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AZ ERDŐKERTESIEK KÖZÉLETI LAPJA

Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván:
Erdőkertes Község Önkormányzata
(Fotó: Hollai Gábor)

Közlemények

A hónap híre

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/)!

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy lapunk
koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai
a 2022. JANUÁR 24-i, nyomdába adás előtti állapotot tükrözik,
azok a lap megjelenésének idejére
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak!

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

TERVEZETT PROGRAMJAINK
2022. FEBRUÁR

február 3., 17., 24., 9:15–10:00
Szőlőfürt Óvoda Könyvtári ismerkedése
•
február 4., 11., 18., 25., 10:30–11:30
Ki Akarok Nyílni Ovi Könyvtári ismerkedése
•
február 12.
Ovis bál
•
február 19. 15:00
„Isten hozott!” – polgármesteri köszöntő
•
február 23.
Nyugdíjas Farsang
•
február 24. 9:30
Vidám Vándorok: Varázslatos játékbolt színházi előadás
a Ki Akarok Nyílni óvodásainak
•
február 24. 14:00–18:00
Véradás
•
február 26.
Kocsonyafesztivál a Szent István-parkban
•
Ulti Klub

ÁTADÁS
December 7-én, Tuzson Bence országgyűlési képviselő jelenlétében került átadásra a „Roheim-kastély” pályázati pénzből megvalósult energetikai fejlesztési beruházása és a Fő
úti járdafejlesztés újabb szakasza a Paskom utca és a Tégla utca között.
A település fontos épületei, a kastély, a polgármesteri hivatal és a református óvoda energiahatékonysági felújításon esett át, amit KEHOP-pályázaton nyert támogatásból tudott
Erdőkertes megvalósítani. Nyílászárócserére, homlokzat- és padlásszigetelésre, továbbá napelemek telepítésére került sor.

Fotók: Hollai Gábor

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, Márkus Judit, Hollai Gábor
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Önkormányzat

Önkormányzat

KERTESI KARÁCSONY

KÖZÖSEN VÁLTJUK VALÓRA...

(Fotók: Hollai Gábor, Facebook/Erdőkertes Község Önkormányzat, Dr. Pásztor László oldala)

(Fotók: Facebook/Erdőkertes Község Önkormányzata és Facebook/Dr. Pásztor László)

PÁLYÁZATOK
Erős évkezdés pályázatok terén! Az előzetes
energetikai számítások után az önkormányzat
pályázatot adott be: napelemes rendszer telepítésére a Rákóczi utcai óvodában, a 22,5 kWp
teljesítményű rendszer termelése lefedi majd a
fogyasztást, hőszigetelésre, nyílászárócserére
és napelemes rendszerre a faluházban, a fűtési
rendszer korszerűsítésére, hőszigetelésre és
nyílászárócserére az Egészségházban. A lapostetőre tervezett 14,5 kWp napelemes rendszer a
rendelők fogyasztását fedezni fogja.

BEFEJEZŐDÖTT A SPORT UTCA
ASZFALTOZÁSA
Ezzel egyidejűleg Dr. Pásztor László polgármester úr levélben kezdeményezte az
ELMŰ felé, hogy a Sport utca – Béke utca kereszteződésében lévő 20 KW-os felsővezetéktartó oszlopot helyezzék át a kereszteződésből, hogy biztonságosan lehessen
közlekedni az adott szakaszon.

ÉPÜL A REFORMÁTUS ÓVODA
A terveknek megfelelően épül a Szőlőfürt Református Óvoda új épülete.

ÚJ GYÓGYSZERTÁR
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet engedélyezte GYÓGYSZERTÁR létesítését Erdőkertesen.
A gyógyszertár a Fő úton épül majd meg,
24 órás nyitvatartással. A forgalmazott termékeket szükség esetén házhoz is szállítják
és gyógyászati segédeszközök is a lakosság
rendelkezésére állnak majd. A gyógyszertár
előreláthatóan április-május hónapban nyílik.

HATÉKONYABB KÖZLEKEDÉSI ELLENŐRZÉS
Dr. Pásztor László polgármester találkozott Kurucz Péter veresegyházi őrsparancsnok úrral, aki bemutatta az új hitelesített légalkoholmérő készüléket, amely Erdőkertesen is szolgálatot fog teljesíteni. A szonda hiteles mérést biztosít – azonnal a helyszínen – a járőr számára, ezáltal nem vonja el őket a helyszínről a további bizonyítási eljárás lefolytatása érdekében. Így megszakítás nélkül tovább tudják folytatni a munkájukat. A beszélgetés során az őrsparancsnok jelezte, hogy a korábbi kérésnek megfelelően gyakoribb
sebességellenőrzést kezdeményezett Erdőkertesen.
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JUDO SPORT EGYESÜLET
Az Erdőkertesi Judo Sport Egyesület megtartotta év végi beszámolóját, melyen részt vett Dr. Pásztor László polgármester is.
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Közélet

Közélet

TAROL AZ ÖTÖDIK HULLÁM
Még véget sem ért a covid delta variánsa okozta negyedik hullám, az újévvel már berobbant
az ötödik is. A koronavírus legújabban terjedő, omikron nevű vírusváltozata kapcsán Dr.
Ács Tamás háziorvost kérdeztük, mik a teendők illetve tudnivalók a betegségről.

Fotó: internet/Egészség Kalauz

Milyen tünetek jellemzik a koronavírus legújabb változatát, mire ﬁgyeljünk?
Gyakorlatilag bármely jelentkező felső légúti
fertőzés lehet covidfertőzés, semmilyen speciﬁkus tünet nincsen már. A koronavírusnál kezdetben viszonylag gyakran jelentkező íz- és
szaglásvesztés is sokkal ritkább lett az omikron
variánsnál. A tapasztalataim szerint a háromszor oltott betegeknél sokszor csak egy egyszerű nátha a panasz, esetleg kis fejfájással.
Ilyenkor a köhögés és a láz sem jellemző. Kétszer oltottaknál, ha már fél év eltelt a második
oltás felvétele után, leggyakrabban markáns felső légúti fertőzés képében jelentkezik a fertőzés. A betegek néhány kellemetlen nap
után szépen gyógyulnak, ilyenkor a láz és a köhögés már gyakoribb. Oltatlanoknál gyakoribbak a komoly inﬂuenzaszerű tünetek, magasabb lázzal, masszív köhögéssel. És természetesen a vírus fő „erőssége”, hogy a fertőzöttek jelentős százalékában teljesen tünetmentes, vagy csak minimális tünetekkel jár. Ez
a képessége nagyban segíti, hogy ilyen hatékonyan terjedjen.
Mennyire gyakori most a koronavírusos megbetegedés a praxisában?
Jelenleg nem túlzás kijelenteni, hogy bárki lehet covidos. Az idei évben az elmúlt 15 munkanapon átlagosan több mint tíz koronavírusos beteget diagnosztizálunk naponta, mely
fokozatosan emelkedő tendenciát mutat. A 3.
héten minden nap több mint 15 beteget találtunk. Ami viszont jó hír, hogy ebből a közel
180 covidos betegből még egyet sem kellett
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kórházba küldenünk. Ilyen nem fordult elő a
korábbi hullámok során.
Érdemes-e tesztelni, ha gyanús tüneteket tapasztalunk, és ha igen, hogyan?
Mindenképpen érdemes tesztelni, láthatóvá
kell tenni a vírust a védekezéshez. Általánosságban elmondható, hogy egészen más az ember hozzáállása a karanténhoz, ha tudja, hogy
covidos, mintha enyhe tünetek esetén azt
mondom, lehet akár koronavírus is, ezért jó lenne, ha legalább egy hétig otthon maradna karanténban.
Én felső légúti panaszok esetén azonnal tesztelek, és amennyiben a teszt negatív, de a klinikai kép igényli, vagy esetleg ismert kontakt

a beteg, mindig PCR-vizsgálatot kérek a diagnózis pontosításához. A PCR sokkal érzékenyebb, viszont drágább, és sokkal lassabban
kapok eredményt, ami a kezelés megkezdésében nem szerencsés, hiszen az általunk felírható Favipiravir a fertőzés korai szakaszában
a leghatékonyabb. Ezért a gyorstesztek nemcsak egy következmény nélküli adattal szolgálnak, hanem fontos pillérei a terápia indításának, és így a hatékony kezelésnek
Mennyire hatékonyak a gyorstesztek?
Nagyon hatékonyak, egyértelműen óriási segítség a rendelői munkában, hiszen pusztán a
panaszokból nem eldönthető, milyen vírussal
állunk szemben. Többféle antigénteszt is kapható, az általánosságban elmondható, hogy pozitív eredmény esetén nem sok kétséget
hagynak maguk után. A negatív eredményeket mindig egyénileg kell értékelni. A nyáltesztek például a helyes mintavétellel használt

(otthon, laikusoknak nem igazán kivitelezhető) orrgarat-tesztekhez képest kevésbé hatékonyak.
Az oltási akciók kapcsán mik a tapasztalatok,
arányában hányan veszik fel és melyik korosztály?
Nagyon vegyes a kép, sajnos pontos adatokat
nem tudok mondani, mert a jelenlegi adminisztrációs leterheltség mellett lehetetlen,
hogy az ember böngéssze a saját adatait, statisztikázzon. Általánosságban elmondható,
hogy minden korosztályból sokan felvették az
oltást, akik hisznek az orvostudományban.
Majd jött a következő csoport, akiket a pozitív motivációval lehetett és lehet ösztönözni
az oltás felvételére. Például színház, koncert,
utazás, akár a munkahely kényszere, stb. Legújabban például sok szülő számára vált
egyértelművé, hogy ha beoltatja gyermekét,
akkor az osztályban megjelenő fertőzés és karantén esetén az oltott csemetének nem kell
otthon maradnia, amíg panaszmentes, hanem mehet az iskolába.
Az oltást a kiváltott immunreakció miatt általában kísérik tünetek: melyek a leggyakrabban tapasztaltak?
Több ezer oltás beadása után sem tapasztaltam típusos covidvakcina következtében fellépő oltási reakciót, mellékhatást. Leggyakrabban izomfájdalom, maximum egy-két napig tartó
fáradtság, rossz közérzet,
esetleg hőemelkedés szokott jelentkezni. Ahol komolyabb tünet is fellép, mindig felmerül, hogy nem esette az oltás egybe a fertőzéssel.
Ilyenkor is érdemes tesztelni, és sokszor pozitív is a teszt.

Fotó: internet/weborvos

Fotó: internet/Life
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GYEREKEK KÖRÉBEN IS ROHAMOSAN TERJED
A koronavírus-járvány minden hullámában felmerült a kérdés, hogy gyerekek esetében milyen következményei lehetnek a fertőzésnek, illetve mik a kockázatok. Az előző hullámoknál a súlyos légúti tünetek mellett a fertőzés után fellépő sokszervi gyulladás veszélye állt
fenn a gyermekeknél, míg a negyedik, deltavariáns fertőzése több esetben például maradandó cukorbetegséget okozott. A külföldi adatok alapján úgy tűnik, hogy az omikron által a ﬁatal gyermekek között jóval gyakoribb a covidfertőzés, a kórházi felvételek száma és
a halálozás azonban szerencsére nem emelkedett olyan mértékben, mint az előző hullámokban.
Dr. Lechner Éva gyermekorvos, neonatológus szakember a jelenleg domináns omikron
kapcsán elmondta, hogy az óvodás korosztálynál a leggyakrabban tapasztalt covidtünetek
most a hasmenés és láz együttesen. A betegség esetén tüneti kezelés szükséges, súlyos
tünetek fellépésekor viszont kórházi ellátást igényel. A szakember az antigéntesztekkel szemben a PCR-tesztet tartja legpontosabbnak a gyermekek esetén is, mely elmondása alapján már óvodáskorú gyermekeknél is elég könnyen és problémamentesen kivitelezhető.
A szűrés esetén a gyermekorvos által végzett vizsgálatot javasolja, mivel az orr dugulását
is okozhatja a nem megfelelően végzett mintavételezés.
Fotó: internet/Egészség Kalauz

Aki most oltatná be magát először, annak milyen
vakcinát javasol?
Én bármelyik vakcinát fenntartás
nélkül beadnám magamnak.

Gyerekek, várandósok, szoptató édesanyák
számára mennyire biztonságos az oltás?
A Pﬁzer és a Moderna vakcinák igazoltan
bátran adhatók és kaphatók ezekben az esetekben is.
Hogyan védekezzünk a fertőzéssel szemben?
Nyilván 100%-os módszer nincs, ami megvédene, de sokat tehetünk a maszk (orvosi
vagy FFP2, KN95 típusú) használatával, különösen zárt térben, fertőtlenítéssel, a helyiségek gyakori szellőztetésével, valamint saját magunk egészségének a karbantartásával.
Mivel érdemes az immunrendszerünket erősíteni?
Egyértelmű immunerősítő készítmények csak
a reklámokban vannak, az orvostudományban
ez nem létező fogalom. Nagyon összetett
rendszer az immunrendszer, sok mindennel
tudjuk támogatni vagy nem hátráltatni. Ami biztos, a covidfertőzés esetén bizonyítást nyert
már az elején, hogy megfelelő D-vitaminszint
mellett ritkábbak a súlyos szövődmények.
Erre télen amúgy is ﬁgyelni kell, és érdemes
megfelelő módon és mennyiségben pótolni.
Lamos Edit
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PEDAGÓGUSPORTRÉ: MAROSI GYULÁNÉ ERZSIKE, KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA Mióta a lányom megszületett, sokkal engedékenyebb lettem. Valószínűleg ez a korral is
jár. Nekem sok év van a gyerekeim között, és
már velük is engedékenyebb lettem. Jóval elJár valakinek a gyereke a Gesztenye csoportba? És a Bóbitába? Kinek van tapasztalata böl- nézőbb vagyok, ha valami olyat csinálnak vagy
csődével? Ismeritek az elsős tanító néniket? Ezek a leggyakoribb kérdések, amiket az er- mondanak. Anno nagyon sok kolléganőtől
dőkertesi fórumokon látok. Ezért arra gondoltam, jó lenne bemutatni az itt élő pedagó- azt láttam, hogy a törvény betűje szerint kell
gusokat. Elsőként Marosi Gyuláné Erzsikével beszélgettem. Nemcsak azért, mert személyes nevelni. De ahogy telnek az évek, rájön az empozitív tapasztalatom van vele kapcsolatban, hanem azért is, mert ő egy igazi tyúkanyó ber, hogy változni kell. Nekünk is muszáj tatípusú óvodapedagógus. Nem egyszer láttam, ahogy sírós gyerkőcök fészkelik magukat nulni, hiszen a gyerekek is változnak. Ők már
az ölébe, és egyszeriben elszáll minden bánatuk.
sokkal másabbak, nyitottabbak a világra, mint
azok, akik húsz évvel ezelőtt voltak ötévesek.
Van olyan gyerekem, akinek az anyukája hozzám járt. Sőt, van olyan dajka, akinek én voltam a dajkája. Az nagyon jó visszajelzés, amikor azt mondja a szülő, hogy szeretné, ha a gyereke hozzám járna. Ez megerősít abban, hogy
ha nem is tökéletesen, de azért valamit jól csináltam.
Talán a beszoktatás az egyik legnehezebb szakasza az ovis életnek. Egyetért ezzel? Hogyan
lehet ezt jól kezelni?
Szülőként biztosan ez a legnehezebb, hiszen el kell válni a gyerektől. Viszont azt is tudni kell, hogy minél tovább fogjuk húzni, annál
nehezebb. A szülőnek sokkal inkább, mint a
gyereknek. Ha két hétig oda fog járni anyuka,
a gyerek azt fogja látni, hogy anya mindig ott
van. Én úgy szeretem, ha ez négy nap alatt
megtörténik.
Fotó: Márkus Judit
Pályája során találkozott már olyan szélsőséges helyzettel, amit esetleg nem, vagy csak
Marosi Gyuláné Erzsike
nagyon nehezen tudott megoldani?
Van pedagógus a családban?
csoport, tizenöten voltunk, és a vezetőnő Volt egy kislányunk, akivel nagyon nehéz
Nincs. Én egy borsodi kis faluból származom, felajánlotta, hogyha bizonyítani akarok, vál- volt. Otthon ő volt az úr, azt csinálták a szülők,
mindig vidéken laktunk. A szüleim a gazdál- laljam el. Az volt eddigi pályafutásom legszebb amit ő mondott. Ha jött egy gondolata, tomkodásból éltek, téeszben dolgoztak, földet mű- két éve. Volt egy nagyon jó dajkám, akire min- bolt. Már attól féltünk, hogy kárt tesz magáveltek. Nem volt lehetőség arra, hogy valaki ki- dig lehetett számítani. Igazán akkor tanultam ban, nem lehetett hozzáérni, csípett, rúgott,
törjön, hogyha szegény. Mire ide kerültem, a meg a szakmát, nem az iskolában.
cibálta a mosdót. És ez már nem a beszoktahárom ﬁam már ki is járta az óvodát. Az eredeti Mik azok az elvek, szempontok, amiket Er- tási idő alatt történt. Akkor fel kellett hívnom
szakmám kereskedő, kisgyerekkorom óta bol- zsike szem előtt tart az óvodapedagógusi anyukát, anyuka pedig küldte apukát.
tos szerettem volna lenni. Ha a szüleim nem munkája során?
Mik a legszebb pillanatai ennek a hivatásnak?
jönnek föl ide, valószínűleg ott dolgoznék egy Nekem az a legfőbb elvem mindenkivel szem- Ezek a gyerekek hozzánk járnak három-négy
kis közértben. Jót tettek azzal, hogy elhoztak ben, hogy élni, és élni hagyni. Hagyni kell a évig, többet vannak velünk, mint a saját szübennünket még gyerekként, mert ez megvál- gyereket. Hiszen mi a legfőbb eleme? A játék. leikkel. Hosszú szünet után, amikor bejön a
toztatta az életünket.
Mindent eljátszanak. Azt is, ami tetszik nekik, gyerek, akkor azt mondja: anya. Ez nagyon jó
Milyen út vezetett az erdőkertesi Ki Akarok de azt is, ha valami bántja őket. Nem szabad érzés. Most délutános vagyok, és amikor beNyílni Óvodáig?
kényszeríteni semmire, mert akkor azt úgysem megyek, rohannak elém, hogy de jó, hogy
Én dajkaként kerültem ide. Három évig voltam fogja megcsinálni. Van olyan helyzet, amikor megjöttél, Erzsike néni! Ezek olyan dolgok,
dajka, és ez alatt jött valahogy az isteni szikra, azt mondom, hogy most elpakolunk és leülünk. amikre azt mondja az ember, hogy nagyon nehogy miért ne próbáljam meg. Érdekelt, be- Már megszokták az évek alatt, hogy én sze- héz, de érdemes csinálni. Az óvodai ballagás,
leláttam a dolgokba, és felvetettem az akkori retek nekik bábozni. Ha meglátják a bábpa- az viszont egy teljesen más műfaj. Az olyan,
vezetőnek, Járosiné Suba Karolinának, akinek ravánt, automatikusan jönnek és leülnek, mert mint amikor az ember elveszíti egy részét. Azt
hálás vagyok az óta is, mert első perctől az utol- ők a nézők. És utána mindenki játszani akar. Na- könnyek nélkül megállni nem lehet.
sóig támogatott. Hazamentem és elmondtam gyon sokat szoktunk beszélgetni, mindenki el- És végül arra lennék kíváncsi, kinek dobná toa férjemnek, milyen elképzeléseim vannak. Az mondhatja, amit szeretne, és meg kell, hogy vább a képzeletbeli hólabdát, és miért?
volt a válasza, hogy te fogod csinálni, ezt ne- hallgassuk őket. És soha nem szabad köztük kü- Dolgoztam együtt Zsolnay Anikóval a Reforked kell tudni, amiben tudunk, segítünk. lönbséget tenni.
mátus Óvodából. Őt egy kimondottan jó pe2004-ben kaptam meg a diplomámat és azóta Mennyiben változott, alakult ez a szemlélet dagógusnak tartom. Az az igazi, békebeli, jó
itt dolgozom. Húsz éve vagyok a pedagógu- az évek folyamán? Esetleg szigorúbb lett pedagógus.
si pályán. Akkor indult egy úgynevezett déli Erzsike, vagy engedékenyebb?
Márkus Judit

„DE JÓ, HOGY MEGJÖTTÉL, ERZSIKE NÉNI!”
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RIDIKÜLNYI
SZERETET
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.
Vannak azonban közöttünk olyan, nehéz helyzetben élő hölgyek,
akik biztosan örülnek annak, hogy egy kicsit őket is kényezteti valaki. Hogy mi kell ehhez?
Egy szép női táska, illatszer, tisztálkodási szer, smink és egy sor
olyan dolog, ami nekünk, akiknek nem kell arra gondolnunk, vajon

miből fogunk enni adni hónap végén
gyermekeinknek, természetes. Ezért
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ munkatársaival a mi térségünkben is
meghirdetjük a Ridikülnyi Szeretet programunkat.
Ha adományozóként szeretne
részt venni a programban, akkor
kérjük, hogy legkésőbb 2022. március 3-ig juttassa el hozzánk – a családsegítő
szolgálatba – azokat a ridikülöket, amikben elhelyezett egy-két aprósággal szeretnék meglepni hölgy társaikat.
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

Válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási problémák;
családon belüli konﬂiktusok esetén közvetítést vállalok.
Helyszín: Veresegyház, Kálvin utca 9.

www.szantoeszter.hu

06 30 649 3081
AZ ULTI KLUB HÍREI
AZ ULTI KLUB VERSENYÉN ELÉRT EREDMÉNYEK:
NOVEMBER 27. HELYEZETTEI:
1. Alexy Norbert, Vác
2. Hollhos Sándor, Veresegyház
3. Hollhos János, Budapest
4. Terebesi Sándor, Erdőkertes
5. Vass István, Budapest
6. Nagy István, Erdőkertes
7. Laszkovszki László, Erdőkertes
8. Bazsik László, Erdőkertes
DECEMBER 11. HELYEZETTEI:
1. Billinger Sándor, Domony
2. Hollhos Sándor, Veresegyház
3. Bazsik László, Erdőkertes
4. Pocsai János, Erdőkertes
5. Drovszki Sándor, Gödöllő
6. Allman Ferenc, Erdőkertes
7. Nagy István, Erdőkertes
8. Terebesi Sándor, Erdőkertes
Erdőkertesi Napló • 2022. január

A 2021. ÉVI ÖSSZESÍTÉS
VERSENYÉNEK EREDMÉNYEI:
1. Nagy István, Erdőkertes
2. Galbani József, Iklad
3. Hollhos Sándor, Veresegyház
4. Bazsik László, Erdőkertes
5. Marsal Mihály, Iklad (posztumusz)
6. Billinger Sándor, Domony
7. Terebesi Sándor, Erdőkertes
8. Alexy Norbert, Vác
Örömünkre szolgált, hogy végig tudtuk játszani az évet. 2022-ben reméljük, az újabb
covidjárvány nem fogja gátolni az Ulti Klub
működését. Kívánok boldog új évet és sok
szerencsét minden ultit kedvelő barátunknak!
Terebesi Sándor
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Közélet

Közélet

OFFLINE MEGOLDÁSOK AZ ONLINE
ESZKÖZÖK OKOS HASZNÁLATÁHOZ
A Szülők Iskolája rendezvénysorozat keretében 2021. november 10-én a Erdőkertesi Faluházban Uzsalyné Pécsi Rita – a neveléstudományok doktora, négy gyermek édesanyja, a Kentenich-pedagógia kutatója – tartott előadást a szülők, pedagógusok és a téma
iránt érdeklődök számára. Neveléskutatóként a személyiség hatékony fejlesztése, az érzelmi intelligencia humán tőkévé alakítása érdekli. Legjobban tehát az, hogy hogyan tanítsunk-neveljünk úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. Ezért tanult és tanított zenét, retorikát, pedagógiai pszichológiát.
Az okoseszközök használata a napjainkban nagyon aktuális téma, amelyről az előadó tudományos kutatásain alapuló könyvet jelentetett meg „Fejleszt vagy rombol? Kulcs az okoseszközök okos használatához” címmel.
Olyan világban élünk, ahol a társadalom, az oktatás, a kikapcsolódás és a szakmai környezet
egyre inkább a digitális technológiára támaszkodik. A jövőre nézve ez még inkább igaz
lesz. A járványhelyzet az iskolai oktatást is a virtuális térbe helyezte. Gyermekeink ugyanakkor ezen kívül is egyre több időt és egyre ﬁatalabb korban ülnek az okoseszközök
elé. Gerald Hüther agykutató leszögezi,
hogy a gyerekek kizárólag kapcsolatok révén tanulják meg a beszédet. A fejlődésben nagy szerepe van a testi érzékelésnek
és a mozgásnak. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia állásfoglalása,
hogy a 18 hónapnál ﬁatalabb gyermekek lehetőleg ne képernyőzzenek.
A napi képernyőadagot később is
érdemes korlátozni, mert a szakirodalom összefüggésbe hozta az okoseszközök korai használatát az ADHD (hiperaktivitás és ﬁgyelemzavar) kialakulásával. Kisiskolás korában az edukációs tartalmakat ajánlják a szakértők,
de napi 45-50 percnél nem többet.
Később is rendszeres szünetet kell
beiktatni a képernyőzések közé, és
érdemes azokat az alkalmazásokat
használni, amelyek egy meghatározott időtartam elteltével lezárják
az adott programot. Az életkornak
nem megfelelő – és bármilyen életkorban túlzott mennyiségű – géphasználat a kutatások szerint függőséget és idegrendszeri elváltozásokat okoz. Az agy terhelése a
drogok használatával egyenértékű. Meglepő, hogy a Szilíciumvölgy vezetői komoly korlátokat szabnak gyermekeik digitálistechnológia-használatának. A James R. Flynn kutatóról
elnevezett úgynevezett Flynn-hatás azt jelezte,
hogy az emberek intelligenciája Amerikában
és Európában az 1930-as évektől tízévente körülbelül 3 ponttal növekszik. Ez az elmélet
megdőlt! Vizsgálatok bizonyítják, hogy 1970-
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től generációnként 7 ponttal csökken az IQszintünk, amelyet a gyermekek nagymértékű
számítógép használatában jelölnek meg. Tyler
Cowen közgazdász némileg cinikusan fogalmaz: „A hülyeségnek kedvező körülményeket
kezdünk teremteni magunk köré.”

A szülők egy része a
járvány idején home oﬃce-ba kényszerült.
Mégis meg kell tudni teremteni a családi kapcsolatok meghittségét, a bizalmi légkört. Tájékozódjunk, hogy a gyerek kikkel áll internetes kapcsolatban, hogy megelőzzük a zaklatásokat, megvédjük őket az online világ veszélyeitől! Beszélgessünk velük! A legna-

„A nevelés az Élet szolgálata”
(Joseph Kentenich)

Fotó: internet
Uzsalyné Pécsi Rita

gyobb veszélyt a függőség kockázata és a társkapcsolati viszonyaink átalakítása jelenheti, ami
magánéletünket, a munka világát is meghatározza. Hol a határ? Mire jó, és mire nem
való? Ennek megértésében szeretne az előadás
és a könyv segítséget nyújtani olvasóinak. A szerző megoldási javaslatokat is tesz, amelynek mottója: Az élettel keress kapcsolatot,
ne a géppel! Ezek a lehetséges
megoldások:
• Test- és természettapasztalat,
mozgás – minden mennyiségben,
változatos formában
Minden, ami ezt segíti – segít. A körjáték, a bukfenc, az ölelés, a fogócska, az úszás, a kerékpározás, a túrázás.
Vízparti séta, kertészkedés, sátorozás,
csillagfényes éjszaka, szüret, favágás,
gombászás. A gyerekek a természetben foghatják fel, hogy van valami, ami
ellenáll az ő akaratuknak, és saját szabályait, törvényeit követi.
• Kötődés, a valahová tartozás átélt élményei
Család, védettséget nyújtó és szélesebb körű emberi kapcsolatok: barátok,
osztálytársak, focicsapat, bármilyen közösség, ahol számon tartanak, ahol egyéni feladat van. A kapcsolatokat nemcsak
használni, hanem ápolni is szükséges.
• Újdonság, érdekesség
Apró felfedeznivalók, például bicikliszerelés, madárles, vízitúra, sátorverés, pecázás.
• Izgalmas felfedezések, a valóságosan átélhető
kalandok
Kalandok. Ez az apák nagy lehetősége!
• Legyőzhető, igazi veszélyek, félelmek, konfliktusok, szorongások
Amit képes önállóan megcsinálni, azt ne csináljuk meg helyette.

Erdőkertesi Napló • 2022. január

• Felelősséget vállalni valakiért, valamiért
Rendszeres segítséget nyújtani idős, vagy
beteg szomszédnak, nagyszülőnek. Saját
konyhakert kialakítása, kisállatokról gondoskodás.
• Bizalom – ne félj a tapasztalattól, a hibától
A tévedés és újrakezdés kultúrája, presztízse. Mindenki hibázhat, szabad többször is
újrakezdeni valamit. Tanulás csak akkor jön
létre, ha három feltétel jelen van: a kíváncsiság, a tevékenység kipróbálása és a hibázás.
• Feladatok, amelyekben kiteljesedhet, amelyekben az eredeti adottságait kamatoztathatja
Zenélés, versírás, olvasás, családfakutatás –
bármi, amit szeret.
• Önmagán túlmutató célok
Azok tudnak igazán szeretni, akik képesek
áldozatot hozni másokért.
• Példaképek, akikkel azonosulhat
Érdemes családunk felmenőinek kiválóságait
felidézni, elmesélni.
• Valódi érzelmeket átélni
Az érzelmi intelligenciát csak az oﬄine
megélt, sokrétű, gazdag érzelmekkel le-

•

•
•

•
•
•
•
•

het fejleszteni. Erre kiválóan alkalmas a művészet, a játék, mese, beszélgetés és a közös élmények.
Keretek, amelyek tartást adnak
Segítséget jelenthet, ha meghatározzuk,
hogy mikor és mennyi időt szánunk a digitális kapcsolattartásra.
Művészet, zene, sport, alkotás, stratégiai játékok
Minden alkotás örömmel jár.
Saját döntések, amelyek következménnyel,
tehát egyéni felelősséggel járnak
Van feladat, van kihívás, van döntés és következmények.
Elérhető célok
Elsajátítható képességek, ügyességek, fortélyok, fogások
Apró dolgok, amikre menet közben ﬁgyelni kell
Fejleszthető életképesség, talpraesettség,
életbátorság
Fontos felnőttek mintája
Nem prédikálhatunk vizet, ha bort iszunk.
A gyermek olyanná lesz, amilyenné a család
nevelte, és amilyenné a környezet alakította.
Használható, életképes alternatívákat kell

nyújtani a kütyük helyett. Olyan szülőkre, nevelőkre van szükség, akikhez a gyerekek érzelmileg kötődnek, akik biztosítják számukra az analóg, valóságos világuk örömteli
felfedezését.
Sherry Turkle szociológus és a pszichológia
professzora egyik könyvének címe fejezi ki talán a legtalálóbban, hogy milyen ambivalens
körülményt teremtettünk magunknak azáltal,
hogy a személyes kapcsolódásokat leváltottuk
a virtuális ismerősökre. Együtt egyedül. Miközben tömegben élünk a gépen és a valóságban egyaránt, szép lassan egyedül maradunk. Pedig a függés ellentéte nem a józanság, hanem a valóságos kapcsolat.
Uzsalyné Pécsi Rita könyvét ajánlom a gyermekeikkel törődő szülőknek, hivatásukat felelősséggel végző tanároknak, oktatásban
döntéshozóknak, pszichológusoknak és természetesen az értelmes érvek fogadására
kész ﬁataloknak. A témához kapcsolódóan
ajánlom még Brad: Digitális kokain – Út az
egyensúly felé című könyvét, amely könyvtárunkban megtalálható.
Rimai S. Éva

KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

TOVÁBBRA IS AZ ORSZÁG LEGDINAMIKUSABBAN
FEJLŐDŐ TÉRSÉGE MARADUNK
Az a célunk, hogy az erdőkertesi Neumann János Általános Iskola épülete sokkal korszerűbbé és gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon, ezért kormányzati támogatással felújítjuk az aulát, valamint a ﬁúk és a lányok öltözőjét is, és egy új, korszerű sportpályát is kapnak a diákok – tájékoztatta a lapunkat Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Kitért arra is, hogy számos tantermet, köztük egy új okostantermet is kialakítanak az intézményben, amivel harminc tanuló egyidejű, élményszerű, interaktív tanulását teszik
lehetővé.
„Továbbra is a magyar családok megerősítése a célunk, amiben kiemelt szerepet játszanak a nevelési és oktatási intézmények, hiszen
gyermekeink jövőjének megalapozása mindnyájunk közös érdeke, és térségünk további
fejlődésének is az egyik legfontosabb pillére” – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. A fejlesztéseknek ebbe a sorába illeszkedik az erdőkertesi Neumann János Általános Iskola
épületének felújítása is. Az intézmény a beruházás eredményeként nemcsak sokkal korszerűbb lesz, hanem a fenntartása is sokkal
gazdaságosabbá válik. „Az iskola udvarán
egy új, korszerű sportpályát is kapnak a diákok, az épületben pedig megújul a fiúk és a
lányok öltözője is, valamint több tantermet,
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köztük egy új okostantermet is kialakítunk, ami
harminc tanuló egyidejű, élményszerű, interaktív tanulását teszi lehetővé. Ez egy
újabb jó hír a helyieknek azok után, hogy az
erdőkertesi gyerekek az idén már igénybe vehetik a Szőlőfürt Református Óvoda új épületét is, ami ugyancsak egy fontos és előremutató eredmény, hiszen nemcsak az ő jövőjüket alapozzuk meg, de hozzájárulunk a
környék fejlődéséhez is” – mondta Tuzson
Bence. A képviselő úgy értékelte, hogy az elmúlt időszakban a térségünkben megvalósított beruházások kivétel nélkül a közösség, a
fejlődés, a biztonság és a jövő érdekében kifejtett következetes munka eredményei.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy hamarosan befejeződik Veresegyházon a Kálvin Téri
Református Általános Iskola bővítése, ami na-

gyon sok erdőkertesi szülőnek és jelenlegi
vagy leendő diáknak is fontos fejlesztés, hiszen nagyon sokan tanulnak a szomszédos városban. Jelenleg nyolc évfolyamon összesen
tizennyolc osztálya van ennek az iskolának, a
mostani fejlesztés részeként pedig újabb
tantermek, csoportszobák, mosdók, zsibongó és lépcsőház is épül, így a gyerekek az épületen belül juthatnak majd el a tornacsarnokhoz.
„Továbbra is az a célom, hogy a jövőben is
az ország legdinamikusabban fejlődő térsége legyen körzetünk. Az itt élőkért dolgozom,
a mi összetartó közösségünk biztonságos
jövőjéért, azért, hogy még jobbá és élhetőbbé tegyem kicsik és nagyok mindennapjait” – emelte ki a képviselő.
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Kultúra

CSÖPI CSODALÁMPÁI

Kultúra
„A legjobb pillanatok általában akkor következnek be, amikor egy ember
teste és tudata önként vállalt erőfeszítésben végső határáig megfeszült, hogy
valami nehezet és érdemlegeset alkosson.”
(Csíkszentmihályi Mihály)

Az erdőkertesi Triennálé „Itt élünk” című kiállításon bemutatott három csodaszép kerámialámpa mágnesként vonzotta a tekintetemet.
Kíváncsi lettem a kiﬁnomult, aprólékos, kreatív munkák készítőjére.
Ő nem más, mint Csernicsek Szőke Annamária, akivel új életkezdéséről, pályamódosításáról, az önkifejező, „ﬂow-élményből”
táplálkozó hobbiból foglalkozássá avanzsált művészi igényességű
kézműves kerámiáiról beszélgettem.
CSEREPKA ISTVÁN:

Honnan ered a kézművesség, a manuális tevékenység iránti érdeklődése?
A Vajdaságból jövök és a kézimunka szeretetét otthonról hozom. Már
ﬁatal koromban megragadott az anyag maga. Ezerszámra gyártottam
a nyakláncokat, fülbevalókat. Nagyszüleimnek is jó kézügyességük volt.
A nagymamám varrónő, nagyapáim lakatosok voltak. Édesanyám sokféle kézimunkát megtanított nekem. A kreativitás mindig is szerves részét képezte életemnek, legyen az selyemfestés, varrás, kötés, horgolás,
hímzés, divatékszerek készítése, graﬁkai formatervezés, belsőépítészet,
kertészkedés vagy akár a tánc. Szeretem az önkifejezés minden formáját.
Mióta foglalkozik kerámiával?
Nem ez az alapképzettségem. Csak az elmúlt hét évben foglalkozom
kerámiával.
Mi az alapképzettsége?
Polgári szakmámat tekintve gépészmérnök vagyok, mint édesapám volt.
Az egyetemen menedzsment szakon munkaszervezésből írtam diszszertációmat. Kilenc évig dolgoztam a szakmámban Újvidéken egy ame-

ÚJÉVI FOHÁSZ
Fotó: Rimai

Fotók: Otos András
Csernicsek Szőke Annamária

rikai cég leányvállalatánál. Később az édesapám által alapított városi információs központ fejlesztési részlegében kamatoztattam a tudásom mint
programozó és designer. Kamerarendszereket terveztem, optikai hálózatokat építettünk, de egy idő után úgy éreztem, hogy váltani kell.
Miért hagyott fel eredeti szakmájával?
Új életet kezdtem Magyarországon. A férjemmel, Zolival 2011 óta alkotunk egy párt. Négy évig utazgattunk a Vajdaság és Magyarország
között, majd mindent otthagytam, és végleg átjöttem a gyermekeimmel
együtt. Egy éve Dunakesziről költöztünk Erdőkertesre. Itt a természetközeli életet nagyon szeretjük: kertészkedünk, vannak állataink,
és a nyugodt feltételek adottak az alkotói munkához. Az alkotóműhelyem kialakítása azonban még folyamatban van.
Magyarországon tanulta a keramikus mesterséget?
Itt nem vállaltam állandó munkát, alig vártam, hogy visszatérhessek régi
álmomhoz, a kerámiához, amelyben a föld, a víz, a tűz, a levegő és az
ötödik elem, a szerelem is megtalálható. Közben egyéni vállalkozó lettem, a képzettség igazolásához szükséges ismereteket OKJ-s tanfolyam keretében sajátítom el, amelynek végén hivatalosan is keramikus
iparművész leszek. Budapesten, Wekerlén tanultam korongozni egy
mestertől, Farkas Judittól. A keramikusság örök tanulással jár. Új
technikákkal, fogásokkal kísérletezik az ember, mire rátalál az útjára.

12

Erdőkertesi Napló • 2022. január

Ilyen a korongozás, laptechnika, öntés, préselés. A kerámia elkészítéséhez meg kell szerkeszteni a konstrukciót, segédeszközöket is kell
gyártani. Később porcelánnal is szeretnék
majd foglalkozni.
Miért éppen a lámpakészítés áll alkotásainak
középpontjában?
A fények játékát imádom, belsőépítészet-rajongó vagyok, a világítás áll a fókuszomban. Elkészült lakásaimat mind az ízlésemnek megfelelően átépítettük. A kerámialámpák egyedi tervezésűek, sok türelmet és aprólékos
munkát, odaﬁgyelést igényelnek. Bonyolult folyamat a lámpa elkészítése, de szeretem a kihívásokat, kísérletező típus vagyok. Lámpáim
bel- és kültérben is karakteresek.
Milyen díszítőelemeket alkalmaz?
Wekerlén egy ősi magyar gyógyászati tanfolyamon vettem részt, amelynek során megismerkedtem az ősi magyar szimbólumokkal. A
formáknak, színeknek mind-mind jelentésük
van. Sokat olvastam ezekről. Csodálatos érzés
rávésni egy lámpára egy angyalvirágot, ohm
szimbólumot, vagy életfát, amelynek árnyéka
majd megjelenik a fény hatására a térben. Ez
szakrális geometria.
Hogy készülnek alkotásai?
Minden darab, amit elkészítek, egyedi. Közösen tervezem meg a vásárlóval a lámpát. A
tervrajzon megjelenik maga a forma, és hogy
a tárgyon milyen kísérő szimbólumok lesznek.
Néhány kombinációt felkínálok, utána elkészítem a lámpatestet, amelyen bejelölöm a
mintákat. Sablon csak a szimbólumokra van, a
többi áttört minta szemmértékre készül. A lámpatest egy-három napig készül. El kell érnie az
agyagnak azt az optimális halmazállapotát, falvastagságát ahhoz, hogy formázható, áttörhető
legyen. Az ihletnek is meg kell lenni ahhoz,
hogy létrejöjjön a szinkron az anyag és köztem.
A bejelölés után következik az áttörés felülről
lefelé haladva az átlós motívumok kialakításával.
A munka mérnöki precizitást, türelmet igényel.
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A száradás után következik a retusálás, a sorjázás. Ha megszárad a mű, mehet a kemencébe
kiégetésre. Nagy kihívás, amikor kinyitja az ember a kemencét, mivel akkor derül ki, hogy lette „kézzelfogható” eredménye a hosszú munkának. Végül a sort a szilikonos impregnálás zárja. A mesterem azt mondta az egyik elkészült
munkámra, hogy hasonlót már látott, de ilyen
aprólékosat még nem.
Milyen anyagot használ?
Jelenleg a mohácsi terrakotta agyaggal dolgozom, mert annak színét kedvelem.
Milyen körből kerülnek ki a megrendelői?
Vannak visszatérő vevőim. Nem kizárólag az
ezotéria iránt fogékony személyek vásárolnak.
Vesznek ajándékba lámpát például születésnapra, esküvőre, nyugdíjba vonulásra céges logóval. Fontos nekem a megrendelőim visszajelzése, szeretem látni az örömüket, megelégedettségüket. Ez az igazi siker számomra, mivel alkotásaimmal az örömszerzés a célom. Az
alkotás folyamata önmagában is boldogság, igazi „ﬂow-élmény”. Munkáim eljutottak már a
szülővárosomba, Ausztriába, Hollandiába,
Angliába, Németországba is.
Volt-e már kiállítása?
Itthon állítottam ki munkáimból a Kapolcsi fesztiválon és a Duna Palota „Magyar kézművesség 2016. »Menyegző és kézművesség« című
rendezvényén.
Kinek a véleménye fontos az Ön számára?
A vásárlóimon kívül természetesen a férjemé.
Vele tökéletesen kiegészítjük egymást. Tudjuk
motiválni, inspirálni a másikat. Együtt alkotunk. Kölcsönösen segítjük, óvjuk egymást.
Számomra példaértékű volt a bátorsága, a társáért felvállalt újrakezdés, amelynek során Annamária képes volt megújulni. Megmutatta,
hogy sohasem késő újrakezdeni, és megélni az
álmainkat. Csíkszentmihályi Mihály szavaival
élve: „Mindenkinek lehetősége van arra, hogy
befolyást gyakoroljon a saját valóságára.”
Rimai S. Éva

Új esztendő reggelén Istent arra kérem,
mutassa az utat reggel, este és délben,
vezessen engem esőben, fagyban és szélben,
hitem ne veszítsem az eljövendő évben.
Tavaszi szél hozzon éltető langyos esőt,
nyíljanak, pompázzanak újra a szép mezők,
büszkén hajladozzanak ligetek és erdők,
biztos jövőbe vitorlázzanak a felhők.
Nyár melege legyen most is az égi parázs,
érlelje meg majd a sok gyümölcsöt és kalászt,
mámorban ünnepeljük a megváltó csodát,
asztalon gőzölögjön friss kenyér és kalács.
Ősszel mikor hullnak a színes falevelek,
Varázsoljanak el lázas, költő lelkeket,
hívjanak örök szerelemre hű szíveket,
így várjuk közösen a termékeny szüretet.
Télen amikor szállingózik az első hó,
rénszarvasokkal jöjjön újra a Télapó,
szentestén békét énekeljen a földgolyó,
legyen nyitva a színpompás újévi ajtó.

Fotó: Rimai
Cserepka István
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JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

„ITT AZ ÍRÁS, FORGASSÁTOK!...”
Amikor éjfélkor szilveszter éjjelén koccintásra emeljük a pezsgős poharat, és
megszólal a Himnusz, meghatódva állunk fel köszönteni a reményteljes újévet,
és számot vetni a leköszönővel. Ugyanez
az emelkedett érzés kerít hatalmába minket akkor is, amikor az olimpián a győztes
magyar sportoló nyakába akasztják az
aranyérmet a nemzeti himnusz elhangzása
után. Kétségkívül ez a legismertebb magyar vers, amely a zenétől szinte elválaszthatatlan. Álmunkból felkeltve is kívülről tudjuk a szövegét és a dallamát.
A Himnusz nem szétválaszt minket, hanem összeköt. Milyen története van a
Himnusz születésének, és mi a kapcsolata a magyar kultúra napjával? Sok érdekesség tudható meg a Himnusz regényes
története című ismeretterjesztő ﬁlmből,
amelyben Juhász Anna irodalmár és Becze Szilvia, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője beszélget vers és zene kapcsolatáról. A ﬁlm a youtube-on megnézhető, felér egy érdekes történelemórával!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 33 évesen, 1823-ban
ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát, amely a „Magyar nép zivataros századaiból” alcímet viseli. A vers 1829-ben jelent meg Kisfaludy Károly Auróra című folyóiratában. A vers Erkel Ferenc zenéjével
hazánk nemzeti himnusza lett, de Kölcsey
Kölcsey Ferenc Franz Eybe litográﬁáján
mindössze 48 évet élt, így ezt nem érte meg.
A mű eredeti kéziratát Kölcsey saját kezű aláírásával az Országos Széchényi Könyvtár A DÖNTŐ PÁLYÁZAT
mások. Az Életképek és a Pesti divatlap című
A nemzeti himnusz kiválasztása egy 1844- lapok említést tettek a pályaműről, de úgy
őrzi.
ben kiírt pályázatban született meg, amely- ítélték meg, hogy annak templomi jellege
MI VOLT A HIMNUSZ ELŐTT?
re 13 neves zeneszerző nyújtott be pálya- miatt nem érzik majd a hallgatók magukéKölcsey műve előtt a katolikus magyarság művet, még Egressy Béni, a Szózat zene- nak. Az élet erre rácáfolt. A nyertes pályanéphimnusza a „Boldogasszony Anyánk” és szerzője is. A pályázat jeligés volt, de még művet először a pesti Nemzeti Színház
az „Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csil- kottamásolókat alkalmaztak, hogy a zene- mutatta be 1844. július 2-án és július 9-én.
laga” kezdetű egyházi ének, míg a refor- szerzők kottáinak jellegzetességei alapján a Első nyilvános, szabadtéri előadása az Óbumátus magyarságé a „Tebenned bíztunk zsűri előtt ne legyenek azonosíthatók a dai Hajógyárban volt 1844. augusztus 10-én,
elejétől fogva” című, 90. zsoltár volt. A 19. zeneszerzők. Végül az „Itt az írás, forgassá- a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán.
század elején, az Osztrák–Magyar Monar- tok,/ Érett ésszel, józanon. Kölcsey” jeligé- A kiegyezési tárgyalások kezdetekor, 1865.
chia idején ugyanis hivatalos alkalmakkor jű pályázatával Erkel Ferenc első díjat nyert. december 14-én, amikor Ferenc József PesMagyarországon az osztrák császári him- A jeligét azonban a másolók eltévesztették ten megnyitotta az országgyűlést, egyfajta
nuszt, a „Gott erhalte Franz den Kaiser”-t ját- és tévedésből a „forgassátok” helyett az „ol- gesztusként a Himnusz hangjaira vonult
szották, amelyet a magyarok nem fogadtak vassátok” szó szerepelt. A zsűri a korabeli saj- be. A Himnusz nyolc szakaszból áll, de hiel, ezért gyakran csendült fel a magyarságot tó szerint olyan „műkedvelő urakból állt”, vatalos alkalmakkor csak az első szakaszt játkifejező – ezért betiltott – Rákóczi-induló is. mint Vörösmarty Mihály, Szigligeti Ede és sszák, illetve éneklik.
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ÁTHANGSZERELVE
Dohnányi Ernő 1938-ban áthangszerelte Erkel művét úgy, hogy elhagyta az egyházi jellegű harangszót az elejéről és lassított a tempóján. Zenetörténészek
szerint ennek a trianoni
tragédia állt a hátterében,
mert Dohnányi nem tudta elfogadni, hogy Pozsony, a szülővárosa már
nem Magyarország része. Azóta is ebben a
verzióban énekeljük hazánk legfontosabb dallamát. Később Kodály
Zoltánt is felkérték,
hogy komponáljon új
himnuszt, de ő erre
azt válaszolta: „Minek?
Jó a régi.” Az átszövegezésre felkért Ilylyés Gyula is visszautasította a felkérést.
A Himnuszt a magyarok közmegegyezése tette nemzeti imádsággá,
azonban sokáig
nem vált hivatalossá. Tulajdonképpen csak a Magyar
Köztársaság alkotmányába 1989ben bekerülve
vált azzá. A Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére 2013-ban a
MÁV Szimfonikus Zenekara
elkészítette, és
az Erkel Ferenc
Társaság jóváhagyta
Erkel Ferenc művének eredeti, az 1844-es Hymnus
pályázatra benyújtott partitúrája alapján, a közösségi éneklésre is
Erdőkertesi Napló • 2022. január

alkalmas B-dúr hangnemű, gyorsabb, Magyarország Himnuszának
zenekari és 90 másodperces változatát, amely megfelel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság előírásainak.
A költőkre az óta is hatással van a Himnusz. Juhász Ferencet a 150.
évfordulón az alábbi sorok megírására ihlette:

JUHÁSZ FERENC:

HIMNUSZ TÖREDÉK
Emeld föl fejedet,
büszke nép!
Viselted a világ
szégyenét!
Emelkedj magasba,
kis haza,
te, az elnyomatás
iszonya!
Emeld föl szívedet,
nemzetem:
lángoljon a világegyetem!
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb ﬁgyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és
szellemi értékeinket. Az emléknapon a
magyarság szerte a világban megemlékezik
a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat
és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak, megrendezik az „Együtt
szaval a nemzet” című programot és a „Magyar Drámaíró Verseny” döntőjét. E naphoz
kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá az oktatással, pedagógiai munkával
kapcsolatos szakmai elismeréseket is.
Kölcsey Himnusz-kézirata – 1823

Rimai S. Éva
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GYERMEKFOGLALKOZÁSOK ERDŐKERTESEN

OLVASÓSKA, A FIATALKORI OLVASÁSRA NEVELÉSÉRT
Először személyes érintettség miatt végeztem el a Károli Gáspár Református Egyetem gyermek- és ifjúsági irodalom szakirányát. Később
viszont arra gondoltam, jó lenne képesítésemet egy nemes ügy szolgálatába állítani. 2021 őszén született meg az Olvasóska elnevezésű, olvasásra nevelési foglalkozásom. Azóta számtalan óvodában és iskolában megfordultam, csupa olyan helyen, ahol fontosnak tartják
a gyerekek könyvekhez szoktatását. December 3-án a Ki Akarok Nyílni Óvoda minicsoportosait látogattam meg, egy szatyornyi télapós
olvasmánnyal, CD-vel, papírszínházzal és könyvjelzővel.
Az olvasásra nevelés programjai című egyetemi órámon megdöbbentő adatokkal találkoztam. Európában például minden ötödik ember szövegértési nehézségekkel küzd, de az olvasás hiányából eredő egyéb negatívumokkal is nap mint nap szembesülhetünk. Greg Brooks, angol olvasásszakértő azt mondja, 10 éves kor fölött reménytelen elkezdeni az
olvasóvá nevelést. Meglátásom szerint a 10 év alatti korosztállyal sincs
ez másként, hiszen a család ez ügyben tanúsított attitűdje már magzati korban is befolyásoló szereppel bír. Gyakran találkozom például olyan
gyerekekkel, akiknek egyetlen könyvük sincs, és soha nem szoktak nekik mesélni, pedig ez egyáltalán nem könyvfüggő. Szívszorító látni, milyen ámulattal nézegetik a soha nem látott, gyönyörű illusztrációkat.
Felmerülhet a kérdés, hogyan lehet olvasásra nevelni azokat a kicsiket, akik még a harmadik életévüket sem töltötték be, és inkább csak kóstolgatják a könyveket. Színházi múltamból eredően, élményalapú foglalkozásaimon a dramatikus eszköztárat használom. A kiindulópont mindig egy könyv, de előkerül annak CD-melléklete, dalt tanulunk, énekelünk,
koreográﬁát készítünk hozzá. Már az egészen picikkel is csinálunk könyvjelzőket, elbábozzuk a meséket, és a japán eredetű papírszínház is sikert szokott aratni. A nagyobbakkal persze előkerülnek a történetek alapján eljátszott szituációs helyzetgyakorlatok, de akadt olyan csapatom is,
akikkel verset írtunk és megzenésítettük. A hazai kortárs irodalmat szoktam népszerűsíteni, és mindig az adott korosztály érdeklődési köre alap-

Fotó: Zarándiné Kovács Nikolett
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ján választok tematikát. A lényeg, hogy ezek a színes élmények képesek kialakítani a könyvekhez való pozitív viszonyulást.
Egykori iskolámban, a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban, szinte minden irodalomóra eltért a hagyományostól. Megesett, hogy a tanárom
egy kétsoros verset írt föl a táblára, és mi egész órán arról beszélgettünk,
pontosabban gondolkodtunk. Én is ezt a hangulatot szeretném megteremteni az olvasásra buzdító foglalkozásaimon. A könyvklubok, könyvbemutatók, recenziók és író-olvasó találkozók csupán azokat érik el, akiknek az olvasás már egyébként is szervesen beépült a napirendjébe. Újszerűek viszont azok a megnyilvánulások, amelyek igyekeznek lejáratni
azt, aki szeret(ne) olvasni. Ezért döntöttem úgy, hogy én is a jó ügy mellé állok. Ha hívnak, akkor megyek, és házhoz viszem a literációs programot. Itt Erdőkertesen van néhány magántanítványom, és igazán nagyon
büszke vagyok arra, aki végül feláll a tévé vagy a számítógépes játék elől,
és kezébe veszi a könyvet. Volt, akivel közösen készítettünk képregényt,
én írtam, ő pedig rajzolta, mégpedig egészen magas színvonalon! Ha nem
jutunk el a személyes kontaktusig, akkor is szívesen állítok össze olyan olvasmánylistát, ami talán az Egri csillagokra is utat nyithat.
Sajnos az oktatási intézményekben sem mindig találkozom olyan pedagógusokkal, akik fontosnak tartják a gyerekek élményalapú olvasáshoz szoktatását, illetve az irodalmi találkozásokból eredő gondolkodásformálást. A kötelező olvasmányok minőségi jelzője önmagáért beszél. Amit muszáj megcsinálni, jelen esetben elolvasni egy gyereknek,
az nem is lehet érdekes, még akkor sem, ha történetesen az. Az Olvasóska igyekszik eltérni a megszokott sémáktól. Annak ellenére, hogy száz
életet is megélhetünk általa, az olvasás aktusa meglehetősen statikus.
Ezért ugrott be a színház és vele együtt a testet-lelket egyaránt megmozgató dramatikus eszköztár, például az improvizáció.
A foglalkozás kulcsszava a személy(ek)re szabottság, kor, nem és egyéniség(ek) tekintetében egyaránt. Fontos beszélni arról, mennyire klassz
dolog az olvasás, milyen sokat tehet hozzá az életünkhöz, milyen problémamegoldási stratégiát, menekülési útvonalat képes nyújtani számunkra.
A férjemmel 15 éve tartok Színháztáborokat. A legutóbbi alkalommal már
kilátásba helyeztem egy nyári Olvasóska tábor ötletét. Másnap többen
is behozták azt a több száz oldalas regényt, amit éppen olvasnak. Én maximálisan hiszek a gyerekekben.
Márkus Judit
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MIT JELENT VÍZKERESZT ÜNNEPE?
A katolikus egyházban a karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától a vízkeresztet követő vasárnapig tart. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. Vízkereszt, amelyet a Katolikus Egyház január 6-án ünnepel, a farsang
kezdete. Az ünnephez számos népszokás kötődik, ezek közül a legismertebb az, hogy ilyenkor szokás leszedni a karácsonyfát.
A 4. század elejétől vált a vízkereszt keresztény
liturgikus ünneppé. 312–325 között kezdett
terjedni mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok – napkeleti bölcsek – látogatásának
ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája keleten Urunk keresztsége – erre emlékeztet a vízszentelés – és nyugaton a Háromkirályok látogatása lett. A római egyház szertartásai szerint
ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz
megszentelésének, azaz megkeresztelésének
szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. Az ünnep görög neve – epifánia (jelentése: megjelenés) – utal arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében. Vízkereszt ünnepe emlékeztet tehát arra, hogy Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött közénk, és elhozta nekünk az üdvösséget.

NAPKELETI BÖLCSEK, VAGY HÁROMKIRÁLYOK
Vízkeresztkor Jézus három megjelenésére
emlékezünk: A keleti egyházakban sokáig
egyet jelentett a születés és az epifánia ünnepe.
Jézus születése által Isten megjelent a világban.
A napkeleti bölcsek által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születésének örömhíre.
Máté evangéliuma szerint a bölcsek a betlehemi
csillag által vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az újszülött kis Jézusnak kifejezzék
hódolatukat: aranyat ajándékoztak a királynak, tömjént az Istennek és mirhát az embernek. Az evangélium mágusnak nevezi őket, de
nevüket nem említi. A hagyomány szerint hárman voltak, Gáspár, Menyhért, Boldizsár.

is nem csupán az általában január 5-én, nagy alkonyati zsolozsmával végzett Szent Bazil Liturgiája végéhez kapcsolódik, hanem a január 6-ai
Szent Liturgiához is. Az előesti vízszentelés a görögkatolikus egyházban templomokban történik; január 6-án néhány pap és a püspök a folyókhoz is kimegy, hogy megszenteljék azok vizét, még inkább bekapcsolódva a Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor megvalósuló eseménybe.

A KÁNAI MENYEGZŐ
Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jézus a kánai menyegzőn, édesanyja kérésére, az
elfogyott bor pótlására első csodatételeként a
vizet borrá változtatta. Jézus első csodájával a
kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek
benne”. Ebben a csodában Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg
akarja menteni, és végül meg akarja váltani.
NÉPSZOKÁSOK
A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően különböző népszokások alakultak ki a századok során. A magyar vízkereszt kifejezés a víz
megszenteléséből, megkereszteléséből ered.
A víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a
házszentelés hagyománya is. Megszentelték a vízzel a házakat és az ólakat, még a bölcsőre is szentelt vizet hintettek. Régebben otthon a szentelt
vízzel megitatták az állatokat, hogy ne legyenek
az év folyamán betegek, vagy az emberek ma-

„Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!”
(József Attila: Betlehemi királyok –részlet)

gukra locsolták betegségek vagy rontás ellen.
Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy
áldás legyen a házon. Vízkeresztkor még egyszer
meggyújtják a karácsonyfa gyertyáit, szétosztják
a megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak
egy ágacskát tűznek belőle a szentkép mögé a gonosz ellen. Délben és este még folyik a vendégeskedés, esti harangszó után kezdődött a kántálás és a „csillagjárás” – misztériumjáték –, amely
a 16. századtól alakult ki. Az úgynevezett „csillagozás”, vagy háromkirály-járás dramatikus játékában a bibliai királyokat megszemélyesítő alakok
vonulnak fel, akiket – a betlehemezés mintájára
– gyerekek személyesítettek meg. Legfőbb kelléke a csillag volt, amely mutatta az utat Betlehembe. Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg. Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely szokás a 15. századtól
alakult ki. A házszentelés szertartása során a pap
az újonnan megáldott szentelt vízzel meghinti a
lakásokat, házakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért,
Boldizsár) kezdőbetűit: 20+G+M+B+22. Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem
Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”).
Források: wikipédia- vízkereszt,
magyar kurir.hu/vízkereszt/Jézus Krisztus
megjelenésének ünnepe
Rimai S. Éva

Fotó: Rimai

JÉZUS MEGKERESZTELÉSE
A vízkereszt második evangéliumi története
(Mt 3,13–17) szerint Jézus elment a Jordán folyóhoz. Keresztelő Szent János megkeresztelte
őt, és Jézus ettől kezdve tanítani kezdett. Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál
a mennyei Atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút, és a Szentlélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az emberiség előtt. Az
Egyház nemcsak Jézus Krisztus megkeresztelkedéséről emlékezik meg január 6-án, hanem annak hatásairól is, amelyek között a víz
megszentelése is fontos helyet kap.
Ezt a szent hagyományt megőrizte a bizánci
egyház is, kettős formában: vízszentelés ugyanErdőkertesi Napló • 2022. január
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tolni. De a nagy hancúrozásban, játékban
persze ebbe is jutott a hóból… Akkoriban a
házunkban egy szoba volt fűtve, meg a
konyha. Reggelre gyönyörű jégvirágos volt
a konyhaablak. Ahol aludtunk, ott nem volt
fűtve. Hogy ne fázzunk, a kályhába betettünk téglát, és amikor átmelegedett, azt tették a szüleim a lábunkhoz. A jégcsapokat is
leszedtük, eszegettük, akkor még tisztább
volt, mint ma.
Karácsonykor mindig kaptunk a rongybabánkhoz új ruhát, kocsit, kiegészítőket. Hiába volt hideg, meg hó, karácsonyeste mindig kimentünk az udvarra babakocsit tologatni. Volt egy zongoránk, a karácsonyfa azon
állt. A fán még gyertyák voltak, mindig játszottunk a fa körül, az egész család, a karácsonyeste a közös játékról szólt. Akkoriban
még nem ilyen volt a karácsonyi menü sem,
emlékszem, zellerkrémleves meg mákos
guba volt az étel. Hűtőszekrény sem volt
persze, a húst abban az időben nem tárolták, inkább betöltötték kolbászba és felfüstölték. A töpörtyűt is kisütötték, és zsírral leöntötték, úgy tárolták, még nyáron is megvolt. Jégveremre is a Rubics Viktor udvarából emlékszem, aki hentes volt, ott tárolta
a húst. Hozzánk is ő járt ki disznót vágni meg
másokhoz is a faluba. Télen hoztak Veresről
jeget, azzal töltötték fel nála a vermet, az a
jég nyárig kitartott!”
(Rachow Marianna, „Marica”)

Ma már évek óta kuriózumnak számít egy kiadós hóesés vagy a fehér karácsony. De milyen volt régen, évtizedekkel ezelőtt Erdőkertesen a tél? Erről mesélt lapunknak Rachow
Marianna és Molnár Erik, akik az ötvenes években gyerekként átélt emlékeiket osztották
meg az olvasókkal.
„Nagyszüleim az 1920-as években költöztek ide Erdőkertesre Budapestről, édesanyám, én és a húgom már itt születtünk, itt
nőttünk fel. Gyerekkoromban, az ötvenes
években mindig vártuk a telet, a havat,
mindig volt is hó. Olyan nagy hó esett
nem egyszer, hogy utat kellett vágni, hogy
ki tudjunk menni a házból, menni tudjunk
az iskolába. A legkedvesebb emlékeim
egyike, hogy volt egy nagy négyszemélyes vasszánkónk, arra ráfért az egész családunk. Egy helyi lakatos, Stefán Lajos készítette nekünk, aki itt lakott a Báthory utcánál a sarkon. Nemcsak mi, hanem a falu apraja-nagyja szánkózott, főleg a Prugli-dombon. A Géza-hegy tetejéről indult a domb,
és a Katona József utcán át egész a Fő útig
ment a szánkó. Nagyon élveztük, a gond
csak az volt, hogy vissza kellett húzni a szánkót a domb tetejére, ami nem volt könnyű!
A Prugli-domb mellett a Nyíri dombon a
Szőlősor utcánál szánkóztunk még sokat, illetve a Thököly úton meg a Fő térről lefelé. Akkoriban nem járt ennyi autó, nyugodtan lehetett csúszni. A kenyeret a veresi
pék, Banyák bácsi lovas szánnal hozta át télen. Korcsolyázni nem lehetett itt a bányatavon, hanem Veresen a Posta mögött, a
mostani sportpálya helyén volt az „Agyigácsó”, a régi agyagásó. Ott lehetett korcsolyázni. Ez egy fém korcsolya volt, amit rá
kellett tenni a cipőre, de mi nem nagyon

tudtuk használni. Helyette mi inkább a
nagy hóban hógolyóztunk, hócsatáztunk.
Amint lehetett a havat gurítani, a hóemberépítés sem maradhatott el. Kapott répaorrot, szénből szemet, rossz fazékból,
edényből kalapot.
Nagyanyám mondása volt, hogy az első
hóban meg kell mosdani, hogy szépek legyünk. Ha nem is akartunk megfürdeni, akkor is mindenhova bement a hó, még a hócipőnkbe is. Ez egy gumicipő vagy -csizma
volt, amit ráhúztak a téli cipőre, hogy ne ázzon be, és össze lehetett kapcsolni, paten-

***

Rachow Marianna, édesanyjával és húgával

„Erdőkertesen általában Erzsébet-napra
megjött a tél, és mindig fehér volt. Volt
olyan, hogy októberben szüreteltünk, másnap leesett a hó! Akkor még ki lehetett számítani, hogy lesz hó télen. Sokat hógolyóztunk, hóember építettünk, meg szánkóztunk. Akkoriban mindenki a Prugli-domb-

ra járt szánkózni, a Katona József utcáig
csúsztunk egészen. Akinek nem volt szánkója, vagy a szegényebb cigánygyerekek,
mezítláb is csúszkáltak a jeges úton. Sőt még
le is öntötték vízzel, hogy jobb jég legyen.
Korcsolyázni Veresegyházon az Agyigácsóhoz jártunk, (ez volt régen az agyagásó).
Nem ilyen korcsolyák voltak akkor még, hanem kulcsosak, amit a cipőre kellett rárögzíteni. Lovas szán nem volt gyakori, az inkább
csak a kereskedőknek volt, de akinek volt síléce, az sízett is. Mi egy helybeli festőtől,
Bors Jánostól kaptunk egy katonai sílécet, azt
használtuk. A hógolyózás főleg az iskolában
vagy a barátokkal, de elmaradhatatlan része
volt a télnek. Meg is fürdettük persze egy-
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mást rendesen, de csak friss hóval, a jeges
már veszélyes volt.
Akkor még a veresi tavon vágták a jeget,
szamaras fogattal hordta Horváth bácsi a jégverembe, jégpincébe. Hűtőszekrénye nem
volt mindenkinek, tehetősebbeknek volt inkább. Ez még egy horganyzott lemezzel kibélelt láda volt, abba tették a jeget, itt tárolták az ételt. Kertesen nem volt jeges, ha
kellett, a kútba leengedték vödörbe a húst,
oda a legyek nem mentek le. Fél napot, egy
napot volt csak ott, vagy nem tárolták, hanem azonnal elkészítették és elfogyasztották.”
(Molnár Erik)
Lamos Edit
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ERDŐKERTESI SE • LABDARÚGÁS

ESEMÉNYEK

Hogyan értékeled az őszi szezont az utánpótlásnál?
Minden korosztályos edző nevében mondhatom, hogy nehéz félszezon áll mögöttünk.
Elsődleges célunk a tömegesítés volt, hogy minél több gyermek jöjjön le a pályára, és szeressen bele a sportágba. Úgy gondolom,
hogy ez sikerült, hiszen minden korosztályunkba kivétel nélkül érkeztek az ősszel új játékosok.
Milyenek voltak az eredmények?
A Bozsik-programos szekciónál, de még úgy
gondolom, hogy az U13-ban sem az eredmény
a legfontosabb! Kis korosztályainknál Hegedűs
Csaba vezetésével folyamatosan bővül(t) a csapatlétszám, és a mutatott játékban is sikerült

MILYEN VOLT UTÁNPÓTLÁSUNK
ŐSZI SZEZONJA?

„EGYÉNILEG MINDIG 120%-OT
PRÓBÁLOK BELEADNI A MECCSBE”

Az egyesület utánpótlás-koordinátora, Tajmel Barnabás nyilatkozott
az ESE-utánpótlás őszi szezonjáról.

Az Erdőkertesi Sportegyesület felnőtt labdarúgó csapatának kapitánya, Terdik Roland
válaszolt néhány kérdésre.

az ősszel előrelépni. Az U11-es korosztály is
szerencsére szépen gyarapodik, nagy kihívás
itt is az újonnan érkezett játékosokat – akik
most kezdenek el ismerkedni a labdarúgással
– beépíteni a csapatba, olyanok közé, akik már
4-5 éve rendszeresen játszanak. U13-as csapatunknál idén a „bozsikos” hétvégéket felváltotta a bajnoki rendszer, amihez úgy gondolom, hogy egész jól alkalmazkodtunk. Az
alapszakaszban is, majd az azt követő rájátszásban is izgalmas mérkőzéseket sikerült játszanunk, ami mindenképp a gyerekek fejlődését szolgálja. U16-os csapatunk is „új vizekre
evezett”, hiszen a háromnegyed pályás U14es bajnokságból kerültek át nagypályára. Itt sajnos az alapszakaszban két találkozót is játék nél-

kül „nyertünk meg”, ami nem tett jót számunkra, hiszen így az igen erős A-csoportban
találtuk magunkat a rájátszásra. Itt viszont túl
sok babér nem termett játékosainknak, de a lelkesedésük mindenképp példaértékű. Bízom
benne, hogy tavasszal már tudnak ők is szoros
mérkőzéseket játszani. U19-es csapatunk szinte egybeforrt a felnőtt csapattal, sok játékos a
hétvégi felnőtt mérkőzésen való részvétel
után hét közben játszott az U19-ben. Jó pár
játékos több mint 20 meccsen lépett pályára
ősszel, ami egyedülálló. A rájátszás itt sem úgy
sikerült, ahogy terveztük, mivel 0 ponttal zártunk. Mindannyian várjuk a tavaszi szezont, reméljük, hogy sérülésektől, betegségektől
mentes tavaszunk lesz.

Hogyan jött számodra a labdarúgás, hány éves
korban kezdted a sportot?
Igazolt játékosként 2014 őszén, de igazából
gyermekkorom óta rúgom a bőrt. A családomban is ezt láttam, nem is érdekelt más
sport soha. Valamiért ez a sport számomra más
érzést ad, sikerül közben mindent kizárnom
magam körül. Ha tehetném, 0–24-ben rúgnám
a labdát.
Veresegyházon kezdted a labdarúgást, majd
2019-ben kerültél Erdőkertesre. Mi volt a váltás oka?
Váltani szerettem volna, attól függetlenül,
hogy imádtam ott játszani. Balogh Béla és Wittmann Kornél személyében két remek edzőm
volt, de vágytam már a felnőtt futballra, szerettem volna magam kipróbálni. Erdőkertesen
megtetszettek a tervek. Egyszer mindenképpen szerettem volna Erdőkertesen focizni, mivel apukám és nővérem is focizott az egyesületnél korábban.
Mit gondolsz, mire lehet képes az együttes
a tavaszi szezonban?

Erdőkertes SE U11 – V. Őszi Bozsik-torna, Dunakeszi (2021. 11. 13.)
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Első félévben aki a pályán volt, foggal-körömmel küzdött és segítette a társát.
Amennyiben ez az összhang és csapategység megmarad, sikeres tavasz várhat ránk.
Merünk nagyokat álmodni, és bízunk benne, hogy akár a dobogóra is felléphetünk a
szezon végén.
Hol látod 5 év múlva Terdik Rolandot? Mik a
terveid a labdarúgással?
Nem tudhatni, mit hoz a jövő, de jelenleg
semmi okát nem látom annak, hogy én a közeljövőben elhagyjam az egyesületet. Nagy
terveim nincsenek már sajnos, más utat kellett
válasszak.
Milyennek értékeled az őszi félévet egyéni
és csapatszinten?
Egyénileg mindig 120%-ot próbálok beleadni a meccsbe, de sajnos sok felelőtlen szabálytalanságot követek el a mérkőzéseken.
Minden mérkőzésen ott kell legyek fejben,
mert ha nem, annak a csapat látja kárát. Rengeteg ﬁatal alkotta a csapatot, büszke vagyok
az összesre, hogy képesek felvenni a ver-

Terdik Roland

senyt felnőtt szinten is. Bátran, akaratosan, alázatosan lépnek fel minden mérkőzésen a pályára. Mindenki előtt le a kalappal! Az edzőknek, Csizmadia Balázsnak, Ignátz Szilárdnak külön köszönet jár a rengeteg munkájukért
és türelmükért!
Tajmel Barnabás

Erdőkertes SE felnőtt csapata
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EREDMÉNYEK
U7:
OTP Bank Bozsik-Program
11. 09. IV. Őszi Bozsik-fesztivál, Dunakeszi
Kiemelt játékos: Péter Martin
12. 04. X. Galga Kupa, Tura
U9:
OTP Bank Bozsik-Program
11. 03. Edzőmérkőzés: BVSC-Zugló – ESE
11. 07. IV. Őszi Bozsik-fesztivál, Dunakeszi
Kiemelt játékos: Kiss Milán
11. 27. Edzőmérkőzés: Veresegyház VSK – ESE
U11:
OTP Bank Bozsik-Program
11. 13. V. Őszi Bozsik-torna, Dunakeszi
Kiemelt játékos: Morvay Mira,
Tóth-Szauer Péter
11. 28. Futsal7vége 1. forduló:
Mogyoródi KSK – ESE
0:6
ESE – Visegrádi SE
2:7
Gödi SE „zöld” – ESE
6:1
12. 12. Futsal7vége 2. forduló:
Szadai SE – ESE
4:3
ESE – Veresegyház LUA II.
2 :1 0
Tökmag FS – ESE
1 2 :1

Sport
A Futsal7vége versenysorozat III. osztály Észa- Futsal7vége Északkeleti csoport
13:3
ki csoportjának 6. helyén végzett csapatunk. 10. 09. ESE – Mogyoród KSK-Fót
11. 21. Dány KSK – ESE
5 :1 9
12. 04. ESE – Aszód FC Utánpótlásáért 1 6 : 2
U13:
12. 12. Talent 2019 SE – ESE
9:4
III. osztályú bajnokság, rájátszás A-csoport
11. 07. Tökmag FS – ESE
2 : 0 12. 17. ESE – La Escuela Futsal Club 5 :1 9
9:7
11. 14. ESE – Zebegény Garvittax
3 : 0 12. 18. ESE – Szadai SE
U13-as csapatunk a rájátszást két döntetlennel,
és egy vereséggel valamint egy győzelemmel Felnőtt:
Pest megyei III. osztály, Északi csoport
zárta.
11. 06. Dunabogdányi SE – ESE
4:1
11. 14. ESE – Csomádi KSK
0:1
U16:
11. 20. Zebegény Garvittax – ESE
2:3
Felsőház A-csoport
11. 06. ESE – Vác-Deákvár
0 :1 2 Felnőtt csapatunk a 7. helyről várja a tavaszi
11. 13. Gödi SE – ESE
1 3 : 0 folytatást.
Ezzel U16-os együttesünk a Felsőház A csoÖregﬁúk:
portját a 6. helyen zárta.
Öregﬁúk bajnokság, Keleti csoport
11. 02. ESE – Hévízgyörki SC
1:1
U19:
Felsőház A-csoport
11. 08. Gödöllői SK – ESE
3:3
11. 03. ESE – Pomáz ICO SE
1 : 1 Öregﬁúk csapatunk a 9. helyről ment a téli szü11. 07. DunakanyarSE-Szentendre – ESE 5 : 0 netre.
11. 24. ESE – Veresegyház VSK
0:2
Az U19 a Felsőház A-csoportját az 5. helyen
zárta.
Mivel U19-es csapatunk játékosai olyannyira ﬁ- Természetesen azon korosztályaink sem álltak
atalok, a Futsal7vége versenysorozatban, az le, akik nem voltak tornán, hiszen heti 2 edzés
mindenhol szerepelt a programban.
U17-es korosztályban is tudtak játszani.

Veresegyház-ESE U9

Veresegyház-ESE U7 – a X. Galga-kupán

Veresegyház-ESE U17 – Futsal7vége

Az Erdőkertesi Sportegyesület mindenkinek
sikerekben, boldogságban, egészségben gazdag
boldog új évet kíván!

Hirdessen
az Erdőkertesi
Naplóban!

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

kovacspe@t-email.hu

06 30 930 4831
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