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TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy lapunk 

koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai 
a 2022. MÁRCIUS 9-i, nyomdába adás előtti állapotot tükrözik, 

azok a lap megjelenésének idejére 
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak!

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/)!

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 „„ KK EE RR TT EE SS II NN FFÓÓ ”” -t 

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

TERVEZETT PROGRAMJAINK 
 2022. ÁPRILIS  

 
április 8.  19:00 

Abigél 
• 

április 9.  17:00 
„Isten hozott!” – Az elmúlt időszakban Erdőkertesre 

beköltözők polgármesteri köszöntője  
• 

Galgamenti Óvodák Néptánctalálkozója  
• 

április 11.  10:00 
Süsü  – EPER-program, iskolai zárt esemény  

• 
április 12.  15:00–17:00 

Húsvéti kézműves készülődés 
• 

április 21. 
Utazó Planetárium 

• 
április 23.  

Föld Napja: szemétgyűjtés 
• 

április 30.  
Ulti klub 

• 
április 30.  16:00 

Mazsola és Tádé bábelőadás 

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 kivitelező, Kovács József restaurátor öröm-
mel adta át az színpadot polgármester úrnak. 
Elmondta, hogy a régi, negyvenéves boro-
vi fenyőből készült és elhasználódott pad-
ló helyett a színtér 10 nap alatt a korszerű kö-
vetelményeknek megfelelő polifoam, ré-
tegelt lemez és 30 éves gyártói garanciát íg-
érő kopásálló balettszőnyeg burkolatot ka-
pott. A kivitelezésre 36 hónap garanciát vál-
laltak. 

Polgármester úr megköszönte a kivitele-
ző munkáját, és örömét fejezte ki, hogy a pá-
lyázat megvalósításában példás együttmű-
ködés alakult ki a fenntartó önkormányzat és 
a szakmaiságot képviselő Faluház között. Bí-
zik abban, hogy a fény- és hangtechnikai be-
rendezések is egy-két hónapon belül be-
építésre kerülnek. A leszerelt régi világítás 
is hasznosításra kerül a Dongában. A helyi 
néphagyományok ápolása érdekében van le-
hetőség hagyományőrző előadások támo-
gatására is. Reményét fejezte ki, hogy a be-
ruházás örömet fog okozni mind a helyi, 
mind a szívesen látott környékbeli közönség 

számára. Büszke rá, hogy a megújult színházi 
infrastruktúra színvonala nem marad el a kör-
nyékbeli művelődési házakétól, és a válto-
zatos programok nagyobb közönséget fog-
nak vonzani Erdőkertesre. 

Intézményvezető úr megköszönte a fenn-
tartó és a kivitelező projekt során nyújtott tá-
mogatását. Elmondta, hogy a befogadó szín-
házi státussal a Faluház csatlakozni tudott a 
„Déryné” és a „Köszönjük, Magyarország”, va-
lamint „Lázár Ervin” elnevezésű országos mű-
vészeti programokhoz. Így helyben befo-
gadhatóvá válnak ifjúsági és felnőtt színielőa-
dások, zenei programok, cirkuszi produkciók 
is.  Június 30-ig öt színházi társulat előadásai 
lesznek helyben megtekinthetőek, a tarka kí-
nálatban szerepelnek a Veresegyházi Ha-
gyományőrzők és a Kerecsen táncegyüttes elő-
adásai. 

A Faluház humán erőforrása is megújult: visz-
szatért Bajáki Bernadett rendezvényszervező 
és egy új PR-munkatárs, Márkus Judit gon-
doskodik arról, hogy a programok és esemé-
nyek minél szélesebb körben naprakészen el-
érhetővé váljanak. Így a közösségi médiafelü-
leteken – a Facebookon, Instagramon, Tik-to-
kon –, valamint a helyi nyomtatott sajtóban, az 
Erdőkertesi Naplóban is találkozhatnak vele az 
érdeklődők. Legyenek követői a híradások-
nak és részesei az élményeknek a Faluházban! 
Mindenki szívesen látott vendég! 

Rimai S. Éva 

 AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ 
BEFOGADÓ SZÍNHÁZ LESZ 

 
2022. február 8-án 15 órakor dr. Pásztor László polgármesternek, Szőke Zoltán, a Falu-
ház és Könyvtár megbízott intézményvezetőjének, a kivitelező Hausbilder Team Kft. ügyve-
zetőjének, Kovács Zitának és a kivitelező Kovács Józsefnek a jelenlétében átadásra ke-
rült a színházterem felújított színpada. A felújításra pályázati forrásból, helyi vállalkozó 
munkájának eredményeként került sor. Ezt követi a közeljövőben a hang- és fénytechnika 
megújítása és a tetőszerkezet szellőzését biztosító füstelvezető kivitelezése is. Három ered-
ményes pályázatnak köszönhetően az infrastrukturális beruházásokon túlmenően lehe-
tőség nyílik színházi és más előadások befogadására és finanszírozására.

Fotó: Rimai

Fotók: Rimai

A színpad átadása a polgármester, az igazgató és a kivitelezők jelenlétében

Aláírás a színpad kivitelezőjével
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KÖZÖSEN VÁLTJUK VALÓRA... 
(Fotók: Facebook/Erdőkertes Község Önkormányzata és Facebook/Dr. Pásztor László)

ÚJ HELYEN AZ ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER 
Kedves erdőkertesiek! Tájékoztatom Önöket, hogy március 4-én az üveggyűj-
tő konténert áthelyeztük a Katona József utca 1-3. szám előtti közterületre. 
A döntés oka: a közterület be van kamerázva és nem okoz a jövőben torlódást 
a konténer ürítése. Azt kérik tőlünk, az üvegeken ne maradjon kupak, a papír-
címkéket nem kell leszedni! Az italos palackokat teljesen üres állapotban dob-
juk ki, kimosni nem kell, kivéve, ha olajosak vagy zsírosak! A befőttes üvegek-
ben nem maradhat ételmaradvány! A gyógyszeres üvegeket nem szabad az üveg-
gyűjtőbe dobni, ezeket a gyógyszertárakban gyűjtik vissza.  

Dr. Pásztor László

NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE AZ EGÉSZSÉG-
HÁZBAN 
Munkálatok kezdődtek az Egészségházban a nyílászá-
rók cseréjével. A rendelés a munkálatok alatt is zavar-
talan.

KOCSONYA JÓTÉKONYSÁG 
A kocsonyafesztiválról megmaradt 200 adagnyi 
kocsonyát jótékonysági célra ajánlotta fel az ön-
kormányzat a Magyar Vöröskereszten keresztül 
rászoruló hajléktalan embereknek. Nagy öröm-
mel fogadták, mi pedig nagy örömmel elszállí-
tottuk az újbudai központba. Az adományt 
Dienes Rita Anikó megyei igazgató vette át.

ORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA 
 

Értesítjük Dr. Nagy Péter betegeit, hogy a doktor úr 
2022. március hónapban szerdai napokon NEM RENDEL. 

 
A helyettesítést Dr. Kiss Csaba végzi. 

Telefonos elérhetőség, e-mail, postaláda, Elvira elérhetősége változatlan. 

MEGBESZÉLÉSEK ERDŐKERTESÉRT 
Minden szinten lobbizik az önkormányzat Erdőkertes fejlesztéséért. Első képünkön 
Dr. Pásztor László polgármester Pest Megyei Közgyűlés elnökével, Szabó István úrral tár-
gyal, akivel átbeszélték pályázatainkat: utakról, energetikai beruházásokról, bányató inf-
rastrukturális fejlesztéséről, óvodáról, csapadékvíz-elvezetésről, gazdaságfejlesztésről. 
 
 
A második kép a polgármester úrnak  Dr. Tuzson Bence képviselő úrral történő találkozása 
alkalmával készült. Itt felmerült a bölcsőde építése Erdőkertesen. A tavalyi esztendőben 105 
gyermek született nálunk, így Erdőkertesnek szüksége van a bölcsődére. Januárban ismé-
telten pályázatot adtunk be, bízunk annak pozitív elbírálásában.

ÖNKISZOLGÁLÓ CSOMAGAUTOMATA LÉTESÜL ERDŐKERTESEN 
Önkiszolgáló csomagautomata telepítését kezdeményezte a polgármester. 
Sok kellemetlenséget tud okozni, amikor várjuk a csomagot, aztán végül nem érkezik meg 
a futár, csak egy telefon, hogy holnap ér ide. Ezért egyeztetett az önkormányzat a FOX-
POST képviselőjével. A megbeszélés eredménye, hogy a cég elhelyez egy önkiszolgá-
ló csomagautomatát a Polgármesteri Hivatal előtt. A csomagküldő automata 0-24 órá-
ban lesz igénybevehető majd. Csomagfelvétel és csomagfeladás is lehetséges lesz. 
A címzettnek SMS-ben és e-mailben küldenek egy jelszót, melynek birtokában kevesebb, 
mint 1 perc a csomagátvétel ideje! A telepítés időjárásfüggő, amint megvan a konkrét idő-
pont, tájékoztatni fogjuk az erdőkerteseiket.

INGYENES SZELEKTÍV ZSÁKOK 
AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL 
 
Az önkormányzat Ingyenesen biztosítja a 
zsákokat a szelektív gyűjtéshez az erdőker-
tesieknek! 
 
Minden erdőkertesi ingatlan esetében heti 
egy zsákot biztosít az önkormányzat. A zsá-
kokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán lehet majd átvenni meghosszabbított 
nyitvatartási időben: 
hétfői napokon 07.30–18.30, 
keddtől csütörtökig 07.30–17.00, 
pénteki napokon pedig 07.30–12.30. 
Fontos, hogy lakcímkártya vagy befizetett 
csekkszelvény bemutatása szükséges. 
Az első félévi adag 2022 márciusában vehe-
tő fel az ügyfélszolgálaton. 
 
A lépést így indokolta Dr. Pásztor László pol-
gármester: „Úgy éreztem, lépnünk kell, mert 
a hulladékszállítási feladatokat ellátó Duna-Ti-
sza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft . 
az idei évtől nem biztosít ingyenes zsákokat 
a szelektív hulladék gyűjtésére. Ez komoly 
probléma. Mi Erdőkertesen 16 éve végezzük 
a hulladék szelektív gyűjtését. Ez nagyon 
sok idő, és vannak is eredményeink. Most eze-
ket az eredményeket dobnánk a kukába, ha 
nem tennénk lépéseket, ezért az önkor-
mányzat úgy döntött, saját költségen besze-
rezzük a gyűjtőzsákokat, és azt ingyen biz-
tosítjuk a lakosságnak.”
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Választás • 2022

A fecskehívogatás egy feledésbe merült tavaszváró hagyomány, 
amely a gyümölcsfák oltásának az idejével esett egybe. A népi meg-
figyelések szerint március 25-e környékén beindul a fák, növények nedv-
keringése, felélednek a téli pihenésből, ezért ez az oltás (és metszés) 
számára legalkalmasabb idő. Innen ered a Gyümölcsoltó boldogasszony 
napja, amely ugyanakkor egybeesik az első fecskék megjelenésével 
is, akiket a déli szél a magyarországi lakhelyük felé terel.  

A Fecskehívogató nappal a Kertes Erdőkertesért Munkacsoport az 
önkormányzat támogatásával olyan egyedülálló lehetőséget szeret-
ne teremteni, ahol a tapasztalatokkal nem, de kerttel rendelkező hely-
béli és környékbeli, főleg új lakosok gyakorlati segítséget és útmuta-
tást kaphatnak a kert és a gyümölcsfák gondozásáról. Az ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött programon az információs táblák mellett az ér-
deklődők Csapó Viktor ökokertésztől elméletben és gyakorlatban is 
megtanulhatják, mit, hol és hogyan érdemes levágni a gyümölcsfán. 

Dr. Orlóczi László a gyümölcsfák oltásához ad ismertetőt, valamint a 
szintén regisztrációhoz kötött bemutatón a homokos talajon kiváló ter-
mést biztosító rezisztens almafaalanyt is kapnak a résztvevők, amit sa-
ját maguk oltanak be a szakember segítségével. A metszés gyakorla-
ti oktatása tízfős csoportokban egy helybéli lakos kertjében kerül meg-
rendezésre, ahová busszal szállítják az érdeklődőket. Itt sajátíthatják 
el a metszés és az oltás tudományát.   

A rendezvényen továbbá szakemberektől megtudhatjuk, hogyan le-
het egészséges, szép, bő termésű a szőlőnk, a STIHL eszközbemu-
tatójából, hogy hogyan válasszunk metszőollót és mi a jó ágvágó is-
mertetője. Látványos bemutatót kapunk az örökzöld növények szob-
rászatából is Csapó Krisztinától, valamint ingyenes virág- és zöldség-
magok, növények csereberéjére nyílik lehetősége a kertjüket színe-
síteni vágyó látogatóknak. Ezen kívül gyümölcsfák, bogyós termésű-
ek, szőlő, tavasszal ültethető virágok, palánták is vásárolhatók majd. 
A gazdag programkínálatban a gyerekekről sem feledkeztek meg, a 
tavasz jegyében családi eseménysor várja őket, ajándékokkal.  

Lamos Edit

TERMÉSZETESEN ERDŐKERTES 
 
 FECSKEHÍVOGATÓ 
 
„Bejövök az ajtón, leveszem a kalapom, csettintek, és azt mondom: 
Fecske!” Az elmúlt hetekben ilyen, és ehhez hasonló, kissé titok-
zatos posztok jelentek meg az erdőkertesi Facebook-csoportok-
ban. Egy közös volt bennük: mindegyikben a fecske volt a kulcs. És 
hogy miért pont fecske? A Természetesen Erdőkertes program ke-
retében a Kertes Erdőkertesért Munkacsoport nyitó eseménye, 
mondhatni az „első fecskéje” március 19-én kerül megrendezésre, 
Fecskehívogató néven.  

MADÁRCSALOGATÓ 
MŰFÉSZEKKEL 

 
Hazánkban az ezredfordulót követő első évtizedben a fecskepo-
puláció kevesebb mint felére csökkent a Magyar Madártani Egye-
sület (MME) adatai szerint. A molnár- és füstifecskék letelepedését 
fészkeik óvása mellett saját, házi készítésű vagy készen kapható mű-
fészekkel is segíthetjük. A fecskék jelenléte azért is kívánatos, mi-
vel a csivitelő, vidám madarak környezetterhelés nélkül csökkentik 
a rovarok számát. A klíma változásával ugyanis egyre több és újabb 
kártevő rovar és betegségeket terjesztő szúnyogfaj érkezik Ma-
gyarországra, melyek természetes ellensége a fecske illetve a denevér.  

Fotók: internet
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HÍVOGATÓ 
A VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT 

 RÁ”D”ÉRÜNK 60+ KLUBJÁBA 

KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA 
 

BEIRATKOZÁS 
A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE 

 
 

Beiratkozás időpontja: 
 

2022. 04. 27–28.   8.00–17.00 óráig 
 

 
 

Óvodakötelesek azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.  
Nekik 2022 szeptemberétől meg kell kezdeniük óvodai nevelésüket. 

Azok a gyermekek, akik augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, csak 2023 szeptemberétől 
válnak óvodakötelessé.  

 
Amennyiben minden óvodaköteles gyermek felvételre került, és marad szabad férőhely, 

úgy felvehető az a gyermek is, aki december 31-ig tölti be 3. életévét.   
 

Amit hozni kell: 
• a gyermek TAJ-kártyáját 
• lakcímkártyáját 
• születési anyakönyvi kivonatát 
• oltási könyvét 
• a szülő személyi igazolványát 
 

Külön élő szülők esetén szükséges egy nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról. 
Ez letölthető óvodánk honlapjáról (www.kertesiovi.hu), 

vagy átvehető személyesen az óvoda irodáján. 
 

Információ kérhető az óvoda e-mailcímén (kiakaroknyilniovoda@gmail.com), 
illetve telefonon a 06 28 595 086-os számon. 

 
Várjuk Önöket sok szeretettel! 

Visnovszkyné Bátori Katalin 
intézményvezető

Szeretnék szólni azokhoz az aktív nyugdíjasokhoz, akik egyedül vagy 
párban élnek, és szívesen csatlakoznának egy 10 éve jól működő 
kortárs közösséghez. 

Olyan nyugdíjasokat hívogatunk, akik megosztanák tapasztala-
taikat, tudásukat, ügyességüket a csoporttal. Kis frissességet hoz-
nának közénk, hiszen az új ötletek, a kihívások megfiatalítják az idő-
sebb társakat is. 

Tudom, a pandémia sokaknak elvette a kedvét, félelmet keltett 
a környezetükben, és legfőképpen a szívükben. 

Azt is tudom, és számtalanszor hallottam már, hogy „én nem unat-
kozom, van kertem”, de higgyék el, a közösség sok erőt ad, és sok 
más lehetőséget is kínál! Minél aktívabbak és elszántabbak, annál 
erősebbé válnak! 

Mi a munkatársaimmal együtt mindannyian rendelkezünk érvé-
nyes védettségi igazolvánnyal, és biztosítjuk annak feltételét, 

hogy higiénikus, fertőtlenített környezetben, biztonságban le-
hessenek együtt néhány órát. Színes programjainkat közösen állítjuk 
össze, mert mindenki véleménye fontos. 

Nyitottak vagyunk az új tagok befogadására, várjuk szeretettel a 
bátor jelentkezőket! 

Ha Ön szeretné, hogy a szülei ne egyedül töltsék napjaikat, ajánl-
ja nekik szolgáltatásainkat! 

Érdeklődni lehet személyesen Erdőkertes, Fő út 51. vagy Veres-
egyház, Kálvin utca 9. szám alatt tálalható irodáinkban, illetve No-
vák Róza klubvezetőnél a 06 70 370-7032-os, valamint Sarkantyús 
Rita Szidónia szakmai vezetőnél a 06 70 931-0967-es telefonszá-
mon.  

Várjuk szeretettel! 
                                                                                  Novák Róza 
                                                                                  klubvezető 
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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 nyúj-
tottam be az Országgyűlésnek, amelyek összesen 18,5 milliárd fo-
rinttal fejlesztették volna a körzet településeit. 
4 milliárd forintot javasoltam a Vác–Erdőkertes–Veresegyház–Fót-
Budapest vasútvonal fejlesztésére már az idei évre. Rossz volt lát-
ni, ahogy a jelenlegi fideszes képviselő ezeket leszavazta. 

• Szakemberekkel közösen részletes programot dolgoztam ki a tér-
ség infrastrukturális és zöldfejlesztéseire, az egészségügy, a gyer-
mek- 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, elszámolta-
tást és nyilvánosságot teremtünk.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT: 

DOROSZ DÁVID

Kérem, támogasson szavazatával április 3-án, 
hogy Magyarország legyen mindannyiunké! 

 
Számítok Önre. 

AZ ERDŐKERTESIEK STABIL, TERVEZHETŐ JÖVŐT 
LÁTHATNAK MAGUK ÉS GYERMEKEIK ELŐTT 

 
Az erdőkertesiek szorgalmas, összetartó közösséget alkotnak, és 
biztonságban érezhetik magukat, mert régiónk folyamatos fejlő-
dése az emberek életében mindennap érezhető – fogalmazott a la-
punknak küldött nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk or-
szággyűlési képviselője, aki hozzátette: „Minden, amit teszünk, azt 
a célt szolgálja, hogy a családokat, az itt élőket támogassuk és meg-
teremtsük gyermekeink biztonságát.”  

 
Nagyon sok biztatást, számtalan szívből érkező javaslatot kapok az er-
dőkertesiektől, amiért nagyon hálás vagyok nekik – válaszolta meg-
keresésünkre Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője, ami-
kor a helyi tapasztalatairól kérdeztük. Mint mondta, a parlamenti mun-
káját, a közös döntéseket is mindig a körzetünkben felmerülő igények 
határozzák meg. A legkedvesebbek azok a pillanatok, amikor az ut-
cán, itt Erdőkertesen ez főként a Szent István-parkban történik meg 
gyakran, csak úgy, kötetlenül szóba elegyedünk és megvitatjuk kör-
zetünk életét-jövőjét, jó hangulatban – tette hozzá. Szerinte pótol-
hatatlanok ezek a visszajelzések. A munkánk visszaigazolásai azok a ta-
lálkozások is, ez épp a legutóbbi felszólalásom után volt, amikor azt 
mondják az emberek, hogy „láttam, tegnap is beszélt rólunk a Parla-
mentben”. Ezek a mondatok pedig időről időre visszacsengenek. Hang-
súlyozta azt is, büszke arra, hogy Pest megye 5-ös számú választóke-
rületének országgyűlési képviselője immár nyolc éve. 

„Azért dolgozunk, hogy a Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Er-
dőkertesen, Fóton, Gödön, Veresegyházon élők mindennapi életét job-
bá, 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 min-
dennap érezhető. Az itt élők stabil, tervezhető jövőt látnak maguk és 
gyermekeik előtt” – fogalmazott. „A szülők számára – ötgyermekes édes-
apaként én magam is így vagyok ezzel –, a legfontosabb, hogy gyermekük 

biztonságos körülmények között 
fejlődhessen, tanulhasson. Ezért 
minden erőmmel támogatom azo-
kat a beruházásokat, amelyek a kicsik 
mindennapjait teszik szebbé, jobbá. 
Mindannyiunknak nagy öröm, hogy 
az erdőkertesi gyermekek már az 
idén birtokba vehetik a Szőlőfürt Re-
formátus 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, kö-
zös alkotómunka szolgálhatja egy te-
lepülés 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 befi-
zetett személyijövedelem-adójukat az átlagbér szintjéig, és most fo-
lyósítják 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, ami-
vel 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 folya-
matos a fejlődés, adott a biztonság és a tervezhető jövő – összegez-
te erdőkertesi tapasztalatait Tuzson Bence. 

TUZSON BENCE

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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Közélet

Milyen út vezetett a Szőlőfürt Református 
Óvodáig? Volt pedagógus a családban? 
Pedagógus nem volt a családban, viszont 
édesanyám dajkaként dolgozott itt az erdő-
kertesi óvodában. Én Nagyváradon születtem, 
de itt voltam óvodás. Ott sürögtem-forogtam 
az óvónénik mellett, nagyon tetszett ez a világ. 
Ahogy kamaszodtam, kacsingattam más szak-
ma felé, de az elhalványult. Anyukám mindig 
mondta, hogy nem akarsz óvónő lenni? Min-
dig szívesen foglalkoztam gyerekekkel, és sze-
rettem volna családcentrikus szakmát választani. 
Végül gimnázium után jelentkeztem az Apor 
Vilmos Főiskolára, levelező tagozatra. Sze-
rettem volna munkát vállalni. Egy kisboltban 
dolgoztam, aztán lett egy dajka állás a Ki Aka-
rok Nyílni Óvodában. Másodéves hallgatóként 
csoportba kerültem helyettes óvodapedagó-
gusként, így minden csoport életébe bekuk-
kantást nyerhettem, és sokat tanulhattam. 
Együtt dolgoztam azokkal a pedagógusokkal, 
akik engem nevelgettek. Először ez furcsa ér-
zés volt, mindig feszélyezve éreztem magam 
ebben a helyzetben, hogyan szólítsam őket, 
hogy viselkedjek velük. Ahogy megszoktam, 
utána megéreztem, hogy ez mennyire értékes 
dolog, hálával és örömmel éltem meg ezt a le-
hetőséget. Nagyon megtanultam alkalmaz-
kodni. Ez volt 2005-ben, aztán 2009-ben meg-
született a fiam, 2011-ben a lányom, otthon ma-
radtam. Engem hitben nevelt a családom, és én 
is szerettem volna ezen az úton járni. Járosiné 
Suba Karolina tudta rólam, hogy ezt viszem a 
gyerekek közé is. Húsvétkor, karácsonykor is be-
szélek Istenről, és ő ezt támogatta. 2013-ban 
megkérdezte, szeretnék-e csatlakozni, indul a 
református óvoda Erdőkertesen. Nem volt 
kétség bennem, tudtam, hogy engem Isten itt 
akar látni. Így kerültem a vezetésbe is. Egyáltalán 
nem voltak vezetői ambícióim, most sincsenek. 
Isten tesz engem alkalmassá. Ebben megerő-
sítést kaptam több kollégától is, akiktől ezt a 
gyönyörű szakmát tanulhattam. A családom és 
a református gyülekezet szintén támogatott. 
Mik azok az elvek, szempontok, amiket szem 
előtt tart az óvodapedagógusi munkája során? 

Én a konzervatív nevelés híve vagyok. Ez ab-
ból is adódik, hogy olyan óvodapedagógu-
sokkal dolgoztam együtt, akik az én óvónéni-
jeim voltak. Ha én következetes vagyok a 
gyerekekkel, és megkövetelem azt, amit kérek, 
következménye van annak, ha valamit nem jól 
csinálnak. Közben dicsérem és erősítem őket 
abban, amit jól tesznek, ez így együtt erősíti 
a személyiségüket. Ha bármit megtehetnek 
bármikor, az egyre rosszabb irányba vezet. Van-
nak modern neveléselméletek, de én nem pár-
tolom őket. Pécsi Rita neveléskutató gondol-
kodásával tudok azonosulni, ő is hívő ember. 
Azt látom társadalmunk nagy problémájá-
nak, hogy mindent megcsinálunk a gyereke-
ink helyett. Megmondjuk a megoldásokat, 
megadunk nekik mindent, felelősséget nem 
kell semmiért vállalniuk, és csodálkozunk, 
hogy tizenkét, tizenhárom évesen milyen ön-
állótlanság jellemző rájuk. Fontosnak tartom, 
hogy a játék mellett a munkajellegű tevé-
kenységre is neveljük őket. Nagyon sok apró 
dolog van, amit már egy egészen kicsi gyermek 
is el tud végezni, és ahogy növekszik, a korá-

hoz mérten a feladatok nehézsége is nő, bo-
nyolódik. Megtanul felelősséget vállalni azért, 
amit csinál. Valahogy ezek a régi nevelési el-
vek elhalnak és azt látom, hogy ezekre van a 
leginkább szükség. Természetesen nyitott va-
gyok az újításokra is, de csak akkor, ha azokat 
az Isten szerinti helyes gyermeknevelés szol-
gálatába lehet állítani. A legfontosabb, hogy 
Isten szeretetét átadjam. Az is nagyon fontos, 
hogy a szülőkkel jó kapcsolatom legyen. Az ő 
gyermekük a mi gyermekünk is egy kicsit.  
Milyen nehézségekkel kell szembenézni? 
Vannak a pálya során nehéz és fájdalmas dön-
tések, amiket meg kell hozni. Intézményveze-
tőként a nagy felelősségvállalás miatt ezt hat-
ványozottan érzem minden kolléga és gyermek 
esetében egyaránt. Időnként kerül hozzánk egy-
egy gyermek, akit bármennyire is szeretnénk, 
hogy beilleszkedjen a többiek közé, nem sike-
rül. Ilyenkor meg kell vizsgálnunk, hogy ez a mi 
kudarcunk-e. Ha igen, akkor hogyan tudjuk hely-
rehozni vagy másképp csinálni. Ha mi mindent 
megtettünk, akkor el kell tudjuk engedni, hiszen 
a pedagógus és szülő is a legjobbat akarja a gyer-
meknek. Néha egy intézményváltás, vagy egy 
kisebb létszámú csoport a megoldás ezekre a 
problémákra. Mi felnőttek is vagyunk úgy, 
hogy nem találjuk a helyünket egy közösségben, 
viszont mi tudunk változtatni rajta azzal, hogy 
kilépünk, vagy erőt veszünk magunkon és ösz-
szeszorított fogakkal elviseljük. Ezt egy gyermek 
nem tudja megtenni, bár az alkalmazkodást eb-
ben a közegben kezdi el leginkább tanulni. Van 
az a helyzet, ami már nem egészséges sem szá-
mára, sem a közösség számára, ennek megol-
dásáért mi felelünk. Ezt el kell fogadni, és ten-
ni kell a változásért. Ezeket a helyzeteket nagyon 
nem szeretem, de ettől még léteznek. 
Melyek a legszebb pillanatai ennek a hiva-
tásnak? 
A mindennapok. Nekem itt száz gyermekem 
van. Nagyon szeretem, hogy megölelnek, 
amikor bemegyek, csillogó szemükkel rám 
mosolyognak. Igyekszem mind a százat meg-
ismerni. De az is nagyon fontos, hogy a kollé-
gáim mit mondanak, mi a véleményük. Én csa-
patjátékos vagyok, örömmel munkálkodom ve-
lük minden nap. 
Végül arra lennék kíváncsi, kinek dobná to-
vább a képzeletbeli hólabdát, és miért? 
Az óvodás korú gyermek nyitott, szeretettel-
jes, de mindenkihez meg kell találni a kulcsot, 
ami őt legjobban működteti. Az ovi az első 
színtér erre, na de mi a helyzet az iskolában? 
Jó lenne oda is bekukkantást nyerni, ezért esett 
a választásom egy tanárnőre, akinek a gyer-
meke hozzánk járt óvodába. Kíváncsi vagyok, 
hogyan éli meg a pedagóguspálya örömeit és 
nehézségeit Tóth Ildikó Erika, magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár. 

Márkus Judit 

PEDAGÓGUSPORTRÉ: HOHOLNE VARGA TÍMEA, SZŐLŐFÜRT REFORMÁTUS ÓVODA 
 

„A LEGFONTOSABB, HOGY ISTEN 
SZERETETÉT ÁTADJAM” 

 
Cseppet sem szokványos Hoholne Varga Tímeának, a Szőlőfürt Református Óvoda ve-
zetőjének a pályája, noha főiskola után ugyanabba az intézménybe tért vissza, ahol kis-
gyermekként töltötte napjait, és azok lettek a munkatársai, akik akkoriban terelgették 
útján. A Ki Akarok Nyílni Óvodában kezdett dolgozni dajkaként, később helyettes óvo-
dapedagógus lett, diploma után pedig saját csoportot kapott. 2016-ban kollégái, családja 
és egy lelkipásztor házaspár biztatására, elvállalta az intézmény vezetését. Jelenleg har-
madik gyermekével van otthon, egészen az augusztus 1-jén tervezett visszatéréséig.  

Fotó: Márkus Judit

Hoholne Varga Tímea

„A legnagyobb sikere a kocsonya mellett ta-
lán a kenyérlángosnak és a túrófánknak van” – 
állapította meg dr. Pásztor László, az ese-
mény házigazdája. És valóban, a túrófánk re-
ceptjét ugyan hétpecsétes titokként őrzik az 
önkormányzat dolgozói, minden rendezvé-
nyen közkívánatra készítenek belőle. A ke-
nyérlángost szintén „egy emberként” kérték 
a lakosok, a kocsonya pedig már megszokott, 
hogy elfogy, így idén 800 adagnál is többet ké-
szítettek. Volt hagyományos klasszikus ko-
csonya, vegetáriánus és vegán változat is – ami 
persze nem „disznóságból” készült, még csak 

nem is zselatinnal, hanem agar-agarral. A vö-
rösmoszatnak köszönhetően most már a hús-
tól tartózkodó látogatók is ízelítőt kaphattak 
az aszpikos-kocsonyás ételekből. A finomsá-
gokon kívül a programok és a forralt bor kivá-
ló lehetőséget nyújtott a szórakozásra, be-
szélgetésekre, a tél végi kellemes napsütésben 
sütkérezésre.  

Jövőre ugyanitt, ugyanekkor – reméljük is-
mét egy színes és hangulatos eseménnyel zár-
hatjuk majd a telet.  

(Képes összefoglalónk újságunk hátoldalán, 
a 24. oldalon tekinthető meg.)    Lamos Edit

TÉLZÁRÓ GASZTROFESZTIVÁL 
– A KOLLEKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS RECEPTJE 
 
Idén harmadszor került megrendezésre az Erdőkertesi Kocsonyafesztivál. A február végi, 
tavaszias napsütésben igazi télbúcsúztató, szabadtéri rendezvényen vehettek részt a lá-
togatók. A park újra megtelt élettel, oldott hangulatban beszélgethettek, szórakozhattak 
az erdőkertesi lakosok, családok, és közben persze megkóstolhatták a kocsonyákat, tú-
rófánkot és más finomságokat. 

A kocsonya alapja a bőrös, porcos húsok és 
csontok – leggyakrabban a sertés köröm, csü-
lök, bőr, fej, fül, farok, de lehet például puly-
kaszárny, -nyak, vagy akár hal is az alapanyag. 
A több órás főzés során az alapanyagokból kol-
lagént tartalmazó zselatin fő ki, melynek kö-
szönhetően a hűtés hatására megdermed, 
zselés vagyis kocsonyás lesz a húsleves. Az ál-
lagtól függetlenül azonban az erőleveshez ha-
sonlóan értékes ásványi sókat, valamint a por-
cokat és ízületeket erősítő és a bőr rugalmas-
ságát biztosító kollagént tartalmaz. Ezen kívül 
persze folyadékpótlásra is kiváló, kalciumtar-
talma miatt pedig a tejre allergiásoknak is ja-
vasolt a napi fogyasztása. A húslevesről köz-
tudott, hogy kiváló gyógyszer megfázás ese-
tén, nem véletlen, hogy folyékony penicillin-
ként is emlegetik, de nem csak ezért érdemes 
akár naponta is fogyasztani!  

A hosszan főzött porcokból, bőrből és cson-
tokból készült étel ugyanis remek fogyókúrá-
hoz, erősíti az ízületeket, tápláló (roboráló) ha-
tású, sőt a károsodott bélfalat is segít helyre-
állítani. Utóbbi pozitív hatását az autizmus, va-

lamint ételintoleranciák és allergiák kezelésé-
nél is megfigyelték. A több órás főzés során 
ugyanis olyan hasznos aminosavak, ásványi 
anyagok, kollagén, glükózaminok, zsírban ol-
dódó vitaminok kerülnek a húslevesbe, majd 
kocsonyába, amelyek a sérült bélfal számára 
„építőanyagot” biztosítanak, ez által segítenek 
a bél regenerálódásában és az ebből következő 
másodlagos tünetek (viselkedési, figyelem-, 
magatartászavar, kontrollálatlan indulatok, el-
hízás, puffadás, emésztési zavarok, allergiák, 
ekcéma, stb.) hatékony gyógyításában is. Az 
eredményeknek köszönhetően már komp-
lett diéta is született, amely ezekre az ételekre 
épül (GAPS). 

Az ókori rómaiak nem is adták alább, mint 
hogy a húsból vagy csontból főzött alaplét napi 
szinten használták fel az ételek, mártások, 
stb. alapanyagaként. Érdemes megfontolni 
és alkalmazni a praktikus fogást, amellyel az 
egészségünk megőrzése vagy helyreállítása 
mellett Apicius receptjeit is kipróbálhatjuk vagy 
könnyebbé tehetjük a napi menü elkészítését.   

Lamos Edit

RESZKETŐ FINOMSÁG 
ÉS FOLYÉKONY PENICILLIN 

A téli ételek egyik legkiválóbbika a kocsonya. Bár ma már akár nyáron is készíthetünk hű-
sítő, finom szalonkocsonyát, az eleink számára ez csak a téli disznóvágásokkor, leginkább 
újévkor került a pincéből az asztalra. És hogy miért érdemes fogyasztanunk? Nemcsak gusz-
tusos, hanem ahogy az alapját adó húsleves, úgy a kocsonya is számos jótékony hatással 
bír az egészségre.

Fotó: Hollai Gábor

Fotó: internet/Háztartás Ma
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Hogy alakult a gyülekezet közösségi élete az 
elmúlt fél év során?  
Sajnos a járványhelyzet az elmúlt két év során 
alaposan rányomta a bélyegét a közösség 
életére. Ez egyébként országos jelenség, a töb-
bi kolléga is hasonló tapasztalatokról számolt 
be. Azt hiszem, lassan „feléled” minden kö-
zösség ebből a lehetetlen állapotból.  

Hány főt számlálhat most Erdőkertes katoli-
kus közössége?  
Nehéz pontosan megállapítani, mert a meg-
keresztelt katolikusok közül sokan nem gya-
korolják vallásukat, de az biztosan elmondható, 
hogy a lakosság túlnyomó többsége római ka-
tolikus. Szombatonként sokan Veresegyház te-
rületéről átjárnak hozzánk szentmisére, ezen 

a misén körülbelül. 80 fő vesz részt rendsze-
resen, vasárnap pedig mintegy 40.  
Hogyan alakult az elmúlt évben a temetések, 
házasságkötések és keresztelések száma?  
Sajnos a temetések száma volt a legmagasabb, 
ez 27 főt jelent, ezzel szemben mindössze 6 
gyermeket kereszteltek meg, de a teljes kép-
hez hozzátartozik, hogy többen a veresi 
Szentlélek-templomban kereszteltették meg 
a gyermeküket. Házasságkötés 2021-ben 
nem volt. 
Milyen új módon tudja elérni a fiatalokat az 
egyházközösség?  
Rendszeresen, minden héten úgynevezett 
oratóriumot tartunk a hittanosok számára a plé-
bánián, két korosztályban is, velük egy nagyon 
elkötelezett hitoktató, Lugosi Mária foglalko-
zik.  
Mit jelent a gyakorlatban az imaiskola? 
Az imaiskolát a veresi közösségben szervezi 
meg Ferencz Zoltán diakónus úr, bár magam 
is végeztem ilyet, ennek gyakorlatáról hitele-
sebben ő tudna nyilatkozni.  
Van-e kapcsolat a veresegyházi és az erdő-
kertesi közösségek között? 
Igen, egyrészt a már említett módon, hogy a 
gyakorló katolikusok átjárnak egymás temp-
lomaiba a vasárnapi misékre, de például töb-
ben az erdőkertesi hívek közül a veresi Szent-
lélek-templomot is látogatják, akár a vasárna-
pi, akár a hétköznapi szentmisék valamelyikén.  
Milyen módon tudták a járványhelyzetben a 
hívők gyakorolni a vallásukat?  

„A pappá válás életre szóló feladat”  
(Róbert atya)

Rolik Róbert atya

INTERJÚ ROLIK RÓBERT ATYÁVAL 
 

ERDŐKERTESI RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZÖSSÉG 

 
Az erdőkertesi és a veresegyházi római katolikus közösség története – mind a mai napig 
–  több szállal kötődik egymáshoz. A templom történetét tekintve: felépítése az erdő-
városiak évtizedekig tartó erőfeszítéseinek eredményeként 1937. szeptember 8-án, 
Kisboldogasszony ünnepén került sor a templom alapkövének letételére. Tervezésére és 
kivitelezésére Szigeti Imre veresegyházi építési vállalkozó kapott megbízást. A templomhajó 
és a kisebbik torony tetőszerkezete Tar Sándor veresegyházi ácsmester munkája. Az er-
dővárosi és őrszentmiklósi téglagyár tulajdonosai a téglák javarészét ingyen bocsá-
tották az építők rendelkezésére. Hanauer Árpád püspök 1800 pengőt küldött a Vallás-
alapból az építőknek. E segítségekkel és a hívek sok társadalmi munkájával épült fel a temp-
lom. A kegytárgyak egy részét a veresegyházi és az újpesti plébániák, míg a harangot Var-
ga Géza és Burik Gizella Szent Imre herceg tiszteletére adományozták, amelyet Szlezák 
László harangöntő készítette Budapesten. Az erdővárosi római katolikus templomot 1941. 
július 6-án, Jézus Szent Szíve ünnepén, dr. Kovács Vince püspök áldotta meg. Mindez Asz-
talos István–Zombor István: A 100 éves Erdőkertes című könyvében olvasható. A veres-
egyházi és az erdőkertesi egyházközösségek kapcsolata a mai napig fennáll, hiszen a gyü-
lekezetek közös lelkésze 2021. augusztus 1-jétől Rolik Róbert atya, akit lapunk 2020. dec-
emberi számában bemutattunk az olvasóinknak. Az az óta eltelt időről, tapasztalatairól, 
terveiről kérdeztem Róbert atyát. Beszélgetésüknek a Házasság hete is aktualitást 
adott. 

Egy nagyon alkalmas lehetőség volt és ez je-
lenleg is fennáll a Veresegyházi Városi Televí-
zió jóvoltából, hogy minden vasárnap reggel 
8 órakor közvetíti a szentmisét a veresi Szent-
lélek- templomból. Ezen kívül online módon 
is találkoztak egymással, akiknek erre volt 
igényük, az Erdőkertesi Családos Közösség is 
egy időben így tartotta összejöveteleit. De ter-
mészetesen ne feledkezzünk el arról sem, hogy 
otthon, az egyéni vagy a családi imák kapcsán 
erre mindig is volt lehetőség.  
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján van-
e megújulásra, változtatásokra szükség a kö-
zösségépítés, vagy a templom épületének vo-
natkozásában?  
„Ecclesia Semper Reformanda” – mondja a la-
tin, vagyis az egyháznak mindig megújulásra 
van szüksége. Ez alól az erdőkertesi egyház-
község sem kivétel. Bizonyára szükséges, 
hogy mind a lelkipásztor, mind a hívő közös-
ségben meglegyen ez a nyitottság. Átmene-
ti, egyfajta útkereső állapotban vagyunk, hiszen 
a közeljövőben a lelkipásztori ellátás gyöke-
resen át fog alakulni, egészen egyszerűen 
azért, mert mi papok kevesen vagyunk. Nem 
tudunk mindenhol jelen lenni, nem tudunk, 
mindenhová eljutni, nagy szükség van egyre 
inkább olyan civil munkatársakra, akik az egy-
ház iránti elkötelezettségük és szeretetük je-
lenként maguk is részt vállalnak a közösség szer-
vezésében, közösségek vezetésében. Maga a 
templom épülete egyébként rendkívül jó ál-
lapotban van, de ebben a kontextusban a kö-

zösségi háznak van nagyobb szerepe, ahol az 
emberek összegyűlnek.  
„A családok legyenek az Örömhír influen-
szerei!” – ez volt a jelmondata a váci orszá-
gos családreferensi találkozón. Mit jelent a 
családpasztorizációs munka a gyakorlatban?  
A családpasztorációs munka összetett fel-
adat, magam is tanulom ezt, noha eddig, bár-
hol is szolgáltam, mindenütt foglalkoztam 
családokkal. Konkrét példa, hogy az Erdőker-
tesi Egyházközség Családos Közösségének a 
vezetője azzal keresett meg tavaly, hogy ad-
jak nekik segédanyagot összejöveteleikre. 
Ezt meg is tettem, azóta is ezt használják. Tom-
ka Ferenc atya annak idején úgy dolgozta fel 
Ferenc pápa családoknak szóló körlevelét, 
hogy az használható legyen családközösségek 
számára. Ez a vezérfonala a beszélgetéseknek. 
De tartottam már lelki napot is a családtábor 
keretén belül az említett közösségnek.  
„Maradjunk együtt” címmel február 13-20. kö-
zött került megrendezésre országosan a Há-
zasság hete. Milyen események voltak ennek 
keretében Erdőkertesen?  
A Házasság hete kiemelkedő programja, több 
más mellett, melyeket a veresi Szentlélek-
templomban tartottunk meg, egy gyalogos za-
rándoklat volt a Máriabesnyői Nagyboldog-
asszony Bazilikába. Erre hívtuk és vártuk az er-
dőkertesi családokat is, mely február 20-án ke-
rült megrendezésre.  

Rimai S. Éva

Fotók: Hollai Gábor
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Mióta vonzódik az ásványokhoz? 
Már gyerekként rabul ejtettek a „Föld Anya” 
természeti kincsei. Bár Budapesten születtem, 
de lélekben mindig is vidéki voltam. Hála a 
nagypapámnak, akinek volt egy tanyája. Nya-
rakat töltöttem ott vele gyerekként az erdő kö-
zelében, állatok között. Ez maga a csoda volt 
a számomra. 
Milyen szakmát tanult? 
Kozmetikus vagyok, dolgoztam is a szakmában, 
kitanultam a masszőr mesterséget is. A ter-
mészetközeli élet azonban számomra vonzóbb.  
Hogy sikerült visszatérni a természethez? 
A veresegyházi piacon ismerkedtem meg az 
Erdőkertesen tizenöt éve élő férjemmel. Er-
dőkertes és Vácegres között van egy kis ta-
nyánk, ahol három gyermeket nevelünk. Van-
nak kecskéink, lovaink, nyulaink, szárnyasaink. 
Készítek kecske gomolyasajtot, joghurtot a csa-
ládomnak és a barátaimnak. Felállítottunk a ta-
nyánkon egy jurtát is, ahol Szertűz Egyesület 
néven hagyományőrző foglalkozásokat tartunk.  
Mi a célja az egyesületnek? 
A szabadidő hasznos eltöltésének szervezé-
se, az íjász versenysport és szabadidő sport 
népszerűsítése, a versenysporthoz kapcsoló-
dó szakmai és technikai ismeretek elsajátítá-
sa, a társadalmi öntevékenység és közösségi 
élet kibontakoztatása Magyarországon. Az 
egyesület tagjaival elkezdtünk rendezvénye-
ket tartani. Álmunk a mai napig is az, hogy a he-
lyi közösségnek megmutassuk a természet-
közeli életmódot, ősi kultúránkat, gyökerein-
ket. A pandémia rámutatott arra, hogy milyen 
fontos számunkra, hogy harmóniában éljünk 
a természettel. „Gyöngy-gyógyító falu” címmel 
lesznek a nyáron rendezvényeink is. A spiri-
tualitás fontos része az életünknek.  
Az ezotéria világának részei az ásványok is, 
amelyekkel Ön foglalkozik? 
Természetesen. Minden kristálynak van egy bi-
zonyos rezgése, hatása van az emberi szerve-
zetre. Egyedi megrendelésre is készítek kar-
kötőket, nyakékeket, könyvjelzőket. Az ék-
szerkészítéshez olyan atmoszférát teremtek ma-
gamnak, amellyel energetikailag is hozzá tudok 
tenni a munkámhoz. Ezek a szívből jövő ék-
szereim szinte azonnal gazdára találnak a ve-

resi piacon. A különböző technikákat autodi-
dakta módon sajátítottam el. Most a makramé 
és a japán kumihimo technikát tanulom. Mun-
kám során felhasználom az ősi hitvilág szim-
bólumait. Kelendőek a hét csakra kövekkel dí-
szített ékszereim. Új elképzelésem, hogy olyan 
képeket fessek, melyeket kristálytörmelékek-
kel díszítenék, és álomcsapdákat szeretnék al-
kotni. Ez utóbbi az észak-amerikai indiánoktól 
ered, akik a fekhelyük felett ezzel űzik el a rossz 
álmokat és madártollakkal vonzzák be a jókat. 
Fűzfavessző kerettel, madártollakkal és kristá-
lyokkal szeretném díszíteni ezeket. Újdonsá-
gok közé tartozik még a jáde masszázsroller is, 
amelyet kozmetikai célra használnak. 
Melyik a kedvenc köve? 
Kedvencem az ametiszt, amely a siker és az 
egészség köve és a spiritualitásnak is a színe, a 
szellemvilággal való kapcsolódást szimbolizál-
ja, magas rezgésű ásvány. Segít a meditációt el-
mélyíteni. Szeretem még a rózsakvarcot, amely 
a szeretetet szimbolizálja és a hegyi kristályt, 
amely a lelki tisztaság megőrzésében segít. 
Az a szép nyakék, amelyet visel, milyen fajta kő? 
Malachit, vagy bábakő, egykor szülés könnyí-
tésére használták, ugyanis babát várok. Ez in-
kább csak mentális segítség. 
Mi a legnagyobb siker az Ön számára? 
A vásárlóim megelégedettsége. A bizalmuk, 
hogy újra visszajönnek hozzám örömet jelent 
nekem. Vásárlóim többségében hölgyek, de 
vannak visszatérő urak is, akik kedvesüket egy-
egy ünnepi alkalomra ékszereimmel lepik meg. 
Örömmel tölt el, amikor az utcán egyedi díszítési 
stílusomról felismerem az ékszereimet. 
Milyen további tervei vannak? 
Szeretnénk egy új, nagyobb tanyát vásárolni, 
sajtkonyhát készíteni, életmód gyerektábo-
rokat, kézműves és hagyományőrző foglalko-
zásokat tartani, az ékszer- és a sajtkészítés új 
technikáit elsajátítani és továbbadni.  
Ha lehetne három kívánsága, melyek lenné-
nek azok? 
Egészség, jólét és szeretet. Elégedett vagyok, 
mert minden megvan az életemben, amire va-
laha vágytam.  
Adriennel való találkozásom megerősítette 
bennem azt a hitet, hogy az embert az teszi 
kiegyensúlyozottá és boldoggá, ha megta-
lálja azt a tevékenységet, amelyet örömmel 
végez a maga és mások javára. A természet 
adta csodák hétköznapi megélése és a csa-
lád értékesebb az anyagi javaknál. 

Rimai S. Éva 

MARSALL ADRIENN 
ÉS AZ ÁSVÁNYOK VILÁGA 

Mindenki vonzódik az ásvány- és drágakövekhez. Ám a kristályokat nem csak a szépsé-
gükért értékelték nagyra, valamennyiüknek szent jelentősége is volt. Az ősi kultúrákban 
gyógyító tulajdonságaik ugyanolyan fontosak voltak, mint a díszítőképességük. Marsall 
Adrienn gyerekkora óta vonzódik az ásványok világához és egyedi ékszereket készít be-
lőlük. Amikor vele beszélgetek, egy gyönyörű zöld malachit, azaz bábakő függ a nyaká-
ban. Az ásványékszerek készítéséről, természetközeli, spiritualitáshoz vonzódó életéről 
és helyi közösségformálási elképzeléseiről beszélgettünk. 

„Isten művész, aki megalkotta a világok milliárdjait,  
és pillanatról pillanatra újakat alkot.  
Amit Ő alkotott, azért vállalja a felelősséget.  
Ott minden az Ő elgondolása szerint történik,  
tiszta és művészi törvények alapján.” 

(Wass Albert: Te és az Isten)

Fotók: Szőke Szilvia

„Az alapok fontossága világított rá arra, hogy 
ezzel szeretnék foglalkozni” – kezdi Judit, aki 
általános iskola második osztályától kezdve ta-
nult angolul, de nagyon nehéz dolognak érez-
te. Negyedikre magántanárt kellett mellé fo-
gadni, aki kibogozta vele a nyelvtani szálakat. 
Ekkor változott meg a nyelvvel szemben érzett 
ellenállása, és elindult a szárnyalás. Kéttany-
nyelvű, hatosztályos szegedi gimnáziumba 
felvételizett, és az angol lett a kedvence. 
„Ebből a gimiből nagyon könnyű volt eljutni 
odáig, hogy az ember angol szakra felvéte-
lizzen. Mindent simán meg tudtunk válaszol-
ni, hiszen az amerikai lektorok révén benne vol-
tunk a kulturális kérdésekben.” Judit angol böl-
csész szakra került az egyetemen, később 
pedig az angol tanári szakot is elkezdte. Dip-
loma után felnőtteket tanított egy budapesti 
nyelviskolában, többek között leendő férjét, 
gyermekei édesapját. 

A kedvezőbb időbeosztás miatt egy Helen 
Doron nyelviskola oktatóképzésére jelentkezett. 
Ez egy hatalmas franchise, ami arról szól, hogy 
minél kreatívabban, szórakoztatva kell nyelvet 
tanítani, nyolc hónapostól tizennyolc éves ko-
rig. „Ezen a képzésen nyílt ki számomra a világ, 
hogy te jó ég, így is lehet? A daloknak minden 
egyes szavát külön kellett megtanítanunk, ami 
az adott témához kapcsolódott, és ez annyira iz-
galmas volt, hogy úgy éreztem, egy dalt akár egy 
hónapig is lehetne tanítani. Mindehhez nagyon 
sok szemléltető eszközt gyártottunk.” Judit ar-
ról kapott visszajelzést, hogy erre van teremtve. 
Közben megszületett az első kisfia, és már egy 
saját módszer kidolgozásán munkálkodott. 
„Shutterstock vektorképeket tartalmazó olda-
lakról vásároltam képeket, és képkártyákat, 
úgynevezett flashcardokat csináltam belőlük. 
Ezek gyűltek szép lassan, aztán kitaláltam, mi-
lyen dalokat lehetne hozzájuk párosítani, és el-
kezdtem tanítani a szomszéd gyerekeket. A ta -
nanyag a fiam fejlődésével alakult.”  

Aztán Erdőkertesre költöztek, megszületett 
a második kisfia. Megjelent a testvérfélté-
kenység, és ezzel párhuzamosan megérkeztek 
a feszültségoldás eszközeiként a bábok az éle  -
tükbe, majd az angoltanításba is. „Elém került 
egy tehetségkutató műsor videója. Egy kislány 

behozott egy bábot, és elénekelt egy dalt has-
beszélve, én meg lesokkolódtam, hogy ez 
mennyire király. Jött egy szikra, hogy ezt va-
lahogy be kéne vinni az angolórára. Kipró-
báltam, és annyira soha nem figyeltek a gye-
rekek, mint akkor.” Judit azt tapasztalta, hogy 
a bábok előtt a legfélénkebb gyerekek is 
megnyílnak, és válaszolnak a kérdéseikre. 
Mintegy húsz bábot vásárolt, akiknek kitalál-
ta a személyiségét és a hangját, ezzel meg-
született a bábos angol. Egyre több óvodában 
vállalt félórás alkalmakat, Erdőkertesen és Ve-
resegyházon egyaránt. Aztán megérkezett a 
járvány, és 2020 márciusától visszaszorultak a 
foglalkozások az online térbe. Ott a helyi 
ovisokon kívül a világ minden tájáról bekap-
csolódtak. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel, nyárra megduplázódott a taglétszám. 

„Annyira látom erre az igényt, pedig az én 
gyerekeimet nem tudnám így leültetni, az ele-
jén nem is hittem ebben. De most már van 
olyan, aki két éve benne van a csoportban. 
Vannak határon túli és külföldre költözött 
magyarok, Peruból is volt tanítványom.” Ele-
inte a régi telefonjával közvetítette az órákat, 
mára pedig saját kis stúdiója van, vidám, szí-
nes hátterekkel. A bábok közül minden gye-
reknek más a kedvence. Az egyik legnépsze-
rűbb Sammy, a teknős, akivel képkártyák se-
gítségével, hip-hop zenére ismételhetik át a 
szavakat. „A bábbal együtt sokkal szívesebben 
kimondják a szavakat. Fontos, hogy ne csak 
nézzék, hanem mondják is ki.” A másik kedvenc 
Manny, a mamut, aki mindig elvicceli a dol-
gokat. A két bábkislány, Lizzy és Sophie szok-
ta bevezetni az új tananyagot, Cookie Mons-
ter, az evős báb pedig bármit képes befalni. Két 
nyuszibáb a mozgásban segíti a gyerekeket: 
ülni, állni, futni egyik bútortól a másikig, és ez 
által tanulni a kapcsolódó új szavakat. Elza sár-
kány pedig olyan részletgazdag lény, hogy vele 
a testrészeket is lehet gyakorolni.  

„Bár nem lettem soha színésznő, volt egy idő-
szak, amikor elgondolkodtam ezen, de nem mer-
tem bevállalni. Nagyon szeretem a színházat, és 
valószínűleg a szereplésvágy, az bennem van, 
meg a kreativitás is. Látom, mennyire fontos az, 
hogy érzelmeket vigyünk az órákba, hiszen a 
gyerekek így könnyebben megjegyzik a szava-
kat. Természetesen ezt a személyes órákon 
könnyebb átadni.” Judit minden dalt és mon-
dókát eljátszik a gyerekekkel. Ugyanazt a témát 
több irányból is körbeírja nekik, játékosan meg-
alapozva ezzel az iskolai nyelvtanulást. Az óra te-
matikája követi az aktuális ünnepeket, beleért-
ve a gyerekek születésnapját. Személyesség, já-
tékosság és humor jellemzi tehát a foglalkozá-
sokat, élőben és online egyaránt. Ez utóbbit egy 
ingyenes próbahét keretében ki is lehet próbálni 
a csoport Facebook-oldalán.  

Márkus Judit 

GYERMEKFOGLALKOZÁSOK ERDŐKERTESEN  

BÁBOS ANGOL, A KORAI NYELVFEJLESZTÉSÉRT 
 
Gyerekkori nyelvtanulási nehézségeinek köszönheti Fischer Judit azt, hogy ma egy saját 
ötlete alapján kidolgozott, egyedülálló angoltanítási módszer fűződik a nevéhez. MyPet 
Show - Bábos Angol elnevezésű foglalkozása egy látványos színházi minielőadás, ahol an-
golul énekel és mondókázik a gyerekekkel, illetve húsz különböző karakterű bábot sze-
mélyesít meg hasbeszélőként. Az óvodás korosztálynak kitalált különleges metódussal, 
játékosan sajátíthatók el az angol nyelv alapjai, fejlődik a zenei hallás, a ritmusérzék és 
a mozgáskészség. Egy szuper humorú, igazi komikát ismertem meg Judit személyében, 
akit több száz gyerek imád, köztük az én gyerekeim.

Fotók: Márkus Judit
Fischer Judit

Marsall Adrienn tyúkjával

Marsall Adrienn életfa ékszerei
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Csernicsek Szőke Annamária művészetét és ke-
rámia csodalámpáit olvasóink megismerhették 
lapunk februári számából. Néhány kerámiáját az 
őszi Triennálén már láthatta az erdőkertesi kö-
zönség. Most fényekben úszó, szemkáprázta-
tóan sokféle formájú és szakrális mintájú mun-
kája tekinthető meg a kiállításon. Csató Tamás 
festőművész megnyitójában kiemelte, hogy a ke-
ramikus kreativitása mérnöki precizitással párosul. 
Szőke Zoltán vallomással is felérő elismerő sza-
vakkal illette párja művészetét, amely őt is ins-
pirálja és türelemre tanítja. Az agyagban ugyan-
is hat elem van benne: a föld elem, amivel a ke-
ramikus dolgozik, a levegő elem, amint az szá-
rad, a víz elem, ami elpárolog belőle, a tűz elem, 
amelyben kerámiává ég a föld, a türelem, amely 
szükséges ahhoz, hogy a mű valódi művészi for-
mát kapjon és az egészet a hatodik elem fogja 
össze, ez pedig a „szerelem”. Ars poeticáját An-
namária az alábbiak szerint fogalmazta meg: Cé-
lom, hogy olyan lágy és harmonikus formákat al-
kossak, amelynek érintésre késztetnek és fel-
ébresszék a női energiákat mindenkiben, em-
lékeket idézzenek fel. A fény kölcsönhatásából 
fakadó árnyékok minden darab szerves részét 

képezik, és ezen keresztül szeretnék kortárs han-
gulatot kölcsönözni munkáimnak, miközben 
állandóan az anyag határait feszegetem. Ahogy 
az életem fejlődik, úgy a munkáim is, és ha el-
készültek, minden darab a lét kijelentését tar-
talmazza.”  

Temesvári Ferenc alkotásaival kapcsolatban 
Csató Tamás a színek sokaságát és a magas szin-
tű technikai tudást emelte ki. A hagyományos 
festészeti technikával a szürrealizmus izgalmas 
eszközeivel fejezi ki mondanivalóját. Képeiben 
sokszor ellentétpárokkal operál. Például: ör-
dög-angyal. A művész hitvallása: „A személyes 
célom, hogy elkápáztassam az embereket és 
egy kis melegséget vigyek a szívükbe. A szür-
realizmus megtanított arra, hogy hogyan fe-
jezzem ki az érzelmeimet és lássam a gyönyörű 
furcsaságát az életnek.”  
Temesvári Ferenccel a kiállítás alkalmából be-
szélgettem. 
Hogy került sor az erdőkertesi kiállításra? 
Szőke Zolival a barátságunk hosszú évekre nyú-
lik vissza. Fiaink együtt jártak általános iskolá-
ba. Egy telefonbeszélgetésünk alkalmával 
Zoli felajánlotta az erdőkertesi kiállítás lehe-

tőségét, amire szívesen mondtam igent. A ké-
sőbbiekben megállapodtunk egy időpont-
ban, és elkezdtünk szervezkedni, hogy minden 
a legnagyobb rendben menjen. 
A kiállításnak címet adó „Pillanat  varázsa” 
című festményét mi inspirálta?  
Úgy gondolom, hogy vizuálisan nagyon meg-
ragadó ez a kép, de az ember persze elfogult 
a saját képeivel szemben, és sosem elégedett 
igazán, mert folyamatosan szeretné felülmúl-
ni azt. A festményeimet mindig az álmaimból 
származtatom, és próbálom mindig felvázol-
ni és mondanivalót találni hozzájuk. A pillanat 
varázsa egy olyan holdfényben táncoló párt áb-
rázol, amelyen a női-férfi kapcsolat örök ere-
je – csak úgy, mint a többi képemen – megje-
lenik. Az a bizonyos pillanat, amikor teljesen 
önfeledten és gátlások nélkül élvezzük a má-
sik társaságát, felbecsülhetetlen, és úgy gon-
doltam, ezt meg kell örökítenem. Ezen felül a 
táncnak megvan az az univerzális képessége, 
hogy szavak nélkül is sok mindent tud közöl-
ni, csakúgy, mint a szerelem. A finom erotika, 
női-férfi kapcsolat, elmúlás és melankólia jel-
lemzi a mostani festménysorozatot.  
Milyen munkáit láthatja még a közönség a ki-
állításon?  
A kiállításon három év munkáit láthatják a 
kedves érdeklődők, amelyek más és más témát 
feszegetnek. Ahogy már a fentiekben emlí-
tettem, az emberi lét nagy igazságait, örömeit, 
bánatait és az ezt felölelő elmúló időt ábrá-
zolom az egyes képeken.  
Ezek közül melyik áll Önhöz a legközelebb?  
Amikor elkezdek egy képet, akkor teljesen át-
szellemülök, és csak az adott képpel tudok fog-
lalkozni. Ez a folyamat és lelkesedés a kép be-

A PILLANAT VARÁZSA  
AVAGY EGY UNIKÁLIS ZENÉS ESTE A CSODALÁMPÁK FÉNYÉBEN, 

AMIKOR SZÜRREÁLIS LÉNYEK ÉS JÁVOR TALÁLKOZTAK  
 
„A pillanat varázsa” címmel különleges képzőművészeti alkotások – kerámiák és festmények 
– láthatóak a Faluházban. 2022. február 19-én Csernicsek Szőke Annamária keramikus és Te-
mesvári Ferenc festőművész kiállítását dr. Pásztor László polgármester, Szőke Zoltán megbí-
zott intézményvezető, valamint Csató Tamás festőművész nyitották meg az alkotásokat mél-
tatva. Az eseményt a Duo Starlight zenészei Kovács Károly és Kaszap Sándor tették hangu-
latosabbá. A kiállítást a közönség március 20-ig tekintheti meg. A megnyitó után az EPER-prog-
ram keretében a közönség ismét megtekinthette a nagy sikerű Jávor című monodrámát Sző-
ke Zoltán előadásában a Faluház megújult színpadán. Az alábbiakban ismerjék meg a két ki-
váló kiállító művészt, akik megajándékoztak minket a pillanat varázsával. 

Fotó: Rimai
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fejeztével elül, és van olyan képem, amit már 
szinte látni nem akarok, mert valahogy mindig 
megújulásra vágyódom, amelyet egy új fest-
ménnyel tudok kiélni. Összegezve tehát, az 
összes közel áll hozzám, de aztán az új kép 
megalkotása éltet. 
Változtak-e művészi korszakai az évek során? 
Természetesen igen. Fiatalkoromban sci-fi té-
mákban festettem és készítettem grafikákat, 
amelyekkel több versenyt is megnyertem, és 
újságok kértek fel illusztrátornak. Alapvetően 
tájképek festése az, ami főleg jellemezte min-
dig is a festészetemet, de az utóbbi 10 évben 
a szürrealizmus fantasztikus világa fogott meg, 
és annak határtalan mondanivalója. A továb-
biakban viszont szeretnék más műfajban fes-
teni, de ez még a jövő zenéje. 
Milyen technikát alkalmaz a legszívesebben?  
Olajfestékkel dolgozom, és ha lehet, akkor vá-
szonra, de farostlemezre is szoktam festeni. 
Mit tekint eddigi legnagyobb sikerének?  
Az illusztrátori munkásságomat, a Los Ange-
les-i sci-fi versenyen való szereplésemet, és az 
azt követő kiállításokat. Az utóbbiak többnyire 
az elmúlt 5-10 évben történtek. 
Melyek a jövőbeni tervei?  
A jövőben szeretnék több helyen kiállítani és 
megmutatni festészetemet a nagyközönség-
nek. Ebbe beletartozik külföld is természete-
sen, ahová festészeti versenyeken való je-
lent kezés útján szeretnék kikerülni. 
Milyen érzéseket keltenek Önben Csöpi kerámiái?  
A művészet minden ága nagyon közel áll 
hozzám, és ebből kifolyólag a kerámiák is el-
nyerik tetszésemet. Az otthonunkat erősítik és 
szebbé tehetik, vagy akár történetet mesél-

hetnek el, amikor a kigyulladó fény miatt kü-
lönböző alakzatokat láthatunk. Örülök, hogy 
lehetőségünk nyílt együttesen kiállítani, és 
megélni a kiállítás tiszta örömét. 

Rimai S. Éva

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra!” 

(Weöres Sándor)

Kultúra

TEMESVÁRI FERENC 
1960-ban született Budapesten. 
Rajztanára Porscht Frigyes grafikusművész volt. Je-
lentős illusztrátori munkásságot mondhat magáénak. 
A nyolcvanas években szerződéses munkatársa  
többek között, a Galaktika, Android és 576 KByte Ma-
gazinnak, a Vega Könyvkiadónak és számos könyvet 
illusztrált a Cédrus Könyvkiadó megbízásából.  

Grafikai munkásságával egyidőben sajátította el a 
művészi olajtechnikákat. Festőtanára Januska András 
festőművész volt. 1983 óta kiállító művész. Ettől az év-
től datálódik szerződése a Képcsarnok Vállalattal. Ké-
pei a Vega Könyvkiadó pályázatán közönségdíjasak 
lettek. A nyolcvanas években a Horizont Könyvkia-
dó tévéreklámjában a kiadót az ő képeivel hirdetik.  

Munkásságának nemzetközi elismerését az 1991-
ben Santa Barbarában rendezett Nemzetközi Gra-
fikai és Festészeti Biennálén elért első díj és arany 
plakett átvétele jelentette. Ő volt az első nem ame-
rikai festőművész, akinek ezt a rangos nemzetközi 
elismerést odaítélték. Amerikában a Bridge kiadó 
jelentette meg grafikáit.  

1995-ben egy izraeli kiállító meghívására féléves 
tanulmányutat tett a bibliai tájakon, amit egy nagy-
szabású tárlattal zárt Tiberiasban.  

Különösen nagy hatással vannak rá az instrumen-
tális zenék, kiváltképp Andreas Vollenweider hárfa-
művész, Mike Oldfield, az Enigma és a Pink Floyd.  
Inspirációját a négy őselemből, mitológiai és sci-fi 
témákból meríti.  Munkáit jellemzi a finom erotika, 
a természet szeretete, az állatok és a víz alatti világ 
különleges ábrázolása.  
Kiállításai: műveit megtekinthették Bécsben az 
Otto Galériában és Stockholmban egyaránt. Számos 
egyéni és kollektív tárlaton vett részt: Gödöllő és Kis-
kőrös, Budapest és Kecskemét megjelenésének 
legfontosabb hazai helyszínei. Kiemelkednek ezek 
közül az Atrium Hyatt szállodában 2001-ben és 
2003-ban, 2004-ben a Hiltonban, 2018-ban az OTP 
székházban tartott kiállításai. Gödöllőn, az agrártu-
dományi egyetemen csoportos kiállításon szerepelt. 

Márciusi ifjak dicsérete 
 

Forradalmi ifjak, derék magyar legények, 
kikeleti fényben, március idusán, 
varázslatos hazáról versekben regéltek, 
csodálatos napnak hajnalán, s alkonyán. 
 
Szabadságot hirdettek Budán, 
szózatuk büszkén szárnyalt Pesten, 
csillogó hajók dübörögtek a Dunán, 
hullámok hátán és a mennyben. 
 
Ligetekben fehér akácok nyíltak, 
réteken tündökölt piros pipacs és virág, 
zöld mezőkön berkekben csatákat vívtak, 
vérző fehér ingekre figyelt fel a világ. 
 
Piros, fehér, zöld a Magyar zászló, 
szép hazánknak örök ősi színei, 
hős kezekben lengedezett ékes lobogó, 
kokárdáknak mi lettünk hű dobogó szívei. 
 

Cserepka István 
 

Végtelen tisztelet 
 

Selymes hajuk ragyog a fényben, 
varázslat hatol át minden lényen. 
A csillogó szempár végtelen tükör, 
Gyakran belenézni páratlan gyönyör. 
Arcukon a pír színes és egyszerű, 
Vonzó, kedves mosolyuk meseszerű. 
Ajkuk ragyog, mint a vörösen izzó nap, 
Az élet fényeit láthatjuk mindennap. 
Bársonyos finom kezeik lágy érintése, 
Eljuttat minket az áhított mindenségbe. 
Törékenység és a csodálatos töretlenség, 
Elkápráztat minket e bájos nőiesség. 
Vasalt fehér ingek, kimosott nadrágok, 
mi mindig tisztelettel nézünk reátok. 
Köszönet nektek gondoskodó édesanyák, 
Leányok, hű arák, nők, kedves nagymamák. 

 
Cserepka István
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Látva az éremgyűjteményét, az ember azt 
gondolná, biztosan gyermekkora óta fut, 
vagy legalábbis komoly, versenyszintű spor-
tolói múlttal rendelkezik a futás terén.  
A látszat csal. Alapvetően nem szerettem fut-
ni, a futball volt a „szerelmem”. Sokat futbal-
loztam, de egy időben megszűnt a csapat. 
(Most újraindult az Öregfiúk csapata, amely-
ben már újra játszom.) Akkor gondoltam, hogy 
valamit csinálnom kell. Felvettem a cipőt, és fu-
tottam két kilométert. Azt hittem, belehalok!  
Honnan jött akkor lendület, hogy tovább fus-
son?  
Régi vágyam volt, hogy lefussam a maratont. 
Alapvető szabály a sportban, hogy ha valamit 
heti két-három alkalommal csinál az ember, 
még ha kicsi dolog is, körülbelül egy hónap 
múlva a szervezet hozzászokik, és lép egy szin-
tet. Onnantól könnyű lesz, lehet növelni a ter-
helést. Azután már kicsit olyan, mint a drog, jó 
értelemben vett függőséget okoz. A magné-
ziumbevitel persze naponta fontos, erre oda 
kell figyelni, és például egy félmaratont sem ja-
vaslok lefutni senkinek, aki tíz kilométereket 
szokott futni. Én is kis távokat tűztem ki, de 
rendszeresen futottam. Fél éven belül egy mi-
nimaratonon elindultam, ahol még a gyerekek 
is lehagytak… Amikor beértem a célba, nem 
kaptam levegőt. Az édesanyám és a párom ott 
vártak, és azt mondtam nekik, ne nevessenek, 
mert én egyszer maratonista leszek! Magam 
sem tudtam elhinni, hogy így lesz, akkor még 
én sem tudtam elképzelni, hogy ez valóság 

lesz. De azok az igazi célok, amiken mi is ne-
vetünk, mi sem hisszük el.  
És tényleg maratonista lett…  
Igen. Először a Veresi Futókörbe léptem be, Erős 
Istvántól, Veresegyház futónagykövetétől na-
gyon sokat tanultam, sokat köszönhetek neki. 
Aztán jött a félmaraton és a maraton, majd ult-
ramaratonokat kezdtem futni, ez már csapattal 
történik. Az Ultra Tisza tó (UTT) 111 kilométer, 
amit Koncsár Andrea futótársammal párban tel-
jesítettünk. A legjobb eredményünk 11 óra 45 
perc volt. Az Ultra Balatont is többször lefu-
tottam csapatban négyes, hetes és tizenkettes 
váltóban is. Itt 240 kilométert kell 36 órán be-
lül teljesíteni, különben kizárnak. A maraton-
futásban az a jó, hogy nem az győz, aki elsőnek 
ér a célba. Az érem mindenkinek jár, aki telje-
síti. A fiam most 15 éves, pár éve magától hoz-
ta fel, hogy ő is futni akar. Sosem mondtam, hogy 
fusson. Együtt futottam le vele a 2,5 kilométe-
res távot, nagyon büszke voltam rá. Persze el volt 
kenődve a végén, hogy nem ő nyert. Fel-
vettem a nyakamba, és megmutattam neki, 
mennyien vannak mögöttünk, akik szintén fu-
tottak. Akkor tanítottam meg neki, hogy nem 
az a fontos, hogy nyer-e, hanem hogy csinálja! 
Ezért támogatom, hogy mindenki mozogjon, 
fusson vagy sportoljon mást, de csinálja.  
A kertesi futókörben is ilyen magas a léc, va-
gyis maratonfutók előnyben?  
Nem, sőt!  Nem magam miatt hoztam létre a 
csoportot, hanem hogy segítsek másoknak. A 
csoport célja, ahogy a neve is mutatja, a közös 

futás, megmozgatni az embereket, és persze 
a közösségépítés is cél. Bevonni például csa-
ládanyákat, hogy ki tudjanak szakadni az ott-
honi mókuskerékből, és felfrissüljenek, vagy be-
vonni gyerekeket, magányos, egyedül futni félő 
embereket. A fontos, hogy aki szeretné, csi-
nálja. Nem baj, ha futás közben belesétál, de 
kötetlenül, a mozgás öröméért fusson. Ha pél-
dául egy kilométer futás és séta, majd megint 
egy kilométer futás, amit teljesít valaki, az is 
több, mint a fotelben ülni! Ráadásul a közös fu-
tás másokat is könnyen „megfertőz”, van, aki 
nulláról indult, és annyira kedvet kapott, hogy 
rendszeres, aktív futó lett.  
A kutyákkal, kátyúkkal, közvilágítással nem 
szokott probléma lenni?  
Sem a kátyúkkal, sem a kutyákkal nem volt 
gond eddig egyszer sem, de figyelünk egy-
másra. Ez csoportfoglalkozás, együtt futunk, 
hogy ne legyen probléma. A világítás nyáron 
nem szükséges, télen viszont szoktunk vinni fej-
lámpát. 

Venczel Zoltán

FUSS VELEM FUTÓKÖR 

FUTNI JÓ! 
Fuss velem néven futókör várja a mozgásra vágyó erdőkertesi lakókat korra és nemre te-
kintet nélkül. A maratoni futókból, a túlsúlytól szabadulni vágyókból és hobbifutókból 
verbuválódott csapat áprilistól újra aktív, heti programokkal várja az érdeklődőket rész-
vételi díj és mindennemű sportolói előélet nélkül. A csoport elindítóját és edzőjét, 
Venczel Zoltánt kérdeztük a csoport történetéről és céljairól, és hogy miért jó a futás.  

Aki kedvet kapott, mennyi befektetést kíván 
a ruházat, cipő? Vagy nincs jelentősége, mi-
ben futunk?   
A futásnak sok előnye van, és nagyon hasznos. 
Viszont a cipő nagyon fontos, utcai futócipő-
ben nem érdemes futni. Van olyan márka, ami 
egy utcai cipő áráért kapható, viszont mara-
tonista futók szolgálnak ki, ők segítenek a cipő 
kiválasztásában illetve egyedileg tervezett 
cipőt kínálnak. Óriási a különbség! Egy futó-
cipőt 1000-1200 kilométer használatra ter-
veznek, én ezt egy év alatt „beleteszem” a ci-
pőbe. Nem mindegy tehát, hogy miben fu-
tunk, egy jó cipő komoly sérülésektől véd meg. 
A ruházat terén a technikai pólók, sapkák, funk-
cionális ruhák sokkal jobbak, mint a hagyo-
mányos pamut ruhák, mivel az előbbiek el-
vezetik az izzadtságot, és nem fázik meg tő-
lük az ember. De ezekből az egyszerű, olcsó 
márkák is kiválóak, nem feltétlenül pénzfüg-
gő a jó felszerelés.  
Ha már a sérülésnél tartunk, úgy tudom, 
egy évet ki kellett hagynia teljesen egy csú-
nya baleset miatt… Ez is futás közben történt?  
Nem, ez egy sajnálatos munkahelyi baleset 
volt. Egy közel félméteres gödörbe léptem, és 
eltört a bokám és az ugrócsont. A csontból le-
tört 4mm. Úgy volt, hogy meg kell műtsék, de 
a gipsz úgy megtartotta, hogy visszaágyazódott 
a letört darab. Az orvosok viszont nem tudták 

megmondani, hogy fogok e tudni futni még… 
A felépülés a sima törés hathetes időszakával 
szemben 4,5 hónapig tartott a rehabilitáció-
val együtt, akkorra tudtam rendesen menni. So-
kat őrlődtem magamban ez idő alatt, mit te-
gyek. Az egyik lehetőség az volt, hogy elfo-
gadom, hogy a futást abba kell hagynom. De 
ebbe nem akartam belenyugodni. A másik le-
hetőség az volt, hogy felállok, és megmutatom, 
hogy innen is van visszaút. Én az utóbbi mel-
lett döntöttem. Egy év szünet után elkezdtem 
újra kicsiben, karácsonykor már lefutottam 10 
kilométert. A járókeret után ez csoda, de ki-
bírtam valahogy nevetés nélkül (mosoly). 
Küzdeni mindig, de feladni soha! – ez a futók 
mottója, ez az én ars poeticám is.  
Mire számíthat, aki csatlakozik a csoporthoz, 
illetve kutyával, babakocsival is lehet futni?   
 A csoportban áprilistól újra szeretném heti 
szinten egy-két alkalommal indítani a közös fu-
tást, ehhez minden héten konkrét térképet csa-
tolok a csoporttagoknak, hova megyünk. Van 
egy rövidebb 1,5-3 kilométeres és egy hosz-
szabb, 4-10 kilométeres kör. Ebből mindenki 

meg tudja találni, mit szeretne. Felelősséggel 
állunk a kezdőkhöz, mi, haladók alkalmazko-
dunk hozzájuk. Mindenki azt a tempót kell kö-
vesse, ami számára kényelmes. Kutyával, gye-
rekkel, babakocsival is mindenkit várunk, min-
denkit magunkkal viszünk, és mindenkit vissza 
is hozunk! Akinek segítségre, tanácsra van szük-
sége, akár a ruházat, cipő vagy az életmód, sé-
rülések, stb. kapcsán, abban is állok, állunk a 
rendelkezésre a többi futóval, akik között or-
vos is van. A csoport egyébként zárt, éppen 
azért, hogy ne szegjék kedvét a belépőknek 
negatív megjegyzésekkel vagy kritikákkal. Aki 
csatlakozni szeretne, a Fuss velem Facebook-
csoportba várjuk a jelentkezését, illetve a  
venczelzoltan76@gmail.com e-mailcímen ve-
heti fel a kapcsolatot.  

Lamos Edit 
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Örömmel adunk hírt róla, hogy Ábrahámné Szíjártó Mercedesz a feb-
ruár 19-i, budapesti Magyar Kupa versenyen – 78 kg-os súlycsoportban 
a IV. helyezést érte el. Gratulálunk, és büszkék vagyunk rá! 
Merci mindvégig jól és harciasan küzdött, de a végén taktikai hibákat ejt-
ve kikapott. Ellenfelei tapasztaltabb versenyzők voltak. A közelgő már-
ciusi versenyen ismételten bizonyíthat, és visszavághat. Hajrá, Merci! Csak 
így tovább! Háromgyermekes családanyaként méltán lehet példaképe 
minden judokának. 

Vincze Zoltán

„KÉT ÉV ALATT MEGDUPLÁZTUK 
A SPORTOLÓINK SZÁMÁT”  

 
Egyesületünk elnöke, Csizmadia Balázs mesélt a 2022-es év első hónapjairól.

ERDŐKERTESI SE • LABDARÚGÁS 

ESEMÉNYEK 
ERDŐKERTESI JUDO SPORT EGYESÜLET 
 

KERTESI JUDO SIKER

U7: 
02. 27. Edzőmérkőzés: Veresegyház LUA, 

Péceli SSE  
U9: 
02. 02. Edzőmérkőzés: BVSC-Zugló, ESE  
U11: 
Futsal7vége III. osztály alsóház, Észak 
02. 05. ESE – Vác-Deákvár SE 0:8 

VS Dunakeszi U10 – ESE 2:2 
02. 19. Piliscsabai SE – ESE 6:0  

ESE – BMC 0:8  
Tökmag FS – ESE 8:0 

Csapatunk a 8. helyen végzett a Futsal7vége 
versenysorozatban. 
02. 26. ESE Kupa 3. hely 
U13: 
02. 26. ESE Kupa 5. hely 
U17: 
Futsal7vége középház, Észak 
02. 06. ESE – Leányfalui SE (elmaradt) 0:3 
02. 13. Jászberényi FC – ESE 6:4 
02. 19. Nagykáta SE – ESE (elmaradt) 3:0 
02. 27. ESE – Ikarus BSE 4:7 
Csapatunk a 8. helyen zárt. 
Felnőtt: 
02. 06. ESE – Törökbálint 
02. 12. ESE – Isaszegi SE 
02. 17. Vácduka – ESE  
02. 19. ESE – Mogyoród KSK 
Felkészülési mérkőzéseken a játékosok hoz-
záállása, teljesítménye megfelelő volt, ered-
ményeket felkészülési mérkőzésről nem köz-
lünk.

KICK-BOX 
SZAKOSZTÁLY INDUL! 

 
Akit érdekel a kick-box világa, 

szeretné magát kipróbálni, keresse 
Hollósi Zoltánt az alábbi telefonszámon: 

06 30 396 2944 
vagy edzésidőben 

a Neumann János Általános Iskola 
tornatermében.  

 
Edzés időpontok: 
(7–14 éves korig) 

kedd, péntek 16.00–17.00 
(15 éves kortól) 

kedd, péntek 17.00–18.00

EREDMÉNYEK 

Sport Sport

Februárban felnőtt és U19-es 
csapatunk is felkészülési mér-
kőzésekkel készült a márciusi 
tavaszi szezonrajtra. Hogyan 
sikerültek ezek a mérkőzések? 
Ami pozitívum, hogy létszám-
ban mindegyik mérkőzésen 
„vastagon” voltunk, pedig volt 
benne hétköznap esti találkozó 
is. Nálam a felkészülési mérkő-
zéseken az eredmény tényleg 
másodlagos, a terhelésen van a 
hangsúly és azon, hogy a srácok 
mozgásban maradjanak a holtszezonban. 
Eredmények tekintetében vegyes a kép, nyer-
tünk is, ki is kaptunk, de nem lenne valós a 
számszerű eredményeket alapul venni, hi-
szen a mérkőzések szinte mindegyikén a má-
sodik félidő egy jó részét az U19-es csapat ját-
szotta le az aktuális felnőtt ellenféllel szemben. 
Február 14-én zárult le az átigazolási időszak. 
Voltak-e érkezők, esetleg távozók? 
Három új játékost sikerült igazolnunk, és fon-
tos tényező, hogy ezek a srácok ide akartak tar-
tozni, nem kellett könyörögni, hogy igazolja-
nak át. Mi azt valljuk, az focizzon nálunk, aki 
ténylegesen ide is akar tartozni, szeretne a kö-
zösségünk tagja lenni. Fontos, hogy aki jön, em-
berileg feleljen meg azoknak a kívánalmaknak, 
amelyeket támasztunk az itt játszókkal szem-
ben. Pádár Gábor „őserdőkertesi”, hosszú 
éveket játszott már a kezem alatt, Buzás Le-
ventének is van kertesi kötődése, hiszen anno 
itt focizott az ificsapatban. Davcsó Károly még 
csak 17 éves, ő elsősorban az U19-et fogja erő-
síteni, és alkalomadtán a felnőtt csapatban is 
pályára fog lépni. El nem igazolt senki, viszont 
sajnos az U19-es csapatból páran jelezték, hogy 
szeretnék abbahagyni a labdarúgást. Ez a kor 
a legveszélyesebb egy fiatal számára, hiszen 
kilépve az életbe sok elszívó erővel találják 
szemben magukat. Ezek a srácok lassan 9 
éve vannak velem, és bár mindent megtettünk 
eddig is, nem mindegyik játékos tölti be sport 
terén azt a szerepet, mint amire számítottunk 
velük kapcsolatban. Fogjuk a kezüket, amed-
dig lehet, de nem tudjuk korbácsolni őket, 
hogy sportoljanak, sajnos.  
Mik a tervek a tavaszra? Mivel lenne elége-
dett a szezon végén? 
Egyesületi szinten mindenképpen akkor len-
nék elégedett, ha minden csapatunk létszám 
tekintetében előrébb tudna lépni. Két év 
alatt szinte megdupláztuk a sportolóink lét-

számát, öregfiúk csapatunk is 
lett ismét, tehát amire mint 
„amatőr egyesület” hivatottak 
vagyunk, ezt a feladatot elláttuk 
eddig. De a lépcsőn nem szabad 
megállni, mindig van új fok, amit 
illik megmászni. Próbálunk fej-
lődni infrastruktúra terén, sze-
retnénk az itt sportoló gyere-
keknek, felnőtteknek biztos és 
színvonalas hátteret biztosítani. 
Kapcsolat terén is kell fejlőd-
nünk, hiszen a környező egye-

sületekkel, vezetőkkel tovább kell az isme-
retséget mélyíteni, elsősorban az utánpótlás 
területén. Számszerűleg csak a felnőtt és 
U19-es csapat tekintetében mondanék véle-
ményt, a gyerekeknél és az öregfickók eseté-
ben a fejlődés és a rendszeres mozgás az el-
várás. A felnőtt csapat a 7. helyről várja a foly-
tatást, ezt a helyet szeretnénk megtartani, és 
ha lehet, 1-2 helyet előrébb lépni. Az U19-es 
csapattal viszont minden mérkőzésen a győ-
zelem a cél, szeretném, ha még egy érem jut-
na a gyerekek nyakába idén is. 
Utánpótlás korosztályaink hogyan kezdték az 
évet? 
Az U7-U9-es csapataink szinte le sem álltak, fo-
lyamatos volt az edzések menete. Az U11-es 
csapatunk Tajmel Barnabás edzővel az élen 
rengeteg tornán, futsal eseményeken, edző-
mérkőzéseken vett részt. Az U13-as csapatnál 
új edző érkezett a srácokhoz, Tiszai Bálint sze-
mélyében. Bálint nagy lendülettel, ambícióval 
látott munkához, reméljük, sikeres tud lenni a 
srácokkal, és ki tud alakítani egy remek kö-
zösséget. Ez a legfontosabb minden kis kor-
osztályunknál, legyen egy olyan morál, kö-
zösség, ahová a szülők szívesen hordják le a 
gyerekeket. 
Március elején új szakosztályt indít az ESE. 
Hogyan jött létre a Kick-box szakosztály? 
Már egy ideje gondolkozunk, mivel s hogyan 
tudnánk bővülni, ez által színesebbek lenni. 
Gondolkozunk még más sportok indításában 
is, szeretnénk több ember igényét kielégíte-
ni. Hollósi Zoltán keresett meg, hogy szeret-
ne kick-boxot oktatni gyerekek számára, majd 
ezt kibővítettük felnőttek részére is. Mivel Zo-
liban egy ambiciózus, a sport felé elkötelezett 
embert ismertünk meg, ezért hamar sikerült a 
részletekben tisztán látni mind a két félnek, így 
március 8-tól mennek is már az edzések. 

Tajmel Barnabás 

Fotó: Erdőkertesi Judo Sport Egyesület



 

ERDŐKERTESI KOCSONYAFESZTIVÁL 
(Írásunk a 13. oldalon, fotók: Hollai Gábor)


