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Közlemények
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. FEBRUÁR 19-i, nyomdába adás előtti állapotot tükrözik,
azok a lap megjelenésének idejére
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak!

FECSKEHÍVOGATÓ ERDŐKERTESEN
2022. MÁRCIUS 19. 10.00 ÓRA • SZENT ISTVÁN-PARK

Erdőkertes Község Önkormányzatának megbízásából kiadja Kovács Péter • ISSN 2631-1860 • Nyomda: AraDesign
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A hónap híre
INTERJÚ DR. PÁSZTOR LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL

„AZ EMBERI ÉS A SZAKMAI OLDAL
IS FONTOS”
Erdőkertes aktuális és jövőbeli fejlesztési lehetőségeiről kérdeztük Dr. Pásztor László polgármestert. A témák sorában megkerülhetetlen volt az országgyűlési választás kihatása
a településre.
Fotó: Hollai Gábor
Polgármester úr! Immár több mint egy hónapja, hogy átadásra kerültek az önkormányzati épületek energetikai beruházásából megvalósult fejlesztések és a felújított járdaszakasz. Érezhető már változás a mindennapi munkavégzés közben?
Igen, van már hozadéka a beruházásoknak, bár
nyilván a pénzügyi megtakarítás hosszabb
távon fog jelentkezni. De máris kellemesebb,
kulturáltabb a bent tartózkodás az épületekben. Azt kell mondjam, hogy most már munkára alkalmas a hőmérséklet, ez korábban
nem volt mindig így. A másik hozadék maga az
esztétikum. A külső vakolat eléggé elhasznált
Dr. Pásztor László polgármester
volt, akár 50-60 éve nem történt rajta felújítás. Másként állnak hozzá az emberek is az
épületekhez, és örömmel látom azt is, hogy a denre, amiben fantáziát látunk. Pénzügyi, műszintén átadott járdát is birtokba, használatba szaki, pályázatírói kollégáinkból alakultak csavették a lakosok. Az pedig már csak hab a tor- patok ezek vezetésére. És hogy milyen sikerrel?
tán, hogy önkormányzati, mondhatni prakti- Összegben a néhány milliótól a több száz milkussági szempontból is nagyon örülünk neki. liós nagy beruházásokig volt a szórás. Jelenleg
A felújított, szélesített járdát könnyebb a téli is sok minden van a csőben. Az épületenergesíkosságtól mentesíteni, és az esetleges hó- tikai megújulás keretében a faluházat, a nyolceltakarítás is egyszerűbbé vált. Még jobb lesz vanas években épült egészségházat és az óvoa helyzet, ha a tervezett kerékpárút is megépül. da egyik épületét szeretnénk felújítani. De előSzeretnénk e fejlesztéssel továbbhaladni a má- készítjük a vállalkozói park közbeszerzését is.
sik irányba is, ennek jelenleg a földhivatali ügy- Azért említettem egyébként a 2016-os dátumot,
intézését készítjük elő.
mert azt megelőzően, 2012-16-ig minimális
Erdőkertes fejlesztésénél kulcskérdés a sikeres pályázati lehetőségünk volt csak. A Pest megyére
pályázás. Hogyan alakultak a pályázatok az el- vonatkozó kompenzációs kormányhatározat
múlt években?
sokat segített.
A pályázatírás 2002-től folyamatos, de öröm- Jól élt Erdőkertes az eséllyel?
teli munkát jelent a polgármesteri hivatal dol- Azt gondolom, hogy igen. Többször nyertünk,
gozóinak. Úgy is mondhatnám, hogy lövünk min- piacunk lett, az energiahatékonyság jegyében

Fotó: Hollai Gábor
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újulnak meg a középületeink, és sikeres a
csapadékvíz-elvezetési terveink támogatása is.
Ugyanakkor nekünk azt is ﬁgyelembe kell
venni a pályázatoknál, hogy a saját költségvetésünk lehetővé teszi-e egyáltalán a beadást,
vagyis az adott időpontban versenybe tudunke szállni. Erdőkertes fejlődésének a kulcsa a sikeres pályázat, de csak akkor, ha reális a cél és
a pénzügyi terv. Mindent megteszünk ezért,
de ugyanakkor nem ülhetünk ölbe tett kézzel,
várva a pályázati sikerekre. Igenis a saját adóbevételeinkből is kell fejleszteni.
Mennyiben támaszkodhatott a település a pályázati céloknál térségünk országgyűlési képviselőjére?
Kényes kérdés kampányidőszakban, véletlenül sem szeretnék a képviselőjelöltek esetében
állást foglalni. Én elsősorban Erdőkertes szempontjából értékelem a mindenkori országgyűlési képviselő munkáját. Korábbi ciklusokban azt
éreztem, hogy Erdőkertes mostohagyerek, nem
igazán volt kapcsolat a képviselőnkkel. Tuzson
Bence esetében ez kétségkívül megváltozott, segít több tekintetben, nyerünk pályázatokat.
Ez elvárása is a mindenkori képviselővel
szemben?
Fontos, hogy ez az együttműködés jó emberi és szakmai kapcsolaton alapuljon. Egyfajta
egészséges egyensúlyozást kérünk a település fejlődése érdekében. Legyen meg az érdeklődése, személyes kapcsolata a település
iránt. És itt nem csupán a nagyobb pályázataink támogatására gondolok. Sokszor az az
igazi segítség, ha számíthatunk rá túllendülni
apróbb gondjainkon, hiszen néha kicsinek
tűnő fejlesztések akár egy egész generációra
is hatással lehetnek. Gondolok itt például
olyan hétköznapi dologra, mint egy közösségi tér berendezése. Én ezt várom a mindenkori képviselőnktől. Érezze magához közel állónak Erdőkertest, és segítse annak közösségét, ha lehetősége van rá! Ha úgy adódik, akkor a pályázatoknál, ha lehet, akkor apróbb dolgokban, ha kell, akkor nagy célokban.
És mik a jövő nagy céljai?
Azt hiszem, ezt minden erdőkertesi osztja: út-,
járda-, csatornaépítés és csapadékvíz-elvezetés szükséges a településen. Szükségünk van
bölcsődére, új óvodára, és lehet, hogy bővíteni kell az iskolát. Nagyon hiányzik egy
20×40 méteres játékterű tornacsarnok. Az is
kell, hogy megoldódjanak az infrastrukturális
térségi gondok, meg kell újulnia a vasútvonalnak és meg kell épülnie az M3-M2 autópályákat összekötő gyorsforgalmi útnak, amely
kellő rávezetési utakkal lehetővé teszi a térség
lakói számára a főváros gyors elérését. Szóval,
teendő van bőven, rajtunk nem fog múlni ezek
megvalósulása az országgyűlési képviselővel
történő együttműködés jegyében.
Kovács Péter
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Önkormányzat

KÖZÖSEN VÁLTJUK VALÓRA...

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

POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL
Január végén került kiküldésre Dr. Pásztor László polgármesteri e-mail hírlevele, melyben
a jövőben rendszeresen tájékoztatja a feliratkozó erdőkertesi polgárokat a település fontos aktualitásairól.

BÁNYATÓ

Beadta a bányató fejlesztésére a pályázatot az önkorm
nak a 634 erdőkertesi lakostársunknak, aki válaszával s
játszótérre, futópályára és szabadtéri tornapályára.

ERDŐKERTES 2022. ÉVI RENDEZVÉNYTE

Idén is lesz többek közt Kocsonyafesztivál februárb
Márton-napi Liba&Pálinkafesztivál novemberben. T
kai autóstalálkozó augusztusban.

ERDŐKERTESEN FORGATOTT AZ M2
ÚJABB BANKAUTOMATA ERDŐKERTESEN
Sikerült megállapodni a K&H képviselőivel egy újabb erdőkertesi bankautomata telepítéséről. Az önkormányzat üvegportáján kerül elhelyezésre egy kiﬁzető ATM, a beruházás költségeit a K&H bank és az önkormányzat közösen viseli. Várhatóan az év első félévében valósul meg
az ATM üzembe helyezése.

4

Csodálatos példa a generációk békés együttélésére a K
da kezdeményezése. A gyerekek meglátogatták a RÁ(
tagjait, ajándékot készítettek nekik, és jó kedvet vi
re való tekintettel most csak a parkban találkozhatt
meghívást kaptak egy közös játékra is az óvodába, ha m
engedi. Mindenki csak nyer a generációk közötti hídép
az M2 stábja is rögzítette.
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Önkormányzat

ERDŐKERTES
ÚJ VÉDŐNŐJE

mányzat, miután megkérdezte, hogy milyen igénye van a lakosságnak a fejlesztésnél. Köszönet ansegítette a munkát. Arra pályázik településünk, amit az erdőkertesiek kértek: fásításra, tanösvényre,

ERVÉNEK VÉGLEGESÍTÉSE

ban, Lecsófesztivál júliusban, Sörfesztivál és Kertészeti&Gasztro fesztiválok szeptemberben,
Továbbá szokásos programunk az autók szerelmeseinek: az Alfa Romeo találkozó és az Ameri-

Budapesten végeztem tanulmányaimat a
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, ezt követően, gyermekeim
születéséig a XXI. kerületben dolgoztam
területi védőnőként 10 évig.
Élhető környezetben képzeltük el a családalapítást, a nagyváros forgatagát elhagyva a közelben találtunk otthonra, így
kerültem az Erdőkertesi Védőnői Szolgálathoz. Várom a közös munkát!
Nyilas Szilvi, védőnő

TANÁCSADÁSI IDŐPONTJAIM:
hétfő:
8–11 óra önálló tanácsadás
11–14 óra várandós tanácsadás
csütörtök: 8–12 óra csecsemő tanácsadás
KÖRZETJEGYZÉK:

UTCANÉVTÁBLÁK CSERÉJE
Elkezdődött a régi utcanévtáblák cseréje. A most elkészült táblák jelenleg a legmodernebb UV-nyomtatással készülnek, a legtartósabb táblára
ami elérhető. Tartosságuk 12–15 év és teljesen ellenáll a kültéri behatásoknak. Gyártástól és kapacitástól függően folyamatosan cseréli az önkormányzat majd az utcanévtáblákat.

Ki Akarok Nyílni Óvo(d) ÉRÜNK 60+ KLUB
ttek. A vírushelyzetttak, de a KLUB tagjai
majd a járványhelyzet
pítéssel. Az eseményt
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Ady Endre u.
Akácfa u.
Alig u.
Aszódi köz
Aszódi u.
Árpád u.
Bagoly u.
Banka u.
Báthori u.
Beszkárt u.
Bethlen Gábor u.
Béke u. 37– és 72-től
Bíbic u.
Birkás u.
Bocskai u. 28– és 23-tól
Borika u.
Csíz u.
Cinke u.
Domb u.
Erdőkerülő u.
Fenyves u.
Fő út 138– és 73-tól
Gólya u.
Háromház u.
Hév u.
Huba u.
Johanna u.
Kalauz u.
Katona József u.
Kálmán u.

Kilencholdas u.
Kodály Zoltán u.
Lapály u.
Liget u.
Lomb u.
Mária u.
Metró u.
Méhes-köz
Mogyorós u.
Nyár u.
Orsovai u.
Ősz u.
Pacsirta u.
Pál u.
Rákóczi u. 34– és 25-től
Rét u.
Rózsa u.
Sándor u.
Szatmári u.
Szív u.
Tavasz u.
Tél u.
Tölgyfa u.
Trencsényi u.
Vágás u.
Vereckei u.
Vércse u.
Villamos u.
Vörösmarty u.
Zrínyi u.
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Önkormányzat
VISSZA A TERMÉSZETHEZ!

TERMÉSZETESEN ERDŐKERTES
Erdőkertes híres volt az erdőiről, legelőiről – nem véletlen, hogy Róheim Sámuel üdülővárossá kívánta emelni a kis falut, ahol a városi emberek megpihenhetnek, felüdülhetnek,
akár egy zöld oázisban. A község azonban az egyre több betelepülő lakossal és a klíma
megváltozásával a városiasodás útjára lépett. Az urbanizáció előnyeit megőrizve a település vezetése szeretné a folyamatot a lakossággal közösen a kertvárosiasodás irányába
fordítani. Ennek támogatására született a „Természetesen Erdőkertes” névre hallgató, egész
éves program, melyről Nagyné Gódor Csilla számolt be lapunknak.
Az erdőkertesi lakosok jellemzően szeretik a
kertet, növényeket. Erre adott válasz volt a
program indítása?
Nem, a kertészet iránt érdeklődő lakosok számára
alapvetően az évek óta sikeres Erdőkertesi Kertészeti Fesztivál és a Szép Kertek-verseny szolgál programlehetőségként. A Természetesen Erdőkertes sokkal inkább egy hosszú távú településterv, amit a lakossággal közösen szeretnénk
véghezvinni. Az évtizedek során ugyanis a település arculata a városiasodás irányába fordult,
és ebben nemcsak a növekvő lakosságszám játszott szerepet. A napsütéses órák száma egyre
nő, a csapadékmennyiség egyre kevesebb, ami
megváltozott életfeltételeket jelent a növények
számára. Alkalmazkodniuk kell, de nekünk is –
ezért is próbálunk olyan növényeket, fákat betelepíteni, amelyek ezeket a körülményeket is jól
viselik, mint például a selyemmirtusz.
Hogyan segítene az új program?
Három szinten szeretnénk a zöldebb Erdőkertesért küzdeni: önkormányzati, P+R vagyis
önkormányzati és privát összefogás keretében,
valamint a lakossági kezdeményezések szintjén. Havonta egy-egy gyűlést is tartunk az év
folyamán, amelyen az adott hónapban megvalósult és a következőben tervezett programokat, eseményeket tekintjük át. Erről a lakosságot is tájékoztatjuk folyamatosan. A soron
következő esemény a februári gyűlés, de március közepén már egy nyilvános rendezvénnyel
is nyitunk azt erdőkertesiek felé.
Milyen eszközökkel harcolnának ebben a
háromszintű haditervben?
Az önkormányzati részről a település egészét
érintő programok, napi életet érintő feladatok
megvalósításával küzdünk. Ilyenek eddig is voltak: például az illegális szemétlerakás megszüntetése, faültetések, vagy kiemelt tervünk
a bányató hasznosítása, ami a lakossági viszszajelzések alapján az itt élők számára hangsúlyos kérdés.
A közéleti és privát szféra együttműködésének keretében a lakosság motiválását és segítését célzó programok szerepelnek. Ilyen a már
ismert kertészeti fesztivál, az újszülötteknek
adományozott facsemeték, de új programokkal is készülünk!
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A harmadik szint a civil kezdeményezések támogatása, erre jó példa az erdőkertesi iskola
ballagó diákjainak faültetése. Itt az önkormányzat csak a helyet „biztosítja”, jelöli ki, az
iskola és a tanulók közösen végzik a fa kiválasztását, beszerzését és a plántálást.
Mi a rövid, közép- és hosszú távú cél?
A célunk minden távon a zöld felületek növelése: ez az itt élők életminőségét is javítja,
az elöregedett vagy kipusztult növények pótlását is segíti, és a hőmérsékletet is csökkenti, ami jó megoldás lehet a megváltozott környezeti viszonyok okozta nehézségekre. Az álmunk, hogy a domborzati térképen aki Erdőkertest keresi, az egy hatalmas zöld területet
lásson. Ezért küzdünk, és ebben számítunk az
itt élők együttműködésükre is!
Lamos Edit
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Közélet
PEDAGÓGUSPORTRÉ • ZSOLNAY ANIKÓ, SZŐLŐFÜRT REFORMÁTUS ÓVODA

„FELTÉTEL NÉLKÜL SZERESSÜK
A GYEREKEKET”
„Az az igazi, békebeli, jó pedagógus” – mondta Anikóról előző riportalanyom, Marosi Gyuláné Erzsike, akivel évekig dolgoztak együtt. Anikónak, saját bevallása szerint, van némi
pedagógusi vénája. Apai nagymamája és nagynénje is szakmabeliek voltak, illetve három
gyermekéből ketten szintén ezt a pályát választották. Tinédzser kora óta könnyen teremt
kapcsolatot a gyerekekkel, elég rájuk mosolyognia, és már barátok. Látván csillogó szemét, amikor róluk beszél, és hallva megnyugtató hangját, efelől semmi kétségem.
Milyen út vezetett a Szőlőfürt Református
Óvodáig?
Mikor a pályaválasztás szóba került, két lehetőség merült fel, a kertészmérnöki és a pedagógusi. Kifejezetten a kisebb gyerekek vonzottak, így mellettük döntöttem. Kecskeméten
végeztem, akkor az volt az egyik legerősebb
óvodapedagógus-képző intézmény, a japánok
is a csodájára jártak. Utána a szülővárosomban,
Nagykátán dolgoztam egy ideig, majd felmentem Pestre. Három óvodában is dolgoztam, ebből kettő intézményi volt. Aztán elkezdtek megszületni a gyerekeim. Moszkvában is voltunk egy ideig, végül Újpalotán helyezkedtem el, egy önkormányzati óvodában. Huszonhárom éve, amikor ide kiköltöztünk, még csak az önkormányzati ovi létezett,
ugyanabban az épületben, ahol most a Szőlőfürt Református Óvoda van. Azóta ott dolgozom, ugyanabban a csoportszobában, csak
éppen intézményt váltottunk. Amikor arra
került sor, hogy egyházi intézmény nyílik, hitemet gyakorló keresztény emberként úgy
döntöttem, átnyergelek. Bár én római katolikus vagyok, de szerencsére itt lényegtelen, ki
melyik gyülekezethez tartozik.
Mik azok az elvek, szempontok, amiket szem
előtt tart az óvodapedagógusi munkája során?
Az első és legfontosabb, hogy feltétel nélkül
szeressük a gyerekeket. A másik, ami nagyon
fontos, hogy ne leereszkedjek hozzájuk, hanem
leüljek, lehajoljak, leguggoljak. Mert én vagyok
ugyan a felnőtt, meg én jelölöm ki az irányvonalat a nevelésben, de nem vagyok felsőbbrendű. A gyerek társ a nevelésben. Természetes, hogy én határozok meg mindent, viszont
egy csomó dologban meghallgatom őt. Ha már
beszélgetek vele, ő rengeteget segít abban,
hogy hogyan tudom nevelni, mi az, ami neki a
legmegfelelőbb. Minden gyereket a saját
szintjén kell kezelni, mert csak úgy tudok vele
haladni. Buta gyerek nincs. Minden gyerek fejleszthető a saját szintjén, de ne akarjunk egy
súlyos részképesség-zavarostól olyat, mint
attól, akinek semmilyen hendikepje nincs. És
nem szabad megrekedni az első diplománál,
hanem folyamatosan fejleszteni kell magunkat,
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Fotó: Márkus Judit
Zsolnay Anikó

a legutolsó pillanatig, amíg dolgozunk. Muszáj,
mert évről évre mások a gyerekek. Rengeteg
dologban sokkal ügyesebbek, fejlettebbek,
másban jóval ügyetlenebbek. Ezért muszáj
az embernek fejlesztenie magát. Ha mindez
megvan, akkor már nagy baj nem lehet a pályán.
Hogyan alkalmazza a mindennapokban a
fejlesztőpedagógusi végzettségét?
Nap mint nap szükség van rá, ugyanis egyre
több a részképesség-zavaros gyerek. Hihetetlen okosak, de egyik másik részképességük
olyan szinten áll, hogyha azt az ember nem fejleszti, tanulási nehézség alakulhat ki belőle, és
tele lesz a gyerek kudarccal. Úgyhogy ezt nagyon jól tudom használni a mindennapokban
is. Ez egy vegyes csoportban, mint ami nálunk
van, sokkal inkább alkalmazható, mint egy
huszonöt-harminc fős homogén csoportban,
mert nem mindegy, hogy nyolc-kilenc gyerek
van, akinél mindenfélét fejleszteni kell, vagy
huszonöt. A vegyes csoportnak hatalmas fejlesztő ereje van kicsikre és nagyokra is. Olyan
ez, mint egy családmodell.
Pályája során találkozott már olyan szélsőséges helyzettel, amit esetleg nem, vagy csak
nagyon nehezen tudott megoldani?

Azok a nagy kudarcok, amikor nem tudok a szülőkkel együttműködni, és ezzel közösen ártunk
a gyereknek. Nekem az az elvem, hogy bármit
észreveszek a gyereknél, meg kell beszélni a
szülővel, mert tudnia kell, milyen szinten áll a
gyereke. Sajnos vannak olyan szülők, akik
nem hajlandók elfogadni, hogy van egy okos
gyerek, akinek akadnak olyan képességei,
amik meggátolják őt abban, hogy az összes
többi képességét kibontakoztassa. Jön az ellenállás, hogy nem hülye az ő gyereke, hagyjam békén. Aztán beleerőltetik egy olyan iskolába, ahol tele lesz a gyerek csupa kudarccal. A még nagyobb kudarcok, amikor az ember gyermekbántalmazást vesz észre. Ezek borzasztó kudarcok, és nagyon nehéz okosan, jól
cselekedni benne. Nekem évekig lelkiismeretfurdalásom volt, amikor már olyan szinten állt
a gyerekbántalmazás, hogy muszáj voltam
lépni. Elvették a gyerekeket a szülőktől, és nem
tudom igazából, hogy jót tettem, vagy rosszat
tettem. Amit én a gyerekeknél észreveszek,
azokat többségében meg is lehet oldani. Ha
én olyan kapcsolatban vagyok a gyerekkel,
hogy ismerem minden rezdülését, és mindent
tudok róla, akkor az megoldható. Ha csak a szülő ellen nem áll.
Mik a legszebb pillanatai ennek a hivatásnak?
Gondolja el, van még egy olyan munkahely,
ahova bemegy, és huszonöt csillogó szempár,
és huszonöt ölelő kar fogadja? Hát nincs! Ez
egy olyan többletet ad az embernek, hogy csak
na! Amikor már elfáradok, akkor jön a huszonöt
a nyakamba, és az ember el is felejti, hogy fáradt. Rengeteg szép pillanata van ennek a szakmának. Biztos, hogy bele lehet fásulni, de ha
az ember azok az elvek mentén próbálja végezni a hivatását, amiket felsoroltam, és nem
szakmának, hanem hivatásnak tekinti, akkor
ezek a pillanatok úgy feltöltik az embert,
hogy azt hiszem, huzamosabb ideig nem lehet belefásulni.
És végül arra lennék kíváncsi, kinek dobná tovább a képzeletbeli hólabdát és miért?
Hoholné Varga Tímeát ajánlanám, aki nálam
végezte a főiskolai szakmai gyakorlatait. Már
akkor nyilvánvaló volt, hogy erre a hivatásra
termett. Később elkötelezett pedagógussá
érett. Aztán a fenntartónk felajánlotta neki az
óvoda vezetését. Neki voltak ugyan kétségei,
hogy megérett-e erre a feladatra, de én biztattam, hogy vágjon bele, menni fog. Ő pedig megerősítette azt az elvemet, hogy jó vezető csak szakmáját tudó, nyitott és empatikus szakemberből lehet. Remélem, hogy fiatal kolléganőm kedvet ébreszt több fiatalban, hogy ezt a gyönyörű hivatást válassza.
Márkus Judit
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Választás • 2022
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT:

DOROSZ DÁVID

Kérem, támogasson szavazatával április 3-án,
hogy Magyarország legyen mindannyiunké!
Számítok Önre.
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Dorosz Dávid vagyok, az egységes ellenzék közös jelöltje
Erdőkertesen. Azért indulok a választáson, hogy végre olyan
kormánya legyen Magyarországnak, amely az emberekért dolgozik,
és közösen nekifogjunk az egyre súlyosabb megélhetési válság
kezelésének és a zöld Magyarország megteremtésének.
Jogot és nemzetközi kapcsolatokat tanultam,
emellett MBA-diplomát szereztem az Egyesült Államokban.
Miután az egyik legaktívabb országgyűlési képviselő voltam,
több évet az üzleti életben dolgoztam, ahol kamatoztatni tudtam
az együttműködés kultúráját. Ezt a tudást most is hasznosítom,
amikor közös jelöltként szállok ringbe április 3-án.
Mit tettem és mit fogok tenni a körzetért?
• A képviselő legfontosabb feladata a választóinak képviselete. Már
eddig is tucatnyi határozati javaslatot és költségvetési módosítót nyújtottam be az Országgyűlésnek, amelyek összesen 18,5 milliárd forinttal fejlesztették volna a körzet településeit.
4 milliárd forintot javasoltam a Vác–Erdőkertes–Veresegyház–FótBudapest vasútvonal fejlesztésére már az idei évre. Rossz volt látni, ahogy a jelenlegi ﬁdeszes képviselő ezeket leszavazta.
• Szakemberekkel közösen részletes programot dolgoztam ki a térség infrastrukturális és zöldfejlesztéseire, az egészségügy, a gyermek- és szociális ellátás javítására.
A program itt olvasható: www.parbeszed.hu/doroszdavid
• Folyamatosan hozom nyilvánosságra a helyi ﬁdeszes képviselőhöz
kötődő gyanús ügyeket – a választások után igazságot, elszámoltatást és nyilvánosságot teremtünk.
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TUZSON BENCE
AZ ERDŐKERTESIEK STABIL, TERVEZHETŐ JÖVŐT
LÁTHATNAK MAGUK ÉS GYERMEKEIK ELŐTT
Az erdőkertesiek szorgalmas, összetartó közösséget alkotnak, és
biztonságban érezhetik magukat, mert régiónk folyamatos fejlődése az emberek életében mindennap érezhető – fogalmazott a lapunknak küldött nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki hozzátette: „Minden, amit teszünk, azt
a célt szolgálja, hogy a családokat, az itt élőket támogassuk és megteremtsük gyermekeink biztonságát.”
Nagyon sok biztatást, számtalan szívből érkező javaslatot kapok az erdőkertesiektől, amiért nagyon hálás vagyok nekik – válaszolta megkeresésünkre Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, amikor a helyi tapasztalatairól kérdeztük. Mint mondta, a parlamenti munkáját, a közös döntéseket is mindig a körzetünkben felmerülő igények
határozzák meg. A legkedvesebbek azok a pillanatok, amikor az utcán, itt Erdőkertesen ez főként a Szent István-parkban történik meg
gyakran, csak úgy, kötetlenül szóba elegyedünk és megvitatjuk körzetünk életét-jövőjét, jó hangulatban – tette hozzá. Szerinte pótolhatatlanok ezek a visszajelzések. A munkánk visszaigazolásai azok a találkozások is, ez épp a legutóbbi felszólalásom után volt, amikor azt
mondják az emberek, hogy „láttam, tegnap is beszélt rólunk a Parlamentben”. Ezek a mondatok pedig időről időre visszacsengenek. Hangsúlyozta azt is, büszke arra, hogy Pest megye 5-ös számú választókerületének országgyűlési képviselője immár nyolc éve.
„Azért dolgozunk, hogy a Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön, Veresegyházon élők mindennapi életét jobbá, könnyebbé tegyük. Ennek köszönhető, hogy ma már térségünk az
ország leggyorsabban fejlődő körzete. Régiónk lakói szeretnek itt élni,
szorgalmas, összetartó közösséget alkotnak, és biztonságban érzik
magukat, mert térségünk folyamatos fejlődése az emberek életében mindennap érezhető. Az itt élők stabil, tervezhető jövőt látnak maguk és
gyermekeik előtt” – fogalmazott. „A szülők számára – ötgyermekes édesapaként én magam is így vagyok ezzel –, a legfontosabb, hogy gyermekük
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biztonságos körülmények között
fejlődhessen, tanulhasson. Ezért
minden erőmmel támogatom azokat a beruházásokat, amelyek a kicsik
mindennapjait teszik szebbé, jobbá.
Mindannyiunknak nagy öröm, hogy
az erdőkertesi gyermekek már az
idén birtokba vehetik a Szőlőfürt Református Óvoda új épületét, amivel
ismét egy fontos lépést teszünk
meg a jövőjük érdekében. A közös
gondolkodásban mindig nagyszerű
partner Pásztor László polgármester
úr, akivel remek együtt dolgozni az
erdőkertesiekért. Meggyőződésem,
hogy csak a békés, előre mutató, közös alkotómunka szolgálhatja egy település érdekeit”.
Tuzson Bence egyúttal felhívta a ﬁgyelmet arra is, hogy sokan örömteli, „erős” februárra számíthatnak: „mert most kapják vissza a gyermeket
nevelő családok a tavaly beﬁzetett személyijövedelem-adójukat az átlagbér szintjéig, és most folyósítják a tizenharmadik havi nyugdíjat is,
most kapják meg a megemelt minimálbért és a szakmunkás minimálbért az érintettek, valamint az első szja-mentes bérüket a huszonöt évnél ﬁatalabbak. Bevezettük az élelmiszerárstopot és nem engedjük,
hogy az egekbe emelkedjenek a benzinárak, ami az agglomerációban
élők számára meggyőződésem, hogy különösen fontos. Továbbra is
megvédjük a rezsicsökkentést, amivel a magyar emberek évente több
százezer forintot takarítanak meg” – sorolta a családokat támogató intézkedéseket a képviselő.
A veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola – amelynek
nagyon sok erdőkertesi tanulója is van – tantermekkel, csoportszobákkal,
mosdókkal, zsibongóval és egy új lépcsőházzal is bővül, ami szintén
egy jelentős előrelépés. Pásztor Béla polgármester úrral hosszú évek
óta nagyon jó a viszonyunk, remekül dolgozunk együtt és gyakoriak
a baráti beszélgetéseink is, számíthatunk egymásra. Az itt élők remek
együttműködésnek és tettrekészségnek köszönhetően nálunk folyamatos a fejlődés, adott a biztonság és a tervezhető jövő – összegezte erdőkertesi tapasztalatait Tuzson Bence.
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Közélet
GYERMEKFOGLALKOZÁSOK ERDŐKERTESEN

HIP-HOP, A KORAI TESTTUDATOSSÁGÉRT

„Kezdünk!” – kiáltja Bakonyi-Szőke Rita, a Blondy Busters hip-hop táncoktatója, és már szaladnak is a gyerkőcök a helyükre, ugyanazzal a lendülettel, amit tanárnőjüktől látnak. A háromgyermekes anyuka energiája egy egész hadseregnek elég lenne. Zenével bűvöl, csiklandozással fegyelmez. Az a típusú ember, aki maximális fordulatszámon pörög. Nem csoda, hogy
január óta olyan energikus mozgásformákat tanít a faluház tükrös termében, mint a zumba
vagy a hip-hop, péntek délutánonként. Az előbbit anyukáknak, utóbbit pedig gyerekeknek.
„Aki kételkedik abban, hogy ez egy jó dolog, Fotók: Blondy Busters
illetve miről szólhat, annak azt javaslom, jöjjön
be, és nézze meg, hogy milyen, mert sokan
nem is tudják, hogy zajlik. Próbálja ki a gyerek,
és ha tetszik, utána beszélünk róla. Ma például
az egyik zumbás vendégem hozza a kislányát”
– kezdi Rita, aki többszörös magyar bajnok, Európa-bajnok, illetve világbajnoki ezüstérmes
szólótáncos. Hatéves kora óta rendszeresen
sportol, kipróbálta a tornát, az atlétikát és a kézilabdát. A hip-hop tánccal csak főiskolásként, tizenkilenc évesen találkozott, de már az
első óra után beleszeretett. Három év múlva
oktatni kezdte ezt a Bronxból származó, afroamerikai táncstílust. Kicsiket és nagyokat
egyaránt tanított, szalagavatókat, esküvői táncokat koreografált. „Nagyon sok táncos munkám volt” – meséli. „Amire a legbüszkébb vagyok, az a Tolvai Renis időszakom. Amikor Reni
megnyerte a Megasztárt, utána én lettem a táncos-koreográfusa. Két éven keresztül körbeturnéztuk nemcsak az egész országot, hanem
Romániában, Szlovákiában is voltunk, heti
Bakonyi-Szőke Rita
szinten harminc-harmincöt fellépésünk volt.”
Két nagyobbik gyermeke születése után, két
Rita szerint semmilyen extra adottság nem
és fél éve költöztek Csepelről Erdőkertesre. „A szükséges ehhez a tánchoz, mivel a ritmusérgyerekek miatt a legjobb döntés volt. Imádják, zék is fejleszthető. Az első órán például küés mi is elképesztően szeretjük! Annyira nyu- lönböző tempójú zenéket hallgattatott a kigodt, családias a környezet” – lelkendezik a
táncoktató. A hip-hop foglalkozásain főként az
óvodás korosztály képviselteti magát. Két és
fél éves a legkisebb tanítványa, de akad tizenegy éves kislány is. Rita szerint háromévesen érdemes elkezdeni, mivel ebben a korban már tisztában vannak a gyerekek azzal, melyik a jobb és a bal kezük. Azt tapasztalja, hogy
a hatvan perces edzés elején felpörögnek
ugyan a gyerekek, de egy fél órával később már
kifáradnak. „Nagyon jó testtudatépítő. Megtanulják azt, hogy mijük hol van. Felfedezik és
használni kezdik az izmaikat. Fontos, hogy a
hip-hop nem rombolja túlságosan az izmokat
és a csontokat. Mivel az egész testet használjuk, nem pedig csak egy bizonyos részét,
ezért nem nagyon fordul elő sérülés. Ezen felül növeli a szereplési vágyat, sokkal magabiztosabban fognak előadni akár egy anyák
napi verset” – válaszolja tizenhét év tanítási
gyakorlattal arra a kérdésre, mit fejleszt leginkább ez a mozgásforma.
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csikkel, és együtt tapsolták a ritmust. Volt
már olyan tanítványa, akiről azt gondolta,
nem éppen az ő világa a hip-hop, de egy-két
hónap múltán ő is nagyon ügyes lett. „Én úgy
gondolom, mindenkiből ki lehet hozni azt,
hogy jól táncoljon. Olyan emberrel még nem
találkoztam, aki nem tud táncolni. Legyen
gyerek, vagy felnőtt, mindenkit megtanítottam táncolni. Nincs lehetetlenség, csak
tehetetlenség.” Érdekes, hogy ugyanazt a
mozgássort egyaránt képes elsajátítani a hároméves és az iskolás kor küszöbén álló gyerkőc. „Nagyon egyszerű, korosztályoknak megfelelő szintű koreográﬁát csinálok, inkább a
show-ra, a látványra megyünk rá egyelőre.
A picikkel azért jó dolgozni, mert látod a
szemükben azt a csillogást, hogy élvezik, amit
csinálnak. Vigyorognak, pattognak összeviszsza, imádnivaló cukiságok!”.
A vírus miatt egyelőre változó az erdőkertesi csapat létszáma, de ideális esetben húszan
vannak. Kíváncsi voltam, hogyan lehet fegyelmet tartani, de Ritán ez sem szokott kifogni. „Egyrészt más anyukák elmondása szerint jó fej vagyok, másrészt nem úgy szoktam
kommunikálni velük, mintha kisgyerekek lennének. Múlt órán például, amikor nagyon
üvöltöztek, csöndben álltam előttük, és csak
néztem. Erre ők is elcsitultak, és várták, hogy
mit fogok mondani.” Amikor a csoport jövőjét
pedzegetem, esetleges fellépések, sőt, versenyek is szóba kerülnek. Mivel Rita legkisebb
gyermeke még csak egyéves, egyelőre nem
tervezi, hogy máshol is fog tanítani. „Először
itt, Kertesen menjen minden simán, mindenki illeszkedjen be, érezze jól magát, aztán meglátjuk a továbbiakat. Én mindenre nyitott, nagyon pörgős anyuka vagyok.”
Márkus Judit
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Hitélet
INTERJÚ GERGELY FERENC BARNABÁS ÉS GERGELYNÉ
„Egy bölcs azt mondta egyszer: »Bármi jött is az életemben, úgy tekintettem
MOLNÁR LÍVIA ERDŐKERTESI REFORMÁTUS LELKÉSZEKKEL arra, mint amit Isten ajándékozott nekem valamilyen különleges céllal. Ha

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

az egy nehézség volt, tudtam, hogy azért kaptam, hogy megküzdjek vele,
így erősítve elmémet és hitemet.« Ez a gondolat vigasztalt és segített nekem egész életemen át.”
(Anonymus)

A népszámlálás adatai alapján Erdőkertes lakosságának egyhetede református vallásúnak vallotta magát. Ha a közösség múltjára tekintünk, akkor láthatjuk, hogy az erdőkertesi reformátusok 2016.
szeptember 17-ig nem rendelkeztek templommal. Hosszú, évtizedekig tartó rögös út vezetett odáig, míg a templom végre megépült. Addig „házi istentiszteletek” voltak, majd a faluházban tartották a hívők gyülekezeti alkalmaikat, vagy átjártak a veresegyházi
református templomba. Lelkipásztoruk Gergely Ferenc Barnabás,
aki 2005. augusztus 1-je óta szolgálja az Urat Erdőkertesen, teológiát végzett hitvesével együtt, az elmúlt évben felszentelt Gergelyné Molnár Líviával. A napkeleti bölcsek hódolatát fókuszba helyező ökumenikus imahéten velük beszélgettem múltról, jelenről
és a reményteli jövőről.
Honnan ered az elhivatottságuk a lelkészi munka iránt?
Gergely Ferenc Barnabás (a továbbiakban: GFB): Nem csinálok titkot belőle, hogy egyrészt nem vallásos családban nőttem fel, másrészt
nem is reformátusok a gyökereim. Ennek ellenére 19 éves koromban
történt velem egy olyan változás, amelyben máig tartó belső békességet kaptam. Bár a belső ürességet sok mindennel próbáltam kitölteni, de semmi nem járt olyan mély elfogadottság-érzéssel és olyan
nyugalommal a múlt-jelen-jövő tekintetében, mint az, hogy a szívemet megnyitottam Isten szeretete előtt. Magát a lelkészi szolgálatot
nem választottam, sőt évekig tiltakoztam is ellene. Nem is lennék lelkész, ha nem tartana itt az Úr. Hivatásom is Jézus Krisztusban van elrejtve, mint ahogy a békességem, a családi és házas életem és minden
egyéb is. Úgy tűnik, addig tudok megmaradni ebben a szolgálatban,
ameddig Ő megtart benne. Azt keresem, és ebben a feleségem nagyon áldott segítőtárs.
Gergelyné Molnár Lívia: (a továbbiakban: GML): A férjemmel ellentétben én református családba születtem. Anyukám református volt,
apukám katolikusnak született, de nem gyakorolta vallását, velünk jött
a református templomba a nagyobb ünnepeken. Anyai nagyszüleim
aktívan gyakorolták a hitüket, fontos volt számukra a bibliaolvasás, az
istentiszteletek látogatása, és a gyülekezet közösségében való aktív
részvétel. Én is ebbe a közösségbe nőttem bele. Itt jártam hittanra, gyermek-istentiszteletre, istentiszteletekre, konﬁrmáltam, majd iﬁközösségbe. Szigetmonostoron kezdtem el olvasni a Bibliát, és tizenévesen
megértettem, hogy Jézust szeretném követni. Nem azért, mert ezt láttam, hanem mert nekem is erre a szeretetre van szükségem. Arra a Krisztusra, aki engem elfogad, formál. Akkor, bár lelkipásztori szolgálatra
kaptam elhívást, nem jelentkeztem a teológiára, csak hét évvel később.
Előbb tanítóképzőt végeztem, majd tanítottam. Később jelentkeztem
a teológiára, ahol a férjemmel is megismerkedtem.
Milyen tervekkel érkeztek 16 évvel ezelőtt Erdőkertesre, és mi valósult meg belőle?
GFB: „Véletlen” egybeesések mutatták meg 2005 májusában, hogy
itt a helyünk Erdőkertesen. Érdekes volt nekem is, amikor első gyülekezeti látogatásunkkor az egyik tagunk odajött hozzánk a napi bibliai üzenettel, és elmondta, hogy ő biztos abban, hogy mi leszünk itt
a lelkészek, mert a Bibliából aznapra épp a Barnabással kapcsolatos ige
volt kiírva. Azután együtt épült a templom épülete és vele a gyülekezet közössége is. Mert elsősorban nem épületekre van szükségünk,
hiszen ezek csak eszközök ahhoz, hogy a közösség megélhesse a találkozásait. A templom 2016-ra megépült, a gyülekezet folyamatosan

Erdőkertesi Napló • 2022. február

Gergely Ferenc Barnabás és Gergelyné Molnár Lívia

fejlődik. Ezt mondhatjuk még akkor is, amikor a karantén a közösségeket letaglózta. Mégis jól látható, hogy nem az emberek akarják gyülekezetünk létét, hanem maga az Úr Isten, és mi ebben szívesen veszünk részt.
GML: Erdőkertes előtt Gyöngyösön szolgáltunk segédlelkészként. Nehéz feladatnak tűnt a templomépítés és a közösségépítés egyidejűleg. De sok tapasztalatunk volt abban, hogy Isten mindig a következő lépéshez adott erőt. Sokszor éltük át, hogy a csak a következő feladatot láttuk, de a testvérek nagy lelkesedéssel, küldetéstudattal, hittel
támogatták munkánkat. Óvodában nem gondolkodtunk, de közben
annak a lehetősége is megnyílt előttünk, hogy a kisgyermekes családokkal így is kapcsolatba kerüljünk.
Mi volt a legnagyobb kihívás a templom építése során?
GFB: Először az jutott eszembe, hogy a pénz hiánya. De ez így nem
igaz. Inkább a hit hiánya időnként, hogy megfelelő minőségben, megfelelő időben el fog készülni, aminek el kell készülnie. Minden hétfőn együtt imádkoztunk és terveztünk, megbeszéléseket folytattunk
a gyülekezetben. 11 év kellett hozzá, de a templom áll, mert Urunk így
akarta.
GML: Én is a pénzt mondanám, de mindig azt tapasztaltuk, hogy mindig annyi volt, amennyire épp szükség volt. Nagyon reménykedtünk,
hogy 2010-re felépül a templom, de 2016 lett belőle. Belenőttünk,
a közösségünkkel együtt formálódott a tér, kialakult az egyes helyiségek
funkciója. De azzal, hogy a csupasz falak mellett, burkolat, festés nélkül kezdtük tartani az istentiszteleteket, idővel egyre inkább otthonunk
lett az Isten háza.
Mire volna manapság a legnagyobb szüksége a közösségüknek?
GFB: Gyógyulásra. Töredezettek vagyunk, mint maga a társadalom is.
A posztmodern élet kihívásait mi is érezzük. Nagyon nehéz ma már
igazságokat kimondani, hiszen ugyanazzal az erővel azonnal megjelenik ugyanannak az igazságnak a másik oldala is. Ha én református lelkészként foglalkozni szeretnék az identitás válságaival, azonnal felmerül
a kérdés, hogy miért csak a bibliai értékeket veszem elő: házasság, bib-
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liai családmodell? Mégis mi a Biblia alapján csak ezt tudjuk képviselni, magunk is ezt keressük, szeretnénk beleilleszkedni az Isten rendjébe – az emberi rendszerek helyett, még akkor is, ha mi csak töredékesen látjuk. Hogy mire van szükségünk? Az evangéliumra, vagyis
az örömhírre. Hogy Isten annak ellenére nagyon szeret bennünket, anynyira, hogy Jézusban még az egyszülött Fiát is adta értünk. Együtt kell
keresnünk folyamatosan Isten szeretetében a gyógyulást, hiszen folyamatosan sebződünk az életben. Nagyobb dologra szerintem
ezért nincs is szükségünk.
GML: Bátorság kell, hogy még inkább meg tudjuk élni a hitünket, hogy
hálásabb, boldogabb, Istenben jobban bízó életet élhessünk azokban
a közösségekben, munkahelyeken, ott, ahol megfordulunk.
Hogyan határoznák meg a református egyházközség helyét és szerepét Erdőkertesen?
GFB: Elég sokan tudnak már gyülekezetünkről, és meg is találnak minket egyre többen, még a járványhelyzet ellenére is. Vagy lehet, hogy
épp ezért. Hiszen célunk az, hogy aki a megbékélést keresi, a lelki nyugalmat, lelki erőt, megújulást, Istent, az megtalálhassa közösségünkben.
Házi csoportokat tartva nemcsak vasárnaponként vagyunk együtt, hanem néhány otthonban összegyűlve hét közben is megbeszéljük a Biblia mondanivalóját. Imádkozunk azokért is, akik ebben nem tudnak, vagy
nem akarnak egyelőre komolyabban részt venni. A Szőlőfürt Református
Óvoda szintén ennek az eszköze lehet – most már 8. tanéve. A társadalmi szerepvállalásban kicsit így vesszük ki a részünket.
GML: Szeretnénk, ha a reményvesztetteknek reménységet, a félelemben élőknek szeretetet, az eltévelyedetteknek célt tudnánk mutatni, azt, amit mi is a hit által kapunk Istentől.
Mit tudnak tenni a településért, és mit tud tenni a település Önökért?
GFB: Mi a lelki életben és az Isten áldásának kérdésében vállalunk szerepet elsősorban. Ennek gyönyörű példája volt az ökumenikus imahéten az a kezdeményezés a veresegyházi Szentlélek templomban,
ahová a környék polgármestereit és alpolgármestereit meghívtuk, és
imádkoztunk értük, és azokért is, akiket ők képviselnek. Természetesen mi magunk megtaláltuk a módját annak, hogy egy-egy konkrét
ügyben cselekedni tudjunk. Főleg télen szoktunk meglátogatni az időseket, egy-egy csomaggal vagy tűzifával, vagy segítünk nekik annak felaprításával. Nagyon jó a kapcsolatunk a település vezetésével. Segítséget kaptunk már tőlük akár a templom építéséről, akár az óvodaalapításról, vagy az új óvodaépület létrehozásáról volt szó. Gondolom,
hogy ez folytatódhat tovább. Azzal, hogy az Erdőkertesi Naplóban több
mint 10-12 éve folyamatosan jelentek meg cikkeim a lelki életről, így
lehetőséget kaptunk az emberek eléréséhez. Volt olyan idős férﬁ, aki
magát Istentől teljesen távolinak gondolta, az egyházzal nem tartott
semmilyen kapcsolatot, és amikor már a halálára készült, a cikkeim hatására azt kérte, hogy temessem én. Ezt nemcsak megtiszteltetésnek
gondoltam, hanem nyitásnak is a részéről Isten szeretete felé.
Hogy élték meg a hívek a pandémiás időszak „lelki karanténját”?
GFB: Sokkoló volt a számunkra, hogy 2020 márciusában be kellett zárnunk a templomot. Az is átfutott a fejemben, hogy talán eddig tartott
a lelkészi szolgálatom. Majd kiderült, hogy „mindössze” tovább kellett
bíznunk az Úrban. Sokan segítettek az egyedül maradottak meglátogatásában némi tartós élelmiszerrel, friss zöldséggel. Ráálltunk az istentiszteletek online közvetítésére. Ehhez céladományok érkeztek, amelyekből felfejlesztettük a templom digitális ellátottságát. Sőt a ﬁatalok
csapata rotációs rendszerben folyamatosan feladatot vállal a közvetítésekben. 2020-ban napi rendszeres áhítatokat tettünk fel a gyülekezet
Youtube-csatornájára, de amikortól csak lehetett, azonnal elindultunk
a templomba. Jelenleg maszkot hordunk mi is, és kezet fertőtlenítünk.
GML: Van, akinek áldás volt az otthonlét, de tapasztaljuk, hogy a járvány gyanakvóbbá, aggódóbbá, tartózkodóbbá tett mindenkit. Ennek
a nyomai a kapcsolatainkban jelen vannak. Hiába szabadult fel akkor
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sok idő, valahogy a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság lelki teherré vált. Sokszor az otthontanulás és az otthoni munkavégzés nagy feszültséget generált. Nem különült el a munka és a magánélet. Néhol
mégis áldássá tudott lenni ez az időszak. Azok számára, akik találtak
olyan időt, amely csak a közösségé lehetett. Az online istentiszteletekről kaptunk ilyen visszajelzéseket, hogy milyen jó volt együtt lenni és beszélgetni róla az ebédnél.
Korszerű, informatív „errefel.hu” honlappal rendelkeznek, online közvetítik az istentiszteletet. Kinek a munkáját dicsérik ezek a korszerű megoldások?
GFB: Egyik iﬁvezetőnk több mint egy évig saját mobilnetjét osztotta
meg a vasárnapi istentiszteletek közvetítéséhez, az után úgy döntöttünk,
hogy bevezetjük az internetet a templomba. Egy család nagyobb adománnyal segített hozzá, hogy minden ehhez szükséges eszközt ki tudjunk építeni. Már jól működik, de tudjuk, hogy mindezt folyamatosan
fejleszteni kell.
GML: A honlap elkészítése is a család anyagi támogatásával jött létre, amelyhez jelentős munka is társult. Próbálunk lépést tartani az elvárásokkal, de mivel mindenki önkéntesként végzi a feladatát, így időnként akadnak elmaradásaink.
Milyen eszközökkel teszik vonzóvá a vallást a ﬁatalok körében?
GFB: Nem szeretném vallásosnak „nevelni” a ﬁatalokat. Sem a saját
gyerekeimet, sem másokét. Inkább a Jézus Krisztussal megélhető belső közösséget szeretném valahogy közelivé hozni nekik és mindenki számára, ami nekem magamnak is belső tartást és békességet, reménységet ad. Mégis, mintegy második lépésként így az is megtörténik, hiszen akik hit által kapcsolatban vannak Jézus Krisztussal, azok
együtt is megélik a hitüket. Általában ezt szokták „vallásos” életnek ne-
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vezni, de szerintem ez több ennél. Ha ennyit mondunk, az engem azért
taszít, mert olyan, mintha egy egyesület lennénk, vagy valamilyen klub.
Pedig itt alkoholizmus rabságából, pornófüggőségből, reménytelenségből szabadult életekről van szó, helyreállt házasságokról, megújulásokról, amelyeket együtt élünk meg akár a ﬁatalokkal, akár az idősebbekkel is. Ez nem „református klub”, hanem olyanok közössége, akik
a Megváltóval kapcsolatban élnek, Őt keresik, sőt lépésről lépésre követik. Ez a fő célom a ﬁatalok elérésében.
GML: Próbáljuk megismerni a ﬁatalokat, szeretni őket, megérteni őket,
és utat mutatni számukra, ahogy mi is kapjuk ezt Istentől. Nagyon nehéz terheket cipelnek a ﬁatalok, sokszor nem az életkoruknak megfelelő döntéseket kell meghozniuk, vagy olyan helyzeteket kell átélniük, amelyből nincs menekvés. Ilyen például a válás, alkoholizmus a
családban, elhanyagolás, függőségek stb.
Milyen fejlesztések vannak folyamatban a Szőlőfürt Református Óvodában?
GFB: A Tó utca 13. számú ingatlanon épp zajlik az új épület építkezése.
2022. szeptember 1-jén tervezzük a beköltözést, tehát gőzerővel megy
a munka. Egyébként az önkormányzati épületet folyamatosan fejlesztettük,
ahol kellett javítottuk – természetesen mindig egyeztetve az önkormányzattal. De most már arccal az új épület, a beköltözés irányába álltunk.
Mi a céljuk a házi csoportoknak?
GFB: Elsősorban, hogy az emberek ne csak az egyirányú igehirdetésen vegyenek részt, ahol a lelkészt kell ﬁgyelni (bár ennek is megvan
a helye és feladata), hanem az Isten Igéje hadd legyen minél meghatározóbbá a személyes, hétköznapi életünkben is. A hétvége és a
hétköznap hadd hassa át minél jobban egymást, hogy hitünk által jól
lássuk Isten akaratát, és még egymás hite által is tudjunk épülni.
GML: Fontos még a házi csoportokkal kapcsolatban, hogy igyekszünk
egymás életében segítő szándékkal jelen lenni: a gyász feldolgozásában, egy élethelyzet elakadásában, a gyereknevelés kérdéseiben.
Mivel segítik a presbiterek a gyülekezet életét?
GFB: Nemcsak a közös imádkozásokban és a közös döntéshozatalban,
hiszen a református gyülekezetet nem a lelkész vezeti, hanem a lelkész közösen a presbiterekkel. Szinte minden feladatot közösen szoktunk megoldani. Ők is részt vesznek a látogatásokban, az építési megbeszélésekben és feladatokban is. A lelki munkának ugyanúgy részesei
ők, mint a ﬁzikainak.

Mi a sport szerepe a gyülekezet életében?
GFB: Már évek óta keddenként rendszeres találkoznak a férﬁak a focikörön. Körülbelül 10 éve kezdődött, mikor vettünk egy pingpongasztalt a már akkor szerkezetkészre elkészült altemplomba, és így hetente lehetett menni oda asztaliteniszezni. A ﬁataljainknak vettünk egy
strandröplabda hálót. Így évekig bárhová mentünk, azonnal felhúztuk,
és már indulhatott is a meccs! Ahol a cél nem a győzelem, hanem a kölcsönös szeretet megélése. Volt, hogy 27 fővel a baranyai Markócra mentünk le kerékpáros iﬁtáborba. Később a ﬁatalok azzal az ötlettel álltak elő, hogy menjünk el Lengyelországba sítáborba, amelyet meg is
szerveztek. Ennek következtében már saját gyermekeink is elmaradhatatlannak tartják a téli síelést. A sport szerepe tulajdonképpen azt
erősíti, hogy jó együtt lenni, egymást szeretni.
Mi a legfontosabb üzenete az ökumenikus imahétnek?
GFB: Az, hogy a Krisztushoz tartozó emberek, bármilyen felekezetben élik is meg a hitüket, de együtt tudnak imádkozni, hódolni Urunk
előtt. A gyülekezeten belül is vadidegenek lennénk, ha Krisztus
nem kötne össze minket. Így azonban mégis van olyan közös pont, ami
kifejezi, hogy összetartozunk, egyek vagyunk. Ugyan nem minden egyes
pontban tudunk egyetérteni, de nem ezt nézzük, hanem építünk arra,
ami összeköt. Azt hiszem a házasságban is, a gyermekeinkkel meglévő kapcsolatainkban is, de bármelyik munkahelyi kapcsolatban is fontos lehet egy ilyen hozzáállás.
GML: Abban a keresztyénségben, amelynek az Ura a szeretet Istene,
együtt vagyunk mi: evangélikusok, baptisták, római katolikusok, görög katolikusok, reformátusok egymással és az Istenünkkel.
Milyen jövőbeni céljaik vannak?
GFB: Ha lesz lehetőségünk, örömmel indítanánk akár egyházi iskolát,
vagy építenénk valamilyen idősekkel foglalkozó központot, idősek otthonát. De amíg van Erdőkertesen reménytelenségben élő ember, pillanatnyi boldogulást kereső és folyton visszazuhanó, tönkrement ember, aki keresi a megoldást, keresi az élet lehetőségét, addig látjuk a
feladatot: elvinni az evangéliumot, vagyis az Isten szeretetének
örömhírét az embereknek.
GML: Én egyszerűen úgy fogalmaznám meg, hogy célunk áldássá lenni a családban, a munkahelyen, a településen és a hazánkban.
Rimai S. Éva

Fotó: Somody Imre

Gyülekezet istentisztelet után
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MANÓK ÉS BÁBOK JÁRTAK
A KÖNYVTÁRBAN

„Ment a mese, meskete,
útravalót megette,
munkát vállalt, keresett,
sok-sok betűt megevett,
megbecsülte az intelmeket,
kerek mesévé cseperedett,
könyvet írtak belőle
gyermekek nagy-nagy örömére!”
(Pécsi Ágnes: Mese a meséről – részlet)

A magyar kultúra napja alkalmából az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban a gyerekek voltak a főszereplők. Az óvodások a Vitéz László menyecskét keres című bábjátékot nézhették
meg Barna Zsombor előadásában. A kisiskolásokat – a Neumann János Általános Iskola
első osztályos tanulóit – Szabóné Nagy Márta: Márti Mama manómeséi című könyvének
bemutatójára, meseolvasásra látta vendégül a könyvtár. A bemutatót összekötötték egy
kis rajzversennyel is, amelynek eredményeként az egyik kislány mesekönyvet nyert.
amelyeket Márti mama elismerő oklevéllel jutalmazott. Az olvasók a fejezetek végét saját
A manómeséket Márti mama egy nehéz időrajzukkal is színesíthetik. A mesekönyv egy éve
szakban a COVID–19 idején, 2020 tavaszán
jelent meg magánkiadásban. A szerző maga is
írta. Az óvodák és az iskolák be voltak zárva,
négy gyerek édesanyja, aki aktív éveiben hia szülők egy része otthonról dolgozott, mivatásos katona és gyógypedagógiai asszisztens
közben a gyermekeikkel foglalatoskodtak.
is volt. Márti mama büszkeségére meséi már
A találkozásokat korlátozták, a nagyszülőket elhetedhét országon túlra is eljutottak! A hatátiltották az unokáiktól, nehogy megfertőron túli kárpátaljai Pulzus Rádió is műsorra tűzződjenek. Szabóné Nagy Márta is nagymate a manócskák történeteit.
maként így tartotta a kapcsolatot az unokáival
Márti mama most hadtörténész férjével
a 21. századi technika segítségével. Mesét
együtt olyan családtörténeti könyvet ír unomondott a telefonjára, azt rögzítette a felhőkáinak, amelyből az utódok megismerhetik a
be, és a fájlt elküldte az unokáinak, akik akkor
családi históriát. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt
hallgatták meg, amikor számukra az idő arra alsors című könyvében olvastam az alábbi sokalmas volt.
rokat. „A történetek a családok életében is fonMagam is megtapasztaltam, hogy a gyeretos szerepet játszanak. Az akár három-négy gekek azokat a szabadon, fejből mesélt történeráción keresztül is átörökített családi törneteket szeretik a legjobban, amelyekben maFotó: Rimai ténetek nemcsak a tagok közötti kapcsolatoguk is szerepelnek. Márti mama történeteiben
kat szilárdítják meg, de fontos üzenetértékkel
a valóság keveredik egy elképzelt mesevilágis bírnak... Minél több történetet ismer meg
Márta mama, Szabó Józsefné
gal, amelyen gyermekkora meséi is nyomot
egy gyerek a családjáról, annál stabilabban áll
hagytak, ám nagyon sok olyan leírást is tartal- története, tele természetközeli, valóságos él- a lábán, annál védettebb lesz a nehéz időmaz, amit az unokáival együtt töltött időben ményekkel. „Egyszer volt, hol nem volt, volt szakokban.” Ahogy Babits Mihály mondja:
igazán átéltek. Például Csati Dabas-Sáriban egy egy hatalmas világ. Az erdői zöldek voltak, a „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb
kedvelt kirándulóhely, ahol valóban létezik egy földek partjait csoda-kék tengerek övezték. Az a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz
apró, játékból elnevezett sziget, ahová igazán egyik földön, annak közepén éltek Homok- a jövőbe.”
átlábaltak egyszer. A kis manóﬁgurák megih- országban a manók… Róluk szólnak a mesék.”
Gyerekek! Kérjétek meg nagyszüleiteket,
letői Márti mama hét unokája manó nevükön: A mese egyik szereplőjét, Rezeda nénit Már- hogy meséljenek igaz történeteket a családZsezse, Kebi, Mikuc, Zeri, Vinu, Bonó, Ajiva. ti egyik volt osztályfőnökéről mintázta, ugyan- ról, és írják is le azokat, hogy ti is továbbadEgy-egy fejezet egy-egy gyerekről szól. A is kellenek a jó példaképek is a gyerekeknek. hassátok a ti gyerekeiteknek!
második rész egy közös kirándulás tanulságos A meséket az unokák saját rajzai illusztrálják,
Rimai S. Éva
Fotók: Rimai

Márta mama mesél a faluházban
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RINGATÓ

„S milyen más az életed, ha a szépségnek nemcsak örvendezel, hanem szét is árasztod.
Az énekek sok mindent tudnak.
Csak általa és csak hangokkal, csak a hangjaival együtt hatnak. S nemcsak rád…”
(Marosi Julianna)
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban idén

március 1-jétől, keddenként 9.30-tól 10.00
óráig újrakezdődnek a baba-mama zenés
programok. A Ringató foglalkozások vezetőjével, Orosz-Túróczi Melindával beszélgettem.
Mi is az a Ringató?
Egy zenei nevelési módszer, amelyet Gállné
Gróh Ilona zenepedagógus – Kodály Zoltán és
Forrai Katalin nyomdokaiba lépve – sok évvel
ezelőtt indított útjára kisgyermekeknek és
szüleiknek szóló énekes-játékos foglalkozás formájában. A módszer kidolgozója kisgyermekes családokkal 1991-ben kezdett foglalkozni
Szekszárdon. Budapesten 2004-ben indította el a Ringató foglalkozásokat. Hamarosan
tanfolyamokat szervezett, tanítványokat, kolléganőket gyűjtött maga köré. A Ringató mára
már bejárta az országot, a Kárpát-medencét,
több európai országot is. Gállné Gróh Ilona
Ringató programja 2021 őszén Magyar Örökség-díjban részesült. Énekelni, játszani tanít,
örülni a szépnek. Immár Erdőkertesen is.
Mit nyújtanak a foglalkozások?
A heti rendszerességgel tartott félórás foglalkozások a legkisebbeknek (már néhány hónapos kortól) és a szüleiknek élményt, kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és baráti közösséget jelentenek. A felnőttek éneklése
közben a gyerekek ízlelgetik a magyar nyelv és
a zenei anyanyelv szépségeit, találkoznak a magyar kultúrával. A hagyományos dalok, ölbéli
játékok a világra nyitnak ablakot, s a lélekbe jutva élni segítenek, ha kell, gyógyítanak.
Mikor kezdődjék a gyerekek zenei nevelése?
„Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc
hónappal a születése előtt. Első percben tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya
nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a
magáéból építi fel... még tovább mennék: nem
is a gyermek, az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése.”
Szakmai körökben jól ismert a fent idézett néhány sor, amelyet Kodály Zoltán mondott el
1948-ban, Párizsban, egy művészeti nevelésről szóló gyermeknapi konferencián. Természetesen Kodály akkor még nem a modern
kutatásokra gondolt, az anya-magzat kapcsolatanalízisre, hanem arra, minden édesanyának
hinnie kell abban, hogy a gyermeke egészséges fejlődése szempontjából fontos már az újszülött számára is énekelni, mondókázni, fontos az édesanya zenei műveltsége.
Hogy zajlik a foglalkozás a gyakorlatban?
Erdőkertesen a faluházban barátságos terem fogadja a babákat, anyukákat. Érkezés után, s mi-
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Fotó: Csillag Andrea
Orosz-Túróczi Melinda

után gyönyörködtünk a kisbabákban, rögtön
énekelni kezdek. Már a foglalkozás elején előkerül egy hangszer, például furulya vagy triangulum. Igyekszem olyan egyszerű népdalokat,
gyermekdalokat választani, amelyeket az anyukák is szívesen énekelnek. A foglalkozás során
egy adott mondókára járunk babával a kézben,
vagy ha már járni tud, akkor anya kezét fogva.
Ez az úgynevezett „járató”, amely jól fejleszti
a gyerek ritmusérzéket. Továbbá ölbeli játékokkal, cirógatókkal, énekekkel kedveskedünk
a babának. Az ölbéli játékok olyanok a babáknak, mint nekünk egy mozi vagy egy ﬁlm.
Az anya vagy apa ölében ülve, együtt élhetik
át azt az élményt, amit egy kedves kis dal tartogat számukra a végén egy csattanóval. Közismert például a „zsipp-zsupp, kenderzsupp”,
amelynek a végén, az ölünkben ülő gyermeket
kicsit hátra tudjuk dönteni, karunkkal megtámasztva, vagy puszit adhatunk az arcára. Csodálatos közelséget ad szülőnek és gyermekének
az együtt kacagás, a közös élmény.
Hány éves kortól ajánlott a részvétel a foglalkozásokon?
Nincs alsó határ, akár már pocaklakó korukban
jöhetnek a babák, mamák. Édesanyaként tapasztalatból tudom, hogy mikor a babák világra
jönnek, nagyon meg tudja őket nyugtatni egy
ismerős dallam, amit anya énekelt már akkor is,
amikor ő még a pocakban lakott. A gyakorlat
az, hogy már 2-3 hónapos kortól hozzák a babákat a szülők. Javasolom, hogy textilpelenkát vagy egy kis plédet hozzanak a szülők, hiszen a foglalkozások során ülünk a szőnyegen,

járunk egyet, aztán székre is leülünk, majd újra
szőnyegre.
Mennyibe kerül a foglalkozás alkalmanként?
Az idei évtől nálam teljesen ingyenes.
Szükséges előre bejelentkezni a foglalkozásokra?
Tudom, hogy kisbabával viszonylag nehéz
tervezni. Amit előző nap kigondolunk, az
reggelre sosem úgy lesz. Ezért az általam tartott Ringatóra nem szükséges bejelentkezni
előzetesen.
Ön mióta foglalkozik zenei neveléssel, miért
csatlakozott ehhez a mozgalomhoz?
Valójában 17 éves korom óta tanítok. Volt, hogy
a szomszéd kisﬁát tanítottam zongorázni, és
jöttek egyre többen. Mikor valaki megismert
és megtudta, hogy zenét tanulok, rögtön szerettek volna ők is tanulni tőlem, majd mikor harmadéves voltam a főiskolán, már egy zeneiskolában oktattam. Később egy hatosztályos
gimnáziumban voltam énektanár. Közben kislányokat készítettem fel népdalversenyre.
Majd másodkarnagyként felnőtt kórusnak tanítottam négyszólamú műveket. Valahogyan
egész életemben megtalált a tanítás. Minden
megváltozott, mikor megszülettek a lányaim.
Nekik már pocaklakó koruk óta rengeteg népdalt énekeltem. A zene nyelvén beszéltünk.
Aztán következtek a mondókák, versikék. Láttam, hogy ez milyen fantasztikus dolog, és szerettem volna ezt az érzést másokkal is megosztani.
Miért jó választás a Ringató?
Nem lehet elég korán megismerkedni a magyar népdalokkal, a zenei alapokkal. Segít
megélni, megérteni a magyar kultúrát. A
zene, az énekhang megtanít nevetni és sírni.
Egyszerűen megtanít az életre. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy pici babát, egy kisgyereket ne mérgezzünk a „csinált dalokkal”. Sokszor hallom én is, ahogyan gyerekdalokat vegyítenek gépi zenéléssel, amitől a
baba frusztrált lesz. Merítsünk tiszta forrásból!
A legnagyobb kincsünk a magyar népdal tisztasága, autentikussága. Ezek a tiszta értékek
találhatóak meg a ringató foglalkozásokon.
Gállné Gróh Ilona így fogalmazott: „Tudod mi
a jó a Ringatóban? Hogy nem árt neki a világ!
A hagyományos dalok, mondókák ablakot nyitnak a világra, és a lélekbe jutva élni segítenek,
sőt, ha kell, gyógyítanak. Mert bármi van
odakint, politika, zaj, vírus, háború, versengés
– arra a félórára átadod a lelked. Megpihensz. Jelen vagy. A dalban. Az érintésben.”
Rimai S. Éva
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Kultúra
2113 Erdőkertes, Fő út 112.
Tel: 28 595 066;
Tel/Fax: 28 595 065; 28 595 067
E-mail: faluhaz@erdokertes.hu
www.erdokertesfaluhaz.hu

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

BEFOGADÓ SZÍNHÁZ LETT
AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVÁR!
Új év, új tervek, új remények és új lendület! A faluház 2022. évi tervében sok új, izgalmas program szerepel. Fő fókuszban a gyerekek
és a ﬁatalok állnak, mert az olvasás és a kultúra megszerettetését,
megismertetését nem lehet elég korán kezdeni. Ezért az óvodásokat könyvtári ismerkedőórák, az iskolásokat rendhagyó irodalom, történelem-, énekórák várják. Folytatjuk a gasztrokulturális eseményeket is. Nem feledkezünk meg az idősebb korosztályról sem.
Megújul a színház színpada, új fény- és hangtechnikai berendezések
kerülnek felszerelésre. Ezzel megteremtődnek az úgynevezett be-

fogadó színházi státushoz szükséges feltételek, amelyek a faluházat vendégelőadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli színházzá teszik. Közönségünk ez által olyan
országos programokhoz kapcsolódhat, amelyek ingyenesek és házhoz szállítják a kulturális rendezvényeket. Várja önöket szeretettel
az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár csapata! További aktuális eseményekről tájékozódhat a faluház honlapján, Facebook-oldalán, és
immár az Instagramon is.

MÁRCIUSI ELŐZETES
02. 26-27.Ulti Klub
03. 04.

10.00 óra
Ágacska – EPER-program keretében

03. 08.

18.00 óra
Nőnap településen élő nők köszöntése

03. 11.

10.00 óra
Suli Ünnepség – Március 15.

03. 15.

Községi Nemzeti Ünnep:
„A forradalom hangja!” című előadás
a színházteremben

03. 18.

19.00 óra
Oscar színházelőadás – EPER-program
keretében

03. 19.

Fecskehívogató Nap a Szent István-parkban

03. 18-19. Ulti Klub
03. 21.

11.00 óra
Noé bárkája bábjáték – Szőlőfürt Ovi
szervezésében

03. 26.

Így tedd rá… – Színházteremben az óvónők
továbbképzése, Szőlőfürt Ovi

03. 26.

Ulti Klub
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Csoóri Sándor Alap pályázatának kivitelezése: kosárfonás,
gyöngyfűzés, szövés, nemezelés

03. 28.

10.00 óra
Tavaszköszöntő – 45 perces, interaktív ovis zenei foglalkozás Juhász Katalinnal a „Köszönjük,
Magyarország”-program keretében.
Az előadó a gyerekeket a zenei alap használata
mellett élő hangszer – furulya – hangjával is megajándékozza. Vizuális élményt is nyújt számukra kisebb látványelemekkel, kellékekkel. Sok közös éneklés, játék, mozgás és tánc is része minden előadásnak.
Tavaszi műsor-összeállítások: „Virághozó, szép
tavasz” – dalok a természet újjáéledéséről, virágokról, tavaszi ünnepeinkről.

03. 30.

15.30 óra
Pesti KvARTett fellépése a nyugdíjas klub részére
a „Köszönjük, Magyarország”-program keretében
operett- és táncdalműfajok legkedveltebb szerzeményei közül válogatva áll össze a műsor. A produkciót látványos tánckoreográﬁák gazdagítják,
mint például palotás, keringő, polka, mindez a stílusnak megfelelő jelmezekben. A fellépő csapat
egy női és egy férﬁ énekesből, valamint két táncosból áll. Fellépők: Kecskeméti Zsuzsi színésznő-énekesnő, aki 2019-ben saját készítésű telefonos rövidﬁlmjével elnyerte a legjobb színésznői díjat, a cannes-i Global Shortﬁlm Awards gálán. Jenei Gábor: színművész-énekes, Zsapka Nikolett és Szarka Zsolt: táncművészek.
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TISZA KATA: EGYEDÜL

Tisza Kata az ELTE PPK interkulturális pszichológia mesterképzésén végzett, majd ösztöndíjat nyert innovatívnak számító öregedéskutatásaival. A szerző Egyedül című eszszéregényében saját pszichológiai doktori életútkutatásain vezeti végig olvasóját, miután vázolja kutatásának elméleti hátterét és az életkoralapú előítélet (ageizmus) hatásmechanizmusait. Végül gyakorlati útmutatásokat is ad életünk második felének dilemmáihoz. A szerző mondanivalóját egy öregedő kutatónő gondolataiként tárja az olvasó elé, aki elveszti szerelmét, és magányában a tudomány erejéhez nyúl, hogy értelmet találjon élete hátralévő részében.
Minél magasabb a frusztráció egy társadalomban, annál magasabb a szexizmus, a
rasszizmus és az ageizmus megjelenése is, és a magyar társadalom nagyon frusztrált – állapítja
meg a szerző.
Az életkornak korlátként való
működése az életkoralapú sztereotípiák és előítéletek megfogalmazásával, fenntartásával és
belsővé tételével kezdődik, és
elvezet azon diszkriminatív eljárásokig, amelyek kiszorítják a
munkaerőpiacról azokat, akik
bizonyos kort elértek. Ez a
hatás különösen erős a nők
esetében: az ageizmus együtt
jár a szexizmussal (nemi alapú előítélettel) egy tradicionálisan patriarchális társadalomban, ami a nők értékét
elsődlegesen a külsejükhöz
és reproduktivitásukhoz
köti. Nemcsak a társadalom tolja vissza az időseket
azáltal, hogy nem nyújt teret számukra a változáshoz, hanem ők önmagukat is az „én már túl öreg
vagyok ehhez” hiedelmekkel – legyen szó az
élet második felében hozott karrierváltásról vagy
akár egy időskori szerelem megéléséről. Egy
társadalom demokratikusságának egyik fokmérője, hogy miként
bánik a marginalizált
csoportjaival, például az idősekkel. Ez jelenti az előítéletek
elleni küzdelmet az
egészségügyben, a médiában, a sajtóban, jelenti az idősek képzésének, munkalehetőségének, önkéntes tevékenységének kiszélesítését.
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A nyugdíjazás komoly veszélyt jelent a
mentális egészségre nézve, hacsak ez egyénnek nincsenek egyéb alternatívái, amelyek kielégítik a társadalmi

„Mi a ﬁatalság?
Egy álom.
Mi a szerelem?
Az álom tartalma.”
(Soren Kierkegaard: Vagy-vagy)

ennek jótékony szerepe ismert, ugyanakkor
van egy kedvezőtlen mértéke is, ami az
egyén beszűküléséből fakad, illetve visszarántja az egyént a jelenbe. A múlt feldolgozása is fontos feladat, mert az visszaadja a jelent az egyénnek. Vizsgálatok bizonyítják az
időskori fizikai tevékenység fenntartásának
hasznosságát, amely védelmet nyújthat a kognitív leépülés ellen. Olyan egyszerű dolgok,
mint hogy kap-e az ember teret, döntési jogot saját életében, vagy lehetőséget a változtatásra, döntően befolyásolják, miként adja
át magát valaki az öregedési folyamatnak. Minél több tevékenységet tart fenn
az egyén, amelyeket szívesen végez, annál inkább kezelni tudja a halálfélelmet. Fontos tehát
életkorunkkal együtt, vagy
annak ellenére vágyakozni és terveket szőni a jövőre.
Fontos hinni valamiben,
ami nem feltétlenül a vallás
igazsága, bár lehet az is.
A személyiség központi
magja többnyire állandó,
ezért alapvetően az ember
úgy öregszik meg, ahogyan
élt. Ennek ellenére mindig
van lehetőség a fejlődésre,
változásra, és hogy ezzel ki
mennyire él, mindenkinek a saját felelőssége.
A könyv érdekes olvasmány
mindazoknak, akik egy fiatal
tudomány – az öregedéskutatás
– megismerésének igényével
fordulnak a szerethető öregedés
titkainak feltárása felé.
Rimai S. Éva

kapcsolatok iránti igényt. Erre
megoldást jelenthet az időskori tanulás például. A nosztalgia gyakori az idősek életében,
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Életmód

DISZNÓTOROS
ERDŐKERTESI EMLÉKEK

A fagyos idő beköszöntével elmaradhatatlan volt régen a disznótor. Az egész évben, vagy tehetősebbeknél két éven át féltve őrzött és táplált hízó ekkor került levágásra. A családok számára – akik alapvetően baromﬁhúst ettek általában – ez nemcsak ünnepi esemény, hanem
igazi közösségteremtő alkalom is volt. Mindenki kivette a részét a munkából, és persze a ﬁnom falatokból is – még a rokonok, barátok is kaptak kóstolót. Jó esetben így nemcsak a szalonna és a kolbász révén emlékezhettek az év további részében a disznóvágásra, hanem télen akár minden hétvégére vagy legalábbis minden hónapra jutott a disznótoros falatokból
is… Az erdőkertesi disznótorokra emlékeztünk Rachow Mariannával és Molnár Erikkel.
Molnár Erik: Nálunk az volt a szokás, hogy
András-nap körül már vágni szokták a disznót.
Karácsony előtt mindig vágtunk, hogy legyen
addigra „disznóság”, vagyis disznótoros. Mi hatan voltunk testvérek, ezért egy télen kétszer,
háromszor is vágtunk. Az úgy volt, hogy amikor sok disznó volt a háznál, ki lett választva,
melyik lesz a hízó. Az aztán már csak forrázott
kukoricadarát evett, így könnyebben emésztette meg, ezzel volt hizlalva. Kétéves disznókat
vágtunk, az csupa hús volt. Amikor aztán eljött
az idő, akkor nem kellett mészárost hívni, a rokonságban mindig volt, aki böllérkedett. Még
én is szét tudom szedni mai napig a disznót.
Összefogott a család, az egész esemény szertartásszerűen ment. Kora reggel, 5-6 órakor
kezdték, ittak egy áldomást. Aztán négy-öt ember lefogta a disznót, ki mit tudott: fülét, farkát, lábát; eldöntötték oldalra, ehhez kötelet
is használtak, ha kellett. Leszúrták gyorsan, a
vért felfogták, aztán hasznosították. Egy marék sót dobtak a tálba, hogy ne aludjon meg
a vér. Abból készült a reggeli, a hagymás vér.
Reggelihez a disznóvágáskor volt tejeskávé is,
persze akkoriban cikóriából.

Képek forrása: Králik János
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Kép forrása: internet

Disznóvágás, a képen KrálikJános

Utána széthúzták a négy lábát, és elkezdték perzselni a disznót. Akkor fordították gerincre, amikor már a hasa, lába kész volt. A mi időnkben szalmával perzseltük a disznót, kis tüzet csináltak, onnan gyújtották be a szalmát, amivel be volt takarva
a disznó. A gyerekek feladata volt a tüzet őrizni,
amiről a szalmát gyújtották. Később használtunk kézzel hajtott perzselőt is, abban apróra vágott, száraz gyújtós volt, kézzel hajtva egy ventilátort forgatott. A meggyújtott fa lángját ez küldte ki. Ez után jött időrendi sorrendben a gázperzselő. Volt, aki nem perzselte, hanem forrázta
a disznót, ha jól emlékszem, talán a svábok.
A megperzselt disznót nálunk orjára bontották,
kivették a négy lábat, visszafordították a hasára,
és a gerinc mellett a szalonnát levágták. Egybe
volt felakasztva mindig a szalonnatábla. A karajt
a hátán kettévágták, úgy bontották fel a disznót.
(A másik vágási módnál hátán fekszik a disznó,
a hasán vágják fel, és úgy bontják.) A teknőbe tették a belét, az asszonyok vitték tisztítani. Az oldalast, karajt, tarját mind külön bontották. Egy része ment az abalébe, abból lett a disznósajt meg
a hurka. Jól megfőzték egy nagy üst vízben, ez
volt az abalé. A belsőséget, vesét, tüdőt, májat
is itt főzték, meg a fejet, míg le nem esett a csontról a hús. Mikor minden megfőtt az abalében, akkor szétválogatták, mi hova menjen. A húsokból
először csináltak egy nagy lábas pecsenyehúst.
A többi ment sonkának vagy betöltötték kolbásznak. A bőréből a szalonnán volt nagy része
meg a töpörtyűn, de ami megmaradt belőle, meg
a füle, farka, azt sózva, pörkölve megettük.
A disznótoros ételek reggel a hagymás vér,
délben a friss pecsenye, vacsorára meg orjaleves és sült hurka volt. Nálunk háromféle hurka
volt: véres, tüdős és májas. Rizzsel készítettük
a hurkát, nem zsemlekockával, de egyszer
ettem kölessel készült hurkát is az ötvenes években, amikor nem volt rizs.
A húsdarabokat megsütötték, és ami a pecsenyéből megmaradt, azt betették a zsírosbödönbe a zsír közé. Onnan használtuk a húst.
A sonkának való részt sóba tettük, vagy a füstö-
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Rachow Marianna: Sok munkával járt a disznóvágás, de mi gyerekek csak nézelődtünk, szórakoztunk, nem volt feladatunk. A felnőttek viszont már előző nap megcsinálták, amit lehetett: a hagymát, zsemlét összevágták, előkészítették. Hajnalban keltek, és mivel nálunk nem
volt divat a pálinkázás, nem ittak áldomást,
mindjárt munkához láttak. Mivel baráti viszonyban voltunk Rubics Viktorékkal, ő volt a
böllér. Lefogták a disznót, leszúrták, felfogták
a vért és megsózták, majd kevergették, hogy ne
alvadjon meg. A vérből készült a hagymás
sült vér, az volt a reggeli, egy részét meg eltették
a véres hurkához. Akkor a disznót szalmára fektették, amit meggyújtottak, és megperzselték.
Ez után kaparóval letisztogatták, forró vízzel jól
megmosták, és azt is levakarták. Mikor már teljesen tiszta lett a bőre, akkor szedték szét.
A hasa bőre vékonyabb volt, azt megsózva nyersen ettük, a fülét megpörkölték, megsózták, az
is ﬁnom csemege volt. Nálunk a disznót a hasánál bontották, kiszedték a belsőségeket, a beleket alaposan ki kellett tisztítani. A vékonyabb bélbe ment a kolbász, vastagabba a hurka. A bőrt leszedték a zsírjáról, a zsírt összevágták kockára tepertőnek. Az üstházban fával
tüzeltek általában, az üstöt fölé tették, és abban sütötték a tepertőt. Egy másik üstben
megfőzték a belsőségeket, fejhúst, fület, nyesedéket, ezek kerültek a disznósajtba. A disznó gyomrába tették ezeket, így készült a disznósajt, amit aztán egy nagy kővel kilapítottak.
A rizst is külön főzték a hurkához. Akkoriban
nem olyan volt a hurkatöltő, mint manapság,
hanem egy henger volt, hasonló az injekcióhoz, amiből egy fával nyomták ki a bélbe a tölteléket. A hurkát betöltve először megfőzték,
majd étkezés előtt kisütötték, a
kolbász volt csak nyersen
hagyva, azt később füstölték, így sokáig elállt.
Ebédre pecsenyét
sütöttek fokhagymával, a
vacsora disznótoros volt. Ez véres és májas hurka,
kolbász volt sütve,
orjaleves és pecsenye.

HÁJAS SÜTEMÉNY
„Édesanyám hájas tésztája: 1/2 liter lisztből
1 tojás sárgájával, pici sóval és boros vízzel
rétestésztát készítünk. Pihentetjük, amíg a
hájat összedolgozzuk. 25 deka darált hájat
2 dl liszttel összedolgozzuk, három cipót készítünk belőle, harmadszorra belenyújtjuk a
rétestésztába. Közben fél-fél órát pihentetjük. A végén félcentisre nyújtjuk, négyzeteket vágunk, megtöltjük lekvárral és félbehajtjuk, forró sütőben kisütjük.”
(Rachow Marianna)

lőbe ment, vagy a kemencébe, ott megpirították,
vékony kérge lett. Hányik János bácsi volt a hentes, ő bérbe füstölt húst a faluban, hozzá lehetett vinni füstölni. A kolbászhoz daráltuk a húst,
fűszereztük: só, bors, fokhagyma, paprika, került
bele – más nem is kell hozzá –, és ment a tornácra.
Ha kifagyott, akkor füstölés nélkül úgy megettük,
ahogy volt. Egyébként ment a füstölésbe. Nem
mindig volt füstölve, ilyenkor nyers, de szikkadt
volt, annyira, hogy kopogott. A „kolbászmérgezésről” vagy botulizmusról mégsem hallottam akkoriban. Egy disznóból egy-másfél hónapig maradt ennivaló, a szalonna maradt meg legtovább.
Két darabba volt felkötve a padlásra, amennyi kelA hájból süteményt készítettek, azt a diszlett, annyit vágtunk belőle. A zsír és a szalonna
nótoros vacsorán is ettük, édesen. Ami füstölni
volt a legfontosabb alapélelmiszer, az egész évvaló volt, szalonna, sonka, azt fateknőbe leben kitartott.
sózták, naponta locsolták a páclével, utána füsEste aztán mulatság volt, ki volt pakolva a szotölték. A kolbászt legkésőbb egy-két nap
ba, padok, asztalok, 25-30 ember volt egy diszmúlva vitték füstölni, mert romlékony volt.
nótoros vacsorán. Minden héten valamelyik roA tepertőt meg a sült húst zsírosbödönbe tetkon disznót vágott, küldték a kóstolót, hívtak minték, az elállt a zsír alatt. A szalonna, kolbász,
denkit vissza. Ismerősöknél, akiket nem hívtak
sonka a padláson lógott a rúdon, ott tárolták.
meg, szokás volt a maskarázás: beöltözve megHúsvétkor azt a sonkát ettük még, ami a diszlátogatni a házigazdákat, persze este, amikor már
nóvágáskor készült. A boltban akkor még nem
a sok ﬁnomság elkészült. Ilyenkor a masvolt hús, hűtőszekrénye sem volt az emberkarázók is egy kis kóstolót kaptak a ﬁeknek. Ezért a sertés minden részét hasznonomságokból. A disznóvágás
sították, feldolgozták, úgy elállt sokáig. Csirmindig ünnepi hangulatú volt,
ke, baromﬁ volt egész évben, de disznóhúst
hallgattuk a történeteket, az
inkább csak télen ettek, disznóvágáskor. Koöregek meséltek, kinél mi
csonyát is csak újévre készítettek leginkább. Aktörtént disznóvágáskor. Sok
koriban a disznótorból kóstolót küldtek minesemény, izgalom volt ebden rokonnak, ez volt a szokás.
ben, amit mindig előLamos Edit
Kézi hajtású disznóperzselő (A kép forrása: Mezőgazdasági Múzeum)
hoztak ilyenkor.
Sosem bántam meg, hogy ezt a korszakot élKép forrása: internet
tem, mert láttam, mi a különbség az akkori és
a mostani ételek minősége között. Mi még bioételt ettünk! Még a nyolcvanas években is
vágtam disznót, hogy a családot összeszedjem,
összehozzam. Ugyanis a disznóvágásnak mint
eseménynek nagyon erős volt az összetartó ereje, megvolt az a közösségformáló ereje, mint a
többi kalákában végzett munkáknak (házépítés,
aratás, kapálás, szüret).
Retro hurkatöltő
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FARSANGI ÉRDEKESSÉGEK
A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő és hamvazószerdáig (változó időpont) tartó, évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. Megelőzi a karácsonyi ünnepkör és követi a húsvéti ünnepkör, pontosabban annak kezdete, a húsvétot megelőző negyven napos böjt. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt.

A FARSANG SZÓ EREDETE
A carneval szó az olasz carne (hús) szóból vezethető le, hiszen a karnevál időszaka a böjt
előtti időszak. Eredetileg maga a fogalom
húshagyó keddet jelölte. A „carne vale” jelentése: „ég veled, hús!”. A hús szó azonban
nemcsak a keresztény ünnep böjtmegelőző jellegére utal, hanem a farsangi eszem-iszomra
is, amikor rengeteg hús fogyott. A tél és tavasz
küzdelmét szimbolizáló, eredetileg pogány ünnepséget – sikertelen üldözését követően – végül a keresztény egyház is elfogadta, és keresztény elemekkel ruházta fel. Bár a farsang
hazája Olaszország, Magyarországon a német
fasching szót vettünk át a karnevál helyett ezen
időszak és a hozzátartozó hagyományok megnevezésére. Ezt jól mutatja a Fasching irodalmi formája, a Fastnacht (fasten – böjtölés; nacht
– éjjel). Az idők folyamán a fogalom már a böjti napokat megelőző egész időszak jelölésére szolgált.
FARSANGI NÉPSZOKÁSOK
Nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep,
alapvetően néphagyományokra épül. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok
jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti
böjt előtt. A gazdag lakomákkal a természetet
kívánták bőségre ösztönözni. A farsangi báloknak a párválasztásban is nagy szerepük
volt. Az udvarlás, párválasztás, lakodalmak
legfőbb ideje a hagyományos paraszti életben
ez az időszak volt, vízkereszttől, azaz január
elejétől február-március közepéig. Ha valaki
nem kelt el, azt viccesen tréfálkozva, vagy éppen kissé durvábban ﬁgyelmeztették arra,
hogy még egyedülálló. A vénlánycsúfolásnak különböző változatai voltak, pl. tuskóhúzás, kongózás, szűzgulyahajtás, állakodalom.
Hagyományosan ilyenkor tartották az esküvőket is. A legismertebb farsangi népszokások
az asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek, köszöntők, farsangtemetés. Farsanghoz kötődik egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is.
FARSANGI ÉTELEK ÉS A FÁNK
Az ételek közül Magyarországon tipikusan a
húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk
terjedtek el. Garantáltan még a legnagyobb
akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy
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Kép forrása: Szabóné Vank Erzsébet
Dobra Györgyi erdőkertesi tanítőnő
farsangi jelmezben 1935.

legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el
egy ﬁnom farsangi fánk kedvéért! Természetesen a különböző nemzetek saját fánkja,
fánkmegfelelője is megtalálható, így a német
Berliner Krapfen, az amerikai donut, a francia
beignet.

MI A FARSANG FARKA?
Bár a farsang vízkeresztkor kezdődik, a népi hagyományban mégis csak az utolsó három nap,
farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja az igazi farsangot. Ezt a farsangzáró
három napot humorosan farsang farkának is nevezik, s vidám mulatozással ülték meg. A mulatság farsangvasárnap kezdődött, s csak húshagyókedden ért véget. Éjfélkor még a harangok is megszólaltak, hogy jelezzék a negyvennapos böjt kezdetét. Különleges nap a népi hagyományban a hamvazószerda utáni csütörtök,
amikor felfüggesztették a böjtöt, hogy elfogyaszthassák a megmaradt farsangi ételeket. Torkos csütörtöknek is nevezték, manapság éttermi
akciókat hirdetnek erre a napra.

„Vízkereszttől
negyven napig
Mulatoznánk pirkadatig!
Farsang faggyal érkezett,
Tánccal temettük a telet.
Farsang fánkja illatozik,
Orrunk, gyomrunk vágyakozik.
Nagyböjt előtt
»farsang farka«,
Hacacáré három napra!
Kövércsütörtökre már
Véget ér a karnevál.
Nagyböjt után fogyókúra,
Jövőre meg kezdjük újra!”
(Péter Erika: Farsangi örömök)

FARSANG KÖRÜLI JELES NAPOK
Január 22. Vince napja, amely termésjósló
nap. A közmondás szerint „ha megcsordul Vince, teli lesz a pince”. A szőlőtermelők megﬁgyelték az időjárást ezen a napon. Ha szép, napos volt az idő, akkor jó, ha viszont ködös, borús volt, akkor rossz bortermés volt várható.
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
napja, egyházi ünnep, a népi hagyomány
szerint azonban időjárásjósló nap is. Ha ezen
a napon a medve kijön a barlangjából, és
enyhe időt talál, még visszabújik, mivel ez azt
jelenti, hogy hideg idő várható a tél hátralevő
részére, ha viszont csípős hideget, akkor a tél
hamar véget ér. A gyertyaszentelés szertartását sok helyen megtartják még ma is. A szertartás előtt hagyományosan minden tüzet eloltottak, majd az új tüzet megáldották, azután
az áldott tűzről a gyertyákat meggyújtották,
majd körülhordozták. A hívek hazavihették a
tűzről meggyújtott gyertyát, hogy otthonukat
is bevilágítsa és megtöltse meleggel.
Február 3. Balázs napja: A balázsolás ma is élő
hagyomány. Ezen a napon a templomban a
pap két összekötött égő gyertyát tart a hívők
nyakához, és arra kéri Istent, hogy óvja meg az
áldást kérőt a torokbajtól.
FARSANG KÜLFÖLDÖN
Olaszországban a farsang végét a világszerte
ismert Velencei karnevál jellemzi, amelyhez hasonlókat az egész ország más városaiban is
megrendeznek. A pravoszláv hagyományban
a nagyböjt nem negyven, hanem negyvenkét
napig – teljes hat hétig – tart. A nagyböjtöt
megelőző utolsó hét a nyugati kereszténység
farsangjához hasonló időszak, amelynek orosz
neve maszlenyica. Ezen a héten már tilos a hús
fogyasztása, de a tejtermékek és a tojás, amelyek a böjt alatt szintén tilosak, még megengedettek. Ennek megfelelően a maszlenyica
hagyományos étele a blini – palacsinta, amit
szokás szerint vajjal, kaviárral, gombával, lekvárral vagy tejföllel fogyasztanak. Az ünnepi héten nagyszámú palacsinta készül, és szokás szeErdőkertesi Napló • 2022. február
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rint az elsőként kisült palacsinták a rászorulóknak jutnak. Nagy Britanniában és Írországban elterjedt szokás, hogy a városokban palacsintás versenyfutást – Pancake Day – rendeznek húshagyókedden, amikor futás közben
egy serpenyőből néhány másodpercenként
kell feldobálni a palacsintát. Van, ahol tömegfutballt rendeznek ezen a napon.

FARSANGI KAKUKKTOJÁS
A Bázeli karnevál azonban kilóg a sorból. Bázel híres volt karneváljáról, de protestáns város lévén még ez a féktelen ünnep is sokkal puritánabb keretek között zajlott, mint máshol.
A konzervatív svájciak elítélték a közönségességet és a paráznaságot, gúnyt inkább a politikából és a bázeli furcsa tájszólásból űztek
ezeken a nagy városi ünnepeken. A visszafogott magatartás ellenére is előfordult olyan
eset, amikor az indulatok elszabadultak. 1376ban a bázeli karneválkor tört ki az uralkodó osztrákok elleni felkelés. Álarcosok hatoltak be a

bázeli székesegyházba és a városi tanács csarnokaiba, arra kényszerítve a kormányt, hogy törvényeit tovább demokratizálja. A bázeli karneválokon a farsangi időszakra jellemző játékok egészen modern formáját alakították ki.
Egy bizottság (zsűri) előtt kellett bemutatkozniuk az egymással vetélkedő csoportoknak
(cliqueknek), akik teljesítményüktől függően
pénzjutalomban részesülhettek.

HELYI FARSANGI BÁLOK
A farsangi bálok és az év más időszakában megrendezett mulatságok Erdőkertesen is a társadalmi élet eseményei voltak. A művelődési házban például különféle célra szerveztek
jótékonysági bálokat, évi rendszerességgel
megtartották az Asszonybált, Sportbált.
A régi időkben a bálokon tánc közben a lányokat „lekérni” csak az asztalnál, a szülőktől,
vagy a „garde de dames”-tól lehetett. Ők vigyáztak a táncosokra. A ﬁúnak a tánc után vissza
kellett kísérni a hölgyet az asztalhoz, és meg-

köszönni a táncot. „Majomsziget”-nek hívták
a nem táncoló ﬁúkat. Később az úgynevezett
Dongában rendszeresen voltak különböző
rendezvények. Itt működött a Kultúrkocsma is.
A helyi gyermekintézményekben is rendszeresen vannak jelmezes farsangi bálok. Az elmúlt
évben a járványhelyzet miatt rendhagyó módon online jelmezverseny került megrendezésre. Nemcsak a ﬁatalok, hanem az idősebb, nyugdíjas korosztály is szívesen vesz részt
zenés-táncos rendezvényeken.
Források:
hajraegeszseg.hu – Farsangi hagyományok
és népszokások
malnarium.vac – Farsang – ünnepek, ünnepkörök, hagyományos jeles napok
Wikipédia – Farsang
Horváth Lajos: Veresegyház története
Asztalos István – Zombor István: A 100 éves
Erdőkertes
Rimai S. Éva

ERDŐKERTESI SE • LABDARÚGÁS

ESEMÉNYEK

EREDMÉNYEK
U11:
Futsal7vége III. osztály alsóház, Észak
1. forduló
01. 22. ESE – UTE IV
0:2
Gödi SE „zöld” – ESE
4:2
01. 29. VSD Puma Kupa
6. hely
U17:
Futsal7vége középház, Észak
01. 16. Talent 2019 SE – ESE
6:5
01. 22. ESE – Szent István SE-OTP Bank 2 : 4
01. 29. Dunakanyar Régió UFC – ESE Elmaradt
Felnőtt:
Futsal7vége, A-csoport
01. 09. ESE – Zebegény Garvittax
Leányfalu SE – ESE

1:3
3:3

Futsal7vége Vigaszág 2. csoport
01. 16. Péceli SSE – ESE
ESE – Magyar Futsal Akadémia
ESE – Őrmező SE
Csapatunk nem tudott résztvenni a sok beteg
miatt, így ellenfeleink 3:0 arányban, játék nélkül kapták meg a 3 pontot.
Erdőkertes SE U11 csapata
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E-SPORT
Megoszlanak a vélemények az e-sportról, van, aki egyáltalán nem tekinti sportnak,
más szerint ehhez is rengeteg edzés szükséges. Bár nem az Erdőkertesi Sportegyesület
égisze alatt, inkább egy lelkes kezdeményezésként,
de működik egy helyi e-sportcsapat Erdőkertesen is, ami a rallyjáték köré épült.
A csapatvezető, Laczkovszki Attila mesél bővebben.
Mi az a szimulátorbajnokság? Hogyan jött létre, kik szervezik, milyen platformon és játékkal játsszák?
Ezt a bajnokságot a vírus miatt hozták létre
2020-ban, amikor először leállt az ország. Nem
rendeztek semmilyen sportrendezvényt, és leállt minden egyéni és csapatbajnokság. Hogy
egy picit mégis visszaadjanak a rallysportból,
csináltak egy virtuális bajnokságot Dudás Endre és Pannuska Dávid szervezésében. Aminek
az egyik legjobb része, hogy a proﬁ versenyzők és az átlagemberek is elindulhatnak rajta,
és összemérhetik a tudásukat. A játékszoftver
a Dirt Rally 2.0. Szerencsére bármilyen platformon (xbox, playstation, PC) lehet játszani.
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A te csapatod, a helyi-sport.hu racingteam.
Hogyan jött létre a csapat, illetve kik alkotják?
Tudtam, hogy egy-két barátom játszik ezzel a
játékkal, és velük amúgy is sokat beszélünk az
autósportról, így már szinte adott is volt, hogy
nevezünk a bajnokságra. 2021-ben Gál Krisztián, Juhász Ferenc, Tajmel Barnabás, Szekeres Gábor és jómagam alkottuk a csapatot. Egy
csapat öt versenyzőt indíthat, de a 2022-es bajnokságban két fővel bővül a létszám, Egervári Gábor és Bagyánszki Máté személyében. Ennek köszönhetően két csapatot fogunk indítani.
A csapat minden tagja környékbeli (Erdőkertes, Veresegyház, Vácrátót).

Hogyan szerepelt a csapat az elmúlt szezonban?
A legutóbbi szezonban 57 csapat indult a bajnokságban, nekünk a 12. helyet sikerült megszerezni. Egyéniben 788 versenyző közül a
legjobb eredményünk a szezon végén egy 29.
hely volt.
Csak az lehet csapattag, aki proﬁ kormánynyal/szettel rendelkezik?
A csapatban és a bajnokságban is van olyan, aki
nem kormánnyal játszik. Nem mindenkinek van
proﬁ felszerelése, pár ezer forinttól milliós
nagyságrendű is lehet egy komoly szett.
Mik a tervek a jövőre nézve?
Szeretnénk mind a két csapattal jól teljesíteni és helytállni, de az első csapattól az idei teljesítményeket elnézve benne van, hogy az első
ötben végezzen. Az egyéni versenyben pedig öt olyan pilótánk van, akiknek, ha kijön a
lépés, mind ott tud végezni a top 10 körül.
Ha valaki kedvet kapott, hogyan tud csatlakozni?
Akinek van kedve, nyugodtan jelentkezhet, írjon egy üzenetet a lacz.ati@freemail.hu emailcímre. Még két hely van a második csapatban, várjuk a jelentkezőket!
Tajmel Barnabás
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