. Éva

Boldog lélek
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OKTÓBER 18.
– A MAGYAR REGÉNYÍRÁS NAPJA

HA BÁNTJA A SZEMÉT A SZEMÉT...
2021. október 16-án, szombaton borús napra ébredtünk. Ilyenkor inkább otthon bekuckózna az ember, de nekünk küldetésünk volt, amit az egy héttel azelőtti üzenet érkezésének köszönhettünk.

1740. október 18-án született Dugonics András, a magyar matematikai műnyelv megteremtője és a magyar regényírás úttörő alakja. Piarista szerzetes volt, aki verseket költött,
foglalkozott matematikával, és megírta az első magyar regényt Etelka címmel.
Az ő születésnapjához kapcsolódóan az „Imádom a Könyveket a Magyar Irodalomért”közösség indította útjára a „Magyar regényírás
napja” világnapot, mellyel célul tűzte ki a
magyar szép-, és szórakoztató irodalom népszerűsítését.
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár is csatlakozik ehhez a célkitűzéshez, 2021. október
18-tól 18 napon át egy-egy magyar író köny-

veit ajánltuk olvasóink ﬁgyelmébe könyvtárunkban a kölcsönzőpult mellett. A könyvtár
olvasótermében november 26-ig kiállítás látható a Régi magyar írók-sorozat díszkiadású,
valamint a Magyar Regényírók-sorozat képes
kiadású könyveiből (1886-tól 1920-as kiadású könyvekig).
Hollósi Jánosné, könyvtáros

Fotók: Hollósi Jánosné

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Erdőkertes kifejezte tiszteletét az idősek iránt. Az idősek világnapja alkalmából a Faluházban 2021. október 23-án került megrendezésre az ünnepség, amelyen dr. Pásztor László polgármester és Szőke Zoltán intézményvezető köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a vendégek „Cintányéros cudar világ” címmel válogatást hallottak az operettirodalom kedvelt dalaiból és magyar nótákból. A közreműködő énekesek Udvarhelyi Boglárka és Pomlényi Péter voltak. A jó hangulatot fokozták a táncosok és az, hogy a művészek bevonták a közönséget is a közös éneklésbe. A faluház süteménnyel és itallal is kedveskedett a szépkorúaknak.
Rimai S. Éva

Fotók: Hollósi Jánosné
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A Jobb Világért Mozgalom (JVM) alapítója és egyben kedves ismerősöm, Kis-Balázs Attila keresett meg. Országszerte szerveznek jótékonysági akciókat, így nagyon boldog volt, amikor hallott a családi
szemétszedésünkről, amit két héttel azelőtt valósítottam meg. Tudta,
hogy bizony még van ott bőven felszedni való, így felajánlotta a segítségüket. Úgy alakult, hogy felszabadult egy időpontjuk október 16ára, ezért csatlakoztak volna hozzánk egy közös szemétszedésre Erdőkertesen. Önzetlenül. Csak annyit kértek, hogy amennyiben megoldható, eszközöket és ebédet biztosítsanak számukra.
Dr. Pásztor László polgármesterünket nem sokkal a JVM felajánlása előtt ismertem meg. A családi szemétszedési akció során teljesen
ismeretlenül írtam neki, hogy szívesen segítenénk a környékünkön. Ő
pedig szó nélkül elszállíttatta akkor az általunk összeszedett szemetet. Éppen ezért egy ilyen nagyobb volumenű segítséget, a JVM felajánlását habozás nélkül továbbítottam neki. Egy hét nem sok idő mindent megszervezni, de ő szó nélkül igent mondott, és az elejétől kezdve a kezdeményezés mellett állt.
Így alakult, hogy a családunk szorgosan nekiállt az október 16-ai szemétszedési akció megszervezésének. A férjem segített, hogy otthon
tudjuk vendégül látni a csapatot egy bográcspartira. Anyukám lett a
lecsó főszakácsa, anyósom hozta a felszereléseket, én pedig előző este
a kislányommal végigszáguldottam a bevásárlóközpontban, hogy
minden alapanyagot beszerezzünk.
A polgármester zsákokkal és kesztyűkkel, valamint a megvendégelésre szánt összeggel a Jobb Világ
Mozgalom összes kérését teljesítette. Péntek este pedig egy meglepetés is érkezett: László személyesen jött el hozzánk, és italokkal kedveskedett a csapatnak.
A gyors és hatékony csapatmunkának köszönhetően minden készen állt. Kivéve az időjárás. Elkezdtek érkezni az önkéntesek. Bemutatkozások, kávék, gyors reggelik, felszerelés kiosztása és indult is a csapat.
Mintha még a nap is megérezte
volna a jószándékunk erejét,
mert előbújt a felhők mögül, és
kitartóan melegített minket
még a munka utáni ebéden is.
A szemétszedési területet
gyalog közelítettük meg.
Oda tartottunk, ahol
látszódott a múltkor,
hogy sajnos rendszeresen raknak le nagyobb mennyiségű szemetet. Ahogy az úton baktattunk, már elkezdtük
az elhajított energiaitalos dobozokat és társaikat összeszedni.
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Közben az egyik lelkes
önkéntes megpillantott egy dombot, aminek a másik oldalán
egy árok volt, tele szeméttel.
A csapat nagy része gyorsan ment is segíteni. Csakhamar kiderült, hogy a domb beleillett
volna a szemétdombon kapirgáló kakas meséjébe. Mélyen beleágyazódott a sok lom, a természet pedig köré épült, magába zárta. Kakas híján ásók és kapák kerültek elő, és nekiláttunk a bontásnak.
Közben a csapat másik része továbbment, és egy korábban hajléktalanok lakta területet tisztítottak meg a jelentős mennyiségű szeméttől.
Két hatalmas kupac gyűlt így össze. Mindenki elfáradt. A munka jobban ment csapatban, gyorsan telt az idő, jókat nevettünk, de közben
azért mindenkinek ott volt az a keserédes érzése, hogy „ezt miért kellett?!” A legrosszabb az volt, hogy tele volt veszélyes hulladékkal vagy
éppen olyan dolgokkal, amiket nyugodtan elajándékozhattak volna valakinek, aki még hasznát vehette volna.
A sok vésés, ásás, szedés bizony megdolgoztatta az önkénteseket,
így farkaséhesen, de elégedetten visszatértünk az udvarunkra, és lecsóval ünnepeltük meg a jól végzett munkánkat. Nem hazudok, van
még feladat bőven. Viszont ha mindig egy kicsit teszünk érte, együtt
sikerülhet egy szebb és tisztább településen élni. Előbb utóbb pedig
a szemétlerakók is eltűnnek, mert látják, hogy itt ezt bizony nem tűrik el.
Szóval, ki csatlakozik hozzánk jövő tavasszal?
Kádár Réka
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DIÓHÉJBAN A DIÓ ORVOSLÁSA
– AVAGY MENTSÜK MEG A ZSERBÓT!
A magyar kertek, köztük Erdőkertes kertjeinek, udvarainak is jellegzetes ékessége, a diófa, s mellette a magyar sütemények elmaradhatatlan kelléke került veszélybe az elmúlt pár évben: a dió… De lehet-e védekezni hatékonyan és sikeresen a dió feketedését, satnya, fogyaszthatatlan termését okozó kártevővel szemben? És ha igen, melyik módszer erre a valóban hatékony, és legkevésbé veszélyes? A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusának növényvédelmi szakembere, dr. Szabó Árpád válaszolt a kérdéseinkre.
A néhány éve tapasztalható diófeketedés és
romlás oka az Amerikában honos nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa Cresson). A Magyarországon 2011-ben, Kőszeg
környékén azonosított rovar megjelenése által okozott károk azonban olyan mértéket öltöttek, hogy lassan nincs hazánkban olyan régió, sőt kert, ahol ne tapasztalnák azt. Az interneten fel-felbukkanó ötletek, javaslatok,
vagy akár szakembereknek tulajdonított jó
tanácsok ellenben a legtöbb esetben nem
állják meg a helyüket – árulta el dr. Szabó Árpád, a MATE Növényvédelmi Intézet egyetemi docense. A legrosszabb megoldás,
amit semmiképp sem javasol, az a fa kivágása
– már amennyiben kizárólag a burokfúrólégy
okozta károk miatt merül fel ennek lehetősége. A fa ugyanis szerencsére nem károsodik, nem betegszik meg, sőt a hiedelemmel
ellentétben a falevelek sem károsodnak!
De mi is az a burokfúrólégy? A hazánkban
is honos cseresznyelégy rokona, a cseresznye ’kukacosodását’ okozó kártevőhöz hasonlóan a termés héja alá teszi le tojásait,
amelyekből kikel a lárva. A valójában nyű típusú lárva a dió esetében a zöld burokkal
táplálkozik, s miközben azt elfogyasztja, a burok megrohad, a dió pedig elsorvad, nem tud
kifejlődni. Elsősorban a közönséges diót
(Juglans regia), másodsorban a fekete diót
(Juglans nigra) veszélyezteti ez a légy, de ritkán az őszibarackon is megjelenhet.
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HASZNÁLHATÓ
NÖVÉNYVÉDŐSZEREK

Dióburok-fúrólégy

A telet és tavaszt a légy bábállapotban tölti a talajban, majd július-augusztusban jelennek meg a kifejlett egyedek a diófákon.
Ekkor a legintenzívebb a rajzása, így az ellene
való védekezés is ekkor a leghatékonyabb –
tudtuk meg Szabó Árpádtól. A védekezés
hasonlóan működik a cseresznyeléggyel
szembeni fellépéshez: meg kell akadályozni a legyeket a petéik lerakásában, melyre leginkább a rovarölő hatású szerek alkalmasak.
A rajzó légy megﬁgyelésére használható a
sárga színű ragacsos lap – a fa minél magasabb szintjén elhelyezve –, ezzel állapíthatjuk
meg, hogy mikor célszerű elkezdeni a védekezést. A légycsapda önmagában csak jelzőrendszerként használatos, nem alkalmas a
legyek kiirtására. Háztáji, egy-két diófa esetén a nagy számban kihelyezett ragacslap
ugyan gyéríti a légyállományt, de általában
nem elegendő a védekezéshez.

Pyregard – piretrin hatóanyagú, ökológiai gazdálkodásban is használható, a méhek jelenléte
esetén csak méhkímélő technológiával kijuttatható (este)
Karate Zeon 5 CS – piretroid hatóanyagú (lambda-cihalotrin), a méhek jelenléte esetén csak méhkímélő technológiával kijuttatható (este)
Mospilan 20 SG – acetamiprid hatóanyagú,
hosszú hatású, felszívódó rovarölő szer, méhekre nem veszélyes
Combi-protec adalékanyag – csalétek és hatásfokozó segédanyag, ökológiai gazdálkodásban
is alkalmazható kiegészítő kezelésre

Magyarországon több mint hatezer hektáron található jelenleg dióültetvény, az
esetükben egyértelműen a permetezés a
megoldás, melyet a rajzási időszakban körülbelül tíznaponta (ez 4-5 alkalom összesen egy idény alatt) érdemes elvégezni a növényvédelmi szakember szerint. Üzemi ültetvényekben ehhez megfelelő gépesítettség áll rendelkezésre, házi kertben
ugyanakkor nehézséget okozhat a nagyméretű fák kezelése. Mivel a burokfúrólégy
a fa tetején, magasabb részein is előfordul,
ezért érdemes fokozatosan, több részletben
a fa felső ágait visszametszeni. A hatékony
kezeléshez ugyanis nem elegendő a fa alsó
harmadát permetezni, hanem a felső részt
is szükséges elérni a permetszerrel.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által kiadott engedélyokiratok
alapján több rovarölő szer is felhasználható
a rajzó legyek ellen, egyikük az ökológiai termesztésben is engedélyezett. Ez a krizantémból kivont, természetes hatóanyagú piretrin (Pyregard néven kapható), amely
szükséghelyzeti engedéllyel rendelkezik
dióban. A háztáji vagy kerti fák esetén, ahol
mondjuk a veteményes fölé vagy a teraszra
belógó ágak miatt kevésbé könnyű a védekezés, ott használhatjuk ezt a biomegoldást
is. A permetezést az otthoni környezetben
is legalább tíznaponta el kell végezni, ha hatékonyan akarunk fellépni a legyek ellen.
A piretrin ugyanakkor az UV-sugárzás hatá-
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sára nagyon gyorsan, egy nap alatt lebomlik, és mivel nem felszívódó szer, sem a
fába, sem a dióba nem jut be. Ennek ellenére
a rovarölő szerrel kezelt diófa különféle részeit ne használjuk például tea, vagy pálinka készítéséhez a kezelést követően! Ez
minden növényvédőszerre vonatkozik, ezért
a légy elleni kezelések elkezdése előtt, például tavasszal, nyár elején gyűjtsük be a hasznosítani kívánt zöld diót, diólevelet! (A kezelések elkezdése után ezt már csak a következő évben tegyük meg.)
Hosszabb hatásidejűek a piretrinből továbbfejlesztett, hatásspektrumában majdnem azonos szintetikus piretroidok. Ebbe
a csoportba tartozik a NÉBIH által javasolt
másik permetszer: a taglózó hatású lambdacihalotrin (Karate Zeon 5 CS márkanéven
kapható). A piretrinhez hasonlóan érintő hatású, a rovarral találkozva azonnal elpusztítja

azt. A diófa levelén, termésén megtapadva is kifejti rovarölő hatását, amint érintkezik a kártevővel, ezzel szemben ugyancsak
nem kerül be a fa nedvkeringésébe, hiszen
kontaktszer.
A harmadik ajánlott lehetőség a védekezésre az acetamiprid hatóanyagú, felszívódó Mospilan 20 SG szer, amelynek az előzőeknél még hosszabb a hatástartama.
Ugyanakkor a Karate és a Mospilan is szabadforgalmú szer, így bárki megveheti gazdaboltban vagy kertészeti szaküzletben.
A felsorolt, ajánlott permetszereket a növényvédelmi szakember rotálva ajánlja használni, hogy ne alakulhasson ki rezisztencia
ellenük a kártevőkben.
Bár jelenleg még csak tesztelik a nyugati dióburok-fúrólégy elleni felhasználhatóságát, ezért engedéllyel nem rendelkezik,
az ökológiai gazdálkodásban vagy háztáji vé-

MIRE JÓ A DIÓLEVÉL?
A diólevél magas csersavtartalma (tannin) miatt
nagyon lassan bomlik le, ezért kevésbé alkalmazott komposzt alapanyag. A savanyú talajt kedvelő növények számára azonban éppen ezért
kedvező: az áfonya, hortenzia, rododendron
minden bizonnyal örömmel veszi a belőle készült
tápanyagot. Igaz, a komposztálás két évig is eltarthat, még ha összeaprítjuk is a leveleket és fűvel keverjük. Mulcsként azonban nem használható! A kéreg, a levél és a burok barna festéket,
diópácot ad, például hajfesték is készíthető belőle. A levél teája bélhurut, magas vérnyomás és
bélférgesség ellen, a szétmorzsolt levél vagy forrázata bőrkiütések gyógyítására használható.

Képek forrása: pixabay.com

MAGYAR ÚJÍTÁS A DIÓ VÉDELMÉÉRT
A MATE Növényvédelmi Intézetben egy új védekezési módszeren (törzsinjektálás) dolgoznak a NÉBIH-el együttműködve, melynek lényege, hogy a fa törzsébe furatot készítenek.
Ebbe helyezik el a speciális rovarölő szert, majd sebkezelővel lezárják a furatot. A fa a nedvkeringésével
továbbítja a szert a terméshez, ahol a rovarölő szer a tojásból kikelő, apró lárvákat elpusztítja. Az eljárás
még nem rendelkezik engedéllyel, kísérleti stádiumban van, de kimondottan háztáji alkalmazásra tervezték.
Előnye, hogy a rendszeres permetezésekkel szemben évente egyszer kell csak elvégezni, rajzást megelőzően, és hosszú távon fejti ki a hatását. A dióbélben megjelenő hatóanyag mennyisége vagy a kimutathatóság alatt van, vagy a megengedett határérték alatt – ismertette dr. Szabó Árpád.
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dekezésnél ajánlható szer még a Neem
Azal. A trópusi neem fa (Azadirachta indica) magjának kivonatát tartalmazó készítmény összetett hatásmechanizmusú, a növénybe is felszívódó szer, viszont segít a rezisztencia megakadályozásában, és az élő
környezetre veszélytelen – tudtuk meg a
szakembertől.
Az engedélyokirattal rendelkező rovarölő szerek szigorúan ellenőrzöttek, megfelelő
biológiai hatásuk igazolt, mind humán- és
ökotoxikológiai, mind szermaradék oldalról
biztonsággal alkalmazhatók az agronómus
szerint, szemben a „népi gyógymód” eszköztárával. Például a talajfertőtlenítés vagy
a fa gyökerének oltott mésszel való körbeöntözése igen káros megoldás, mivel ez a
módszer a talaj bonyolult ökoszisztémája
szempontjából a legnagyobb kárt okozhatja. A burokfúrólégy bábján ellenben
nem feltétlenül okoz különösebb pusztítást,
mivel annak a kemény, téli hideg ellen is
védő erős kültakaróját nem könnyű megbontani. De még ha sikerülne is, a szomszéd
fájáról átrepülő legyekkel szemben semmit
sem ér, ezért a hatékony védekezés továbbra
is a rajzáskor érhető el a már kifejlett legyek
ellen. És hogy meddig kell ezt folytatni?
Egyelőre csak az évente ismételt permetezéssel tudjuk kiszorítani a kertjeinkből a kártevőket, bizakodva abban, hogy egyszer csak
végleg eltűnnek a legyek.
Lamos Edit
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ŐSSZEL SEM KÉSŐ VETNI!

ESEMÉNYEK

Itt van az ősz, itt van újra – s bár szép, de a kertészkedni szeretőket mégis némi szomorúsággal tölti el. A veteményeskert, a virágok mind búcsúznak már ékességüktől, mi pedig kénytelen-kelletlen búcsúzunk a kertben, növényinkben gyönyörködve töltött időtől… Vagy mégsem? Bálint gazda véleménye szerint ez nem szükségszerű – ugyanis számos növény és virág ültethető el ősszel, sőt, az időjárás függvényében még a termésükből is szüretelhetünk.
Bár Bálint György, „mindenki Bálint gazdája” már nem lehet közöttünk, jó tanácsai és
tapasztalatai még mindig elérhetőek. Ezek
között szerepel például, hogy számos zöldségből létezik ősszel is vethető fajta, ilyen
például a retek, a mángold, a tépősaláták, az
endívia, cikória és a madársaláta, vagy a rukkola, a spenót, a pasztinák, a kelkáposzta, kelbimbó és a bordáskel, a póréhagyma, sárgarépa vagy a cékla. A nyár végével, szeptembertől ezeket újra vethetjük – sőt, akár
szüretelhetjük is a tél megérkezéséig!
Érdemes ősszel gondolni a tavaszi primőr
zöldségekre is: a torma, a sárgarépa, a fejes saláta vagy a sóska és a spenót, de még a zöldborsó is ősszel vetve elsőként örvendezteti
meg a gondos kertészeket friss hajtásaival,
amint az időjárás kedvező számukra. A vöröshagyma és a fokhagyma is meghálálja az október végéig történő ültetést, az enyhébb őszi
napokon szépen gyökeret eresztve a tavasz közeledtével friss hajtásokat növesztenek, és korán adnak termést is.
Kevésbé ismert, de rendkívül hasznos az őszi
mák vetése, mely még ősszel kikelve és megerősödve a telet is jól viseli. Terméshozama is
hasonló a tavaszi mákéhoz, viszont a kártevők
nem tudják megtámadni. Ugyanis mire felébrednek téli álmukból, a mák már olyan kemény
tokot növeszt, amelyen nem tudnak áttörni.
Fontos szem előtt tartani, hogy az őszi és tavaszi
mák csak a saját szezonjában vethető, tehát
megfelelő magot válasszunk az idényhez!
A fűszernövények közül is számos vethető
ősszel, a petrezselyem, a citromfű, a menta, a
tárkony is ilyen. Télen is élvezhetjük a zsázsa,
rozmaring, kakukkfű hajtásait, amelyek megfagyva is szüretelhetők. Bár így kevesebb tápanyagot tartalmaznak, még mindig értékesek
és frissen felhasználva különösen ízletesek. A
kényesebb, vagy a főzéshez közelben tartandó növények bent a konyhaablakban is élvezhetik a telet, a bazsalikom, a borbálafű, a sarkantyúka, a porcsin vagy az ehető salátakrizantém is ilyen. Mi pedig frissen szedhetünk
belőlük és használhatjuk az ételek ízesítéséhez.
A virágokról se feledkezzünk el, a hagymás
virágokat nyugodtan ültethetjük október végéig vagy enyhe idő esetén tovább. A virághagymák ültetésekor azonban érdemes odaﬁgyelni, hogy háromszor-négyszer olyan vas-
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tag talajréteg fedje, mint amilyen a hagymák
magassága. Így megakadályozható, hogy elfagyjanak. A tulipán, a nárcisz és a jácint, a kankalin, krókusz megfelelően ültetve a tél végén
üdítő és friss jelenlétükkel hozzák majd el számunkra a tavaszt.
Akár a vetemények, akár a virágoskert kapcsán, ha mégis tartanánk az erős fagytól, akkor
gyapjútakaróval, fenyőágakkal vagy mulccsal,
levelekkel takarjuk be a növényeinket.
További hasznos ötletek és tanácsok a
www.balintgazda.hu oldalon olvashatók!
Lamos Edit

Fotó: ﬁtoland.hu

Fotó:ezermester.hu

Fotó: Megyeri Szabolcs kertész blogja

Hogyan jött számodra a labdarúgás, hány éves
korban kezdted a sportot?
A labdarúgás úgy jött, hogy pár osztálytársam
focizott általános iskolában, és ők rágták a fülem, hogy menjek velük oda focizni. Így történt, hogy kilencévesen kezdtem a „pályafutásomat”.
Hogyan lettél kapus? Kipróbáltad magad
más poszton is, vagy rögtön a gólvonal előtt
„találtad magad”?
Először mezőnyjátékos voltam. Jobb hátvédet
játszottam, de mindig más volt a kapus. Egyszer születésnapomra kértem egy kapuskesztyűt, amit elvittem magammal edzésre. Ekkor
kérdezte Gyula bá’ (Pásztor Gyula), hogy be
akarok-e állni a kapuba? Amire a válaszom
„igen” volt. Ezt követően kapusként végigjár-

„MINDIG IS IDE TARTOZTAM”
Egyik új nyári „szerzeményünk”, Gál Krisztián kapus válaszolt kérdéseimre.
tam a különböző korosztályok ranglétráját.
Kilencévesen Erdőkertesen kezdtél el futballozni, majd 8 év után Veresegyház, Fót és
Iklad csapatainak a kapuját őrizted, de Erdőkertesre mindig visszatértél. Itt érzed magad otthon?
Mindig is ide tartoztam, hiába mentem el másik csapatba, a szívem ide húzott, mindig ﬁgyeltem és követtem, hogy állnak a bajnokságban.
Utolsó pályára lépésed óta több mint egy év
telt el. Mivel győzött meg Csizmadia Balázs,
hogy visszatérj?
Csizmadia Balázst ismerjük, remek edző, és pályafutásom aranykorát is vele éltem meg, amikor a 2016/17-es szezonban átvette a csapatot, és következő szezonban bajnokságot

nyertünk. Kellett egy kicsit noszogatni, de átgondoltam, és hiányzott is a futball, így újra belevágtam.
Hogy érzed magad, milyen a csapat?
Nagyon jól érzem magam a csapatban, nagyon
ﬁatal a brigád, de annál jobban akarják és csinálják ezt az egészet.
Mire számítasz magadtól és a csapattól a szezonban?
Magammal sose vagyok megelégedve, de
ami tőlem telik, mindent megteszek a csapatért mint rangidős. A csapattól nagy eredménynek számít szerintem, ha a legjobb hétben benne leszünk, mivel az átlagéletkort nézve mi vagyunk a legﬁatalabb csapat!
Tajmel Barnabás

Fotó: ﬁtoland.hu

Fotó: ankert.hu
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Sport

Hirdetés

EREDMÉNYEK
U7:
OTP Bank Bozsik-Program
09. 04. Püspökszilágy, Minitorna
09. 18. I. Őszi Bozsik-fesztivál, Dunakeszi
Kiemelt játékos: Szalai Ronald
09. 29. Edzőmérkőzés, BVSC-Zugló
U9:
OTP Bank Bozsik-Program
09. 04. Püspökszilágy, Minitorna
09. 18. I. Őszi Bozsik-fesztivál, Dunakeszi
Kiemelt játékos: Nagy-Szűcs Máté
U11:
OTP Bank Bozsik-Program
09. 04. Püspökszilágy, Minitorna
09. 12. I. Őszi Bozsik-torna, Dunakeszi
Kiemelt játékos: Solti Roland

09. 25. II. Őszi Bozsik-torna, Dunakeszi
Kiemelt játékos: Németh Norbert
09. 27. Edzőmérkőzés, Veresegyház
U13:
III. osztályú bajnokság, alapszakasz,
B-csoport
09. 09. ESE – Tökmag FS 3:3
09. 19. Gödi SE „kék” – ESE 3:3
09. 26. ESE – Juventus Academy-Vác II 1 : 8
U16:
Alapszakasz, B-csoport
09. 18. ESE – Szadai SE
09. 22. Vácrátót KSE – ESE
(Vácrátót csapata miatt elmaradt)
09. 25. ESE – Veresegyház VSK
09. 29. ESE – Mogyoród FC
(Mogyoród csapata miatt elmaradt)

U19:
Alapszakasz, B-csoport
09. 09. Veresegyház LUA – ESE
09. 14. ESE – Püspökszilágy
09. 21. ESE – Veresegyház VSK
Felnőtt:
Pest megyei III. osztály, Északi csoport
09. 05. Mogyoród FC II – ESE
09. 12. ESE – Püspökszilágy SE
09. 18. Szobi SC – ESE
09. 26. ESE – Gödi SE

2 : 5 Öregﬁúk:
Öregﬁúk bajnokság, Keleti csoport
0 : 3 09. 13. Mogyoród KSK – ESE
8 : 3 09. 20. Szadai SE – ESE
09. 27. ESE – Heréd LC
3:0

2:4
12:0
1:2

2:3
5:3
1:3
1:2

5:2
5:2
1:4

Hirdessen

az Erdőkertesi
Naplóban!

Erdőkertesi SE U7 • Püspökszilágyi Minitorna

Velünk sikeres lesz!
4000 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR
Bővebb információ:

kovacspe@t-email.hu • 06 30 930 4831
Erdőkertesi SE U11 • I. Őszi Bozsik-torna
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EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI...
(Írásunk a 12–13. oldalon, fotó: Rimai Éva)

