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A hónap híre
Fotó: Buchholcz Tibor

ERDŐKERTESI PÁLYÁZATI STRATÉGIÁK

„NEM ELÉG A JÓ PÁLYÁZAT,
MÁSOKNÁL IS JOBBNAK KELL LENNI”

Erdőkertes a területi adottságai miatt gyakorlatilag nem építhet komoly fejlesztési stratégiát iparűzési adóbevételekre. Így különösen felértékelődik a pályázati támogatásokon
való sikeres szereplés. Ebben kifejezetten jól is teljesít az önkormányzat, hiszen éves szinten a települési költségvetés akár 50%-át is meghaladják az így elnyert pénzösszegek.
A sikeres stratégia hétteréről beszélgettünk Dr. Pásztor László polgármesterrel és Csendom Marianna igazgatási irodavezetővel.
Gratulálunk az elmúlt időszak pályázati sikereihez. Mi határozza meg, hogy milyen pályázatokon indul az önkormányzat?
Pásztor László: Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen mindenre lövünk, ami mozog.
De a lényeg az, hogy minden olyan kiírt fejlesztési pályázaton elindulunk, ami valamilyen
szinten értelmezhető Erdőkertesre is. Nyilván
vannak olyan kiírások, amelyek nem a mi települési adottságainkra lettek kiírva, de sokszor
a végletekig igazítunk egy anyagon, hogy valahogy beleférjünk a kiírásba. Hogy arányokat
is érzékeltessek, a legutóbbi TOP+-os 14 kiírásból 6-ra pályázunk. Szerencsére sokszor sikeresen is. Így nyertünk az utóbbi időben zöld
infrastruktúra fejlesztésre, épületenergetikai
korszerűsítésre és bölcsődére is forrásokat.
Csendom Marianna: A pályázatok nem mindig fedik a legégetőbb igényeket, hiába tudjuk, mi lenne nagyon fontos, mi csak arra tudunk pályázni, amit kiírnak. Például ritka az útpályázat, ami Kertesen is kiemelten fontos ügy.
Bár most örömmel mondhatom, hogy május
16-ig beadunk erre is anyagot, ahogy a helyi
gazdaságfejlesztésire is, amiből egy kis ipari
parkot szeretnénk létrehozni, ami növeli az
adóbevételeket is.
Ezek 100%-os támogatottságú pályázatok?
P. L.: Igen, de ez nem jelenti azt, hogy ilyen esetekben is ne lenne plusz költsége az önkormányzatnak. A pályázatok ma már nem arról
szólnak, hogy száz oldalon sírunk a kormánynak,
hogy milyen szegények vagyunk. Szigorú pontrendszerek alapján rangsorolják a pályázatokat
és a legjobbak nyernek a keret kimerüléséig. Tehát nem elég jogos igényt bizonyítani, más pályázókhoz képest is jobbnak kell lenni, hogy a
keretösszeg vonalát lehetőleg alattunk húzzák
meg. Ezért sok mindenre előre felkészülünk. Tervezünk, engedélyeztetünk, előkészítünk beruházásokat még sokszor akkor, amikor még a
pályázatnak híre sincs. Mindig egy kicsit próbálunk előre gondolkodni. Így amikor egyszer
csak kiírásra kerül egy pályázat, mi már konkrét
tervekkel, lehetőségekkel, sőt hasznosítási víziókkal indulunk. Ez természetesen költség. De
e nélkül a befektetés nélkül esély sem lenne az
elnyerésükre. Ha kell, akkor költünk a sikerre.
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CS. M.: Fontos, hogy ha kell, akkor rugalmasan tudunk fordulni is, ha a pályázat kiírásában
szereplő feltételekhez igazodnunk kell, akkor
igazítunk a terveken. Például ha egy útpályázatnál gyűjtőút felújítására +16 pontot lehet
kapni, akkor mi sajnos hiába tudjuk, hogy
vannak a pályázott útszakasznál rosszabb állapotban lévők is a településen, nem hagyjuk
elveszni ezeket a pontokat, mert akkor semmilyen út sem lesz. Ilyenkor a kiíráshoz igazítjuk
a terveket. De úgy, hogy a lehetőségekhez képest legközelebb legyenek az eredeti elképzelésekhez is. Én egyébként három tényezőben látom a sikerességünk titkát: az előrelátás,
a rugalmasan váltani tudás és a jó lobbizás képességében.
Maradjunk ez utóbbinál! Mennyire számít manapság a jó kapcsolat a politikai élet szereplőivel az elbírálásnál?
P. L.: Messze nem annyira, mint ahogy arról a
mindennapi legendák szólnak. A pályázatokat
szakemberek bírálják el a fentebb már említett
pontrendszerek alapján. Az viszont nem mindegy, hogy például egy esetleges hiánypótlásnál ők mennyire állnak hozzá a településhez
empatikusan. És itt jön képbe az a kapcsolati
viszony, amit én normális hozzáállásnak nevezek. Ez ugyanúgy igaz a politikai élet szereplőire, esetünkben az országgyűlési képviselőre és a megyei közgyűlési elnökre, mint az
alacsonyabb beosztású ügyintézőkre. Emberi kapcsolatokra törekszünk. Őszintén, hitelesen tájékoztatjuk őket a mindennapi problémáinkról. Bármikor szívesen látjuk őket Erdőkertesen a rendezvényeinken, a mindennapi életünkben. Ez személyes kapcsolatot
eredményez a száraz bürokratizmus helyett.
Egy pici segítőkészség, rugalmasság pedig
segíti a mi munkánkat.
Mennyi munkaórát jelent egy pályázat megfelelő előkészítése?
Cs. M.: Ezt így nem lehet lefordítani. Amikor
be kell adni valamit határidőre, akkor nincs hétvége, ünnepnap. Időre kész kell lenni, ilyenkor a munkaidő nem számít.
P. L.: Sokszor vagyunk időben kiszolgáltatottak, hiszen egy-egy pályázat csapatmunka,
amely túlmutat a Polgármesteri Hivatal dolgo-

Csendom Marianna és Dr. Pásztor László

zóin is. Ezért várnunk kell másokra (pl. háttéranyagokra, engedélyekre, szakvéleményekre)
is. De mindig elkészülünk, még ha sokszor szó
szerint az utolsó pillanatban küldjük is el az anyagot. Azt szokták mondani, hogy a határidő a legjobb múzsa. De még itt sem dőlünk hátra, hiszen szinte mindig kér a kiíró hiánypótlást, kiegészítést. És nem ritkán egy pályázat magával
hozza, hogy települési terveket vagy szabályzatokat kell módosítani. Ez akár újabb költséget
is generálhat. Itt mindig mérlegelni kell, nehogy
többe kerüljön a leves, mint a hús.
Pénzben kifejezve mit jelentenek a sikeres pályázatok?
P. L.: Költségvetésünk 50%-át megközelítőleg.
Ez forintban 1,1 milliárdot jelent nagyjából. Ha
ez nem lenne, akkor a működési költségeken
túl csak minimális mértékben tudnánk fejleszteni. Természetesen tisztában vagyunk
vele, hogy ez a nagy összeg is csak töredéke
annak, amire valóban szükség lenne még a fejlesztéseknél Erdőkertesen.
Akkor álmodjunk! Mire lenne még jó, ha
jönne pályázati kiírás a jövőben?
P. L.: Soroljam? (nevet) Út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, tornacsarnok, ingatlanvásárlás, zöld stratégia és még hosszan folytathatnám. Értjük, halljuk a lakosságot és a jogos igényeket, igyekszünk őszinte jó kapcsolatot kialakítani az itt lakó emberekkel. A kérdés csak az, hogy honnan szerzünk a feladatokra pénzt. Ezért pályázunk éjjel-nappal.
Mik a jövő tervei?
P. L.: Vannak feladatok, amire úgyis fel kell készülnünk. Ilyenek az útépítések például. Ha
most nincs is erre pályázati kiírás, mi már előkészítjük az anyagokat, hogy amikor lesz, akkor lépni tudjunk. Kis létszámú önkormányzati
szervezetünk ezt prioritásként kezeli. Én úgy
gondolom, hogy amit el lehet érni, abból jó
arányban, mások által irigyelt százalékban el is
érünk forrásokat.
Ahogy korábban mondták: felkészülten és
kreatívan.
P. L.: Igen. A szegénység kikényszeríti a kreativitást. Egy-egy siker pedig láthatóan minden erdőkertesinek büszkeséget okoz. Nem tagadjuk,
nekünk is öröm minden nyertes pályázat.
Kovács Péter
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Önkormányzat

KÖZÖSEN VÁLTJUK VALÓRA...

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

KÖZÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI PROGRAMUNK ÚJABB
ÁLLOMÁSÁHOZ ÉRT
Önkormányzatunk célja az energiahatékonyság és a fenntartási költségek csökkentése. 2021-ben elvégeztük a Polgármesteri Hivatal, a régi óvoda és a Róheimkastély energetikai felújítását, 2022-ben pedig elkezdjük az Egészségház és a Faluház szigetelését és nyílászárócseréjét.

SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI
Hadart Színház zenés mesejátéka a jószívű, egyfejű sárkányról és a vándorló királyﬁról. Több mint 180 gyermek vett részt ingyenesen az erdőkertesi iskolából a Süsü előadáson, mely óriási sikert aratott most is!

ISTEN HOZTA ERDŐKERTESEN
Csodálatos este volt, köszönjük annak a több mint
80, nemrég Erdőkertesre költöző lakostársunknak,
hogy közös dolgainkról beszélgethettünk.

ERDŐKERTESRE ÉRKEZETT AZ UTAZÓ PLANETÁRIUM
Óvodások szállítása a Faluházba a csillagászati előadásra.

MATRICÁT A SZEMETESKUKÁKRA!
Az NHKV Zrt. kérése a lakosság felé, hogy a 2022. január vége folyamán megküldött
hulladék-gazdálkodási közszolgáltatáshoz tartozó matricá(ka)t szíveskedjenek az
edényzetekre jól látható helyre felragasztani. Kizárólag matricával megjelölt edények
ürítését végzik el a közszolgáltatás részeként.
A közszolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket, valamint matricaigénylésüket
(amennyiben nem kapták meg) a 06 28 561 200-as telefonszámon jelezhetik.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
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Önkormányzat
FÖLD NAPJA – SZEMÉTSZEDÉS
ÁPRILIS 22 – A Föld napja. A rossz idő ellenére is több mint ötvenen vettek részt szombaton Őrbottyán város önkormányzatának és Erdőkertes község önkormányzatának közös szemétszedési programján. Sok-sok köbméter szemét került eltávolításra! Természetesen a végén a jutalom sem maradt el.

Erdőkertesi Napló • 2022. május

5

Önkormányzat
TERMÉSZETESEN ERDŐKERTES

VIRÁGOS, FÁS ERDŐKERTEST!
A Természetesen Erdőkertes programterv következő, tavaszi állomásához érkezett. Ha
pedig tavasz, akkor ültetés! Épp ezért nagy erőkkel zajlik a virágosítás és fásítás, melynek
köszönhetően nemcsak Erdőkertes szépül, hanem az itt élők közérzete is változik – árulta el Pásztor László, a település polgármestere.
Ismét egy hónap eltelt, és ismét egy állomással közelebb került Erdőkertes a célhoz. Ahhoz
a célhoz, amit a Természetesen Erdőkertes
programmal tűzött ki a község vezetése, és
amelynek végére Erdőkertes egy „zöld oázissá” válik a térképen. Ehhez, ha kis lépésekkel
is, de igyekszik következetesen tenni a programért felelős munkacsoport, élén a polgármesterrel. „Amennyire a kereteink engedik,
minden hónapban teszünk a Természetesen Erdőkertes program céljainak megvalósulásáért. Ha a lehetőségeink nem is nagyok, sok kicsi sokra megy! Így lépésről lépésre, de végül
elérjük a kitűzött célt” – vallja Pásztor László.
Egy ilyen lépés volt a múlt hónap során a Fenyves utca – Metró utca közötti szakaszon 85 darab vérszilvafa, vagy a Katona József utcai temetőnél 40 pusztaszilfa elültetése. Ezek a
fák már tudatosan a település igényeinek és lehetőségeinek megfelelően lettek választva: a
vérszilva koronája például két méter magasan
van oltva, így nem zavarja a közlekedést, ráadásul termése sincs nagyon, ezért nem koszol.
A pusztaszilfa előnye, hogy gyorsan növekszik,
ami nem is csoda, hiszen a csodasövényként ismert növény fa formában. További előnye, hogy
az európai betegségek nem veszélyeztetik.
Bár ilyen fásításra évek óta nem volt példa
a polgármester elmondása szerint, tovább
szeretnék folytatni ezt a munkát. Ennek a következő állomása a Háromház park, amely a
Háromház néven ismert településrészen a
Béke utca – Fő út által határolt területen létrejövő közösségi teret jelenti majd. A parkosítás mellett fontolóra veszik kerítés telepítését is, hogy a forgalmas útszakasz miatt megóvják a gyerekeket.
A folyamatos fásítási tervek kivitelezéséhez
az önkormányzat együttműködést alakított ki

a környékbeli növényárudákkal, ami mindenki számára kedvező lehetőséget jelent. A faültetéssel ugyanis nem állnak itt meg. „Az iskolások, ﬁatalok számára hagyományteremtő
céllal útnak indítjuk a Magoncot a Magoncnak
programot. Ennek keretében az általános iskola elsős diákjai kapnak egy-egy gyümölcsfát,
amit elültethetnek otthon, és gondozhatják –
ez által is a környezettudatos, felelős gondolkodást és magatartást sajátíthatják el, miközben a település is egyre zöldebb lesz!” –
tudtuk meg Pásztor Lászlótól. Az iskola révén
a ballagó osztályok is minden évben lehetőséget kapnak a faültetésre, eddig oszlopos
gyertyánt, idén valószínűleg csüngő japán
díszcseresznyét ültetnek az osztályoknak évzárókor, tette hozzá a település vezetője.
A települészöldítés következő lépése a virágosítás, ami szintén kezdetét vette: a Fő út
mentén visszahelyezték a muskátlis cserepeket, továbbá a tavaly már alkalmazott forgalomlassító növényládák is ismét a helyükre kerültek, virágokkal beültetve. És ha már településszépítés, akkor szemétszedésre is lehetőséget teremtett Erdőkertes és Őrbottyán vezetése közösen. Ennek keretében április 23án (a Föld napja alkalmából) több mint ötvenen segítettek megtisztítani a Határ utca őrbottyáni szakaszát, ami ugyan közigazgatásilag nem Erdőkerteshez tartozik, azonban az itt
lakók számára legalább annyira zavaróak az erdős részen elszórt szemétkupacok. A közösségi munkáról a polgármesteri hivatal és a családsegítő szolgálat munkatársai is igyekeztek
jó példát mutatni, ezért társadalmi munkában
rendbe tették az Ifjúsági tábor területét, lehetőséget biztosítva a gyerekek számára a rendezett környezetben való kikapcsolódásra.
Lamos Edit

Fotó: Facebook / Dr. Pásztor László

Fotó: Facebook / Dr. Pásztor László

Fotó: Facebook / Dr. Pásztor László

Fotó: internet
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Önkormányzat

MEGVÁLTOZOTT
A HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS RENDJE
A DTkH Nonproﬁt Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen EGY alkalommal 2 köbméter mennyiségben házhoz
menő rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-től egész évben igénybe vehet. Igénylést kizárólag a szerződött, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 06 28 561 200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont kiválasztásával.
Lomtalanítás során az következőket szállítják el: bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.); egyéb, fából készült tárgyak,
amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben; szőnyegek, padlószőnyegek; matracok, ágyneműk, textilek, ruhaneműk; műanyagok (linóleumok): padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok, személygépkocsi-, kerékpárés motorkerékpár-gumiabroncsok (ezekből háztartásonként max. 4 db helyezhető ki).

IGÉNYLÉS MENETE:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja a Társaság ügyfélszolgálatát az 06 28 561 200 (4. menüpont) telefonszámon
(ügyfélfogadási időben).
2. lépés: Időpontegyeztetés a lomtalanítás napjáról.
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.
4. lépés: A Társaság gépjárműve elszállítja a kihelyezett lomot.

60 éves a veresi Esti Gimi

IFJÚSÁGI TÁBOROK

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
Meghívó

A SZEDER Közhasznú Egyesület és
a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
közös szervezésében

A veresegyházi Fabriczius József Esti Gimnázium
és Kereskedelmi Szakközépiskola (jelenleg a Veresegyházi Katolikus Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegysége)
2022-ben ünnepli ALAPÍTÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJÁT.
Ebből az alkalomból

2022. MÁJUS 21-ÉN SZOMBATON 14 ÓRAKOR
találkozzunk

a FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
FŐBEJÁRATÁNÁL,
ahol felavatjuk az alapító, Gyenizse Ferenc emléktábláját,
majd 14.30 órától a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban
(Fő út 117–125.) ünnepeljünk, emlékezzünk együtt.
Erre az eseményre hívjuk és várjuk az iskola valamennyi
volt és jelenlegi tanárát és diákját.
Kérjük, vegyenek részt a rendezvényen, hogy felidézhessük a régi
időket, eseményeket, találkozzanak volt osztálytársaikkal.
Töltsünk együtt egy kellemes délutánt!
Kérjük továbbá, hogy értesítsék azon társaikat is,
akikhez esetleg nem jut el ez a meghívó!
Részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni e-mailen:
kovacspe@t-email.hu. Érdeklődni lehet:
a 06 20 221 6255 és a 06 30 930 4831-es telefonszámokon.
Megkeresésüket köszönjük!
Üdvözlettel: Nagyné Vogl Magdolna ny. igazgató
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07. 11.–15. • TÚLÉLŐ TÁBOR
10–15 éveseknek

07. 18–22. • KREATÍV KÉZMŰVES TÁBOR
7–12 éveseknek

07. 25–29. • „LENDÜLJ BE” SPORT TÁBOR
9–14 éveseknek

08. 01–05. • „KAMASZ-PASSZ” TÁBOR
10–15 éveseknek

08. 08–12. • IZGŐ-MOZGÓ TÁBOR
7–12 éveseknek
Beiratkozás: 2022. 06. 01-jén 8.00–11.00 óra között

Családsegítő Szolgálat Erdőkertes, Fő út 51.
Új táborozó gyermekek esetében hozzák magukkal a gyermek
lakcímkártyáját és TAJ-kártyáját!
Egy gyermek 2 hét táborra jelentkezhet!
Tábor díja:
Veresegyházi Kistérségben élő gyermekeknek 10 000 Ft/turnus.
Külsős gyerekeket kizárólag akkor fogadunk, ha marad hely,
az ár ez esetben 18 000 Ft/turnus.
Nagyné Gódor Csilla programvezető
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Közélet
PEDAGÓGUSPORTRÉ: NÁNDORI ESZTER ÉS TIMÁR GYÖRGYI,
fő tantárgyi vagy készségtárgyi óra. Ezzel nyújERDŐKERTESI NEUMANN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA tani tudjuk a napi terhelést, esetlegesen könynyíteni a hatalmas tananyag befogadását.
Amennyiben a két tanító jól tud együttműködni,
akkor egy kiváló befogadó, támogató és inspiráló környezetet lehet kialakítani a tanulók száA főiskolán kezdődött 15 évvel ezelőtt, és a mai napig is tart Nándori Eszter és Timár Györ- mára, amely ideális a tananyag elsajátításához.
gyi barátsága, pedig már 7 éve dolgoznak együtt az Erdőkertesi Neumann János Általános A mi esetünkben az együttműködés töretlen.
Iskolában mint tanítópár. „Egy húron pendülünk”, állítják magukról, és ezt az interjú alatt Hogyan viszonyulnak hozzá a gyerekek?
is bebizonyították: azonos nézőpontból közelítenek a tanításhoz, válaszaik egymás mon- Nándori-Timár: Amikor a gyerekek átjönnek az
datait kiegészítve állnak össze egységes egésszé. Életvidám, szeretetteljes és rendkívül szim- óvodából, akkor ők még félig óvodások. Időt kell
patikus emberek, akikre már első ránézésre is szívesen bíznánk a gyermekeinket.
adni nekik az új környezet és szokásrend megismeréséhez, elfogadásához. A jelenlegi osztályunknak 1-2 hónap kellett ehhez, de amint
megtanulják a napi rutint, akkor már biztonságban érzik magukat ismét, úgy, mint az óvodában. Mostanra már hozzászoktak az órarend követéséhez, pontosan tudják, mikor mi
fog következni. Mikor fogunk ebédelni, mikor
mehetünk az udvarra és mikor kell ismét viszszaülni a padba. Mi azt gondoljuk, szeretik a tanulóink az iskolaotthonos rendszert.
Hogyan működnek együtt tanítópárként? Mik
azok az elvek, szempontok, amiket szem előtt
tartanak a közös pedagógusi munka során?
Nándori-Timár: A legjobban egy kifejezéssel
tudnánk jellemezni az együttműködésünket:
egy húron pendülünk! Az alapelveink nem változnak az évek során. Elengedhetetlen a barátságos, együttérző, támogató osztályközösség kialakítása. Az egészséges életmódra,
környezettudatosságra, empátiára való neveNándori Eszter és Timár Györgyi
lés, mindamellett, hogy a tananyagot is el
Van pedagógus a családban? Kinél hogyan ke- zem magam ebben a közösségben, főleg, kell sajátítania osztályunk tanulóinak.
rült képbe ez a pálya?
hogy Györgyivel dolgozhatok.
Találkoztak már olyan szélsőséges helyzettel,
Nándori Eszter: A családunkban nincs, de még Timár Györgyi: Az iskola előtt dolgoztam köny- amit nehezen tudtak megoldani?
a baráti körben sem, kivéve Timár Györgyit. Vé- velőirodában, illetve egy kft. könyvelési osz- Nándori-Timár: Sajnos a nehéz helyzetek
leményem szerint azok a kollégák, akik ezt a szak- tályán. Ekkor már megvolt a diplomám, de hozzátartoznak a munkánkhoz, sosem könnyű
mát választják, két csoportba oszthatók. Az nem volt merszem belevágni. Időközben meg- tárgyilagosnak és függetlennek maradni, főleg
egyik, ahol generációkon keresztül viszik tovább született a kislányom, majd a kisﬁam. Eszterrel amikor a gyermek lelkivilágát, testi épségét érinezt a hivatást. A másik, ahová én is tartozom, va- a főiskolán ismerkedtünk meg, tulajdonképpen tő ügyekről van szó. Minden helyzetre megvan
lószínűleg azért választották a tanítói pályát, mert akkor kezdődött a barátságunk. 2015 augusz- az eljárásrendünk, ezt követve járunk el, de lelaz iskolás éveik alatt olyan tanárok foglalkoztak tusában egy nap felhívott, hogy az új munka- kileg nagyon meg tudnak viselni minket ezek
velük, akik példaként szolgáltak számukra. Kis- helyén visszamondta a leendő kolléganője a az esetek.
koromban imádtam „tanítósat” játszani, és el- munkalehetőséget, és most nincs kivel dolgoznia Mik a legszebb pillanatai ennek a hivatásnak?
képzeltem, ha felnövök, pedagógus leszek.
az iskolaotthon osztályban. Lennék-e én az új Nándori-Timár: A váratlan, őszinte megnyilTimár Györgyi: A családomban nincs pedagó- kollégája? Három óra múlva már az iskola ka- vánulások a gyerekek részéről. Egy ölelés,
gus felmenő, de már óvodás koromban tudtam, pujában álltam, a következő héten pedig már egy kedves szó, egy gyermeki őszinteséggel
hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Akkor a tantestület tagja voltam. A mai napig nem bán- feltett kérdés. Olyan sokszor nevetünk együtt
ugyan még óvónőnek készültem, a gimnázi- tam meg a döntésemet.
a gyerekekkel! A legelkeserítőbb pillanatban
umban kezdtem el komolyabban a pályavá- Mit kell tudni az iskolaotthonos rendszerről? is tudnak olyat mondani vagy tenni, amitől az
lasztással foglalkozni, akkor választottam ki az Nándori-Timár: Az iskolaotthonos rendszer fő ember elfelejti azt is, mi volt éppen a gondja.
Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító szakát. jellemzője, hogy két pedagógus van a gyere- És végül arra lennék kíváncsi, kinek dobnák
Milyen út vezetett az Erdőkertesi Neumann kekkel egész nap, reggel nyolctól délután négyig. tovább a képzeletbeli hólabdát és miért?
János Általános Iskoláig?
Ők ketten tanítják ideális esetben az összes tan- Nándori-Timár: Torzsa-Boros Boglárka, énekNándori Eszter: A főiskola mellett kereske- tárgyat. Illetve az órarendünk napi 9 órára van zene és történelem szakos tanárnak dobnánk todelmi pályán helyezkedtem el. Később, ahogy osztva. Ez a 9 óra tartalmazza a tanórákat és a sza- vább a hólabdát. Bogi személyében egy nagyon
megszereztem a diplomát, elkezdtem állást ke- badidős tevékenységeket (ebéd, udvari játék, kedves, őszinte és barátságos embert ismertünk
resni. Ami miatt ezt az iskolát választottam, képességfejlesztő játékok, diﬀerenciált képes- meg, aki nem utolsósorban kiváló pedagógus.
hogy nagyon szimpatikus volt az intézmény- ségfejlesztés) egyaránt. Nekünk nem csak dél- Szeretnénk, ha minél többen megismernék!
vezető. Nagyszerű kollégáim vannak, és jól ér- előtt van tanóránk. Ebéd utánra is kerül egy-két
Márkus Judit

„EGY HÚRON PENDÜLÜNK!”
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Hitélet
ERDŐKERTESI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG

PÜNKÖSD ELŐTTI INTERJÚ
KUN-TÖRÖK ANETT LELKÉSSZEL

„Semper reformanda – a reformáció örök”
Fotók: Hollai Gábor

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: MEE) ma a harmadik legnagyobb
történelmi egyház hazánkban. Küldetése Isten igéjének hirdetése és közvetítése, a hit
megélésének biztosítása, az elesettek és szükséget szenvedők támogatása és a keresztény értékek képviselete a társadalomban. Ezért a MEE hitéleti és szakmai közösségei –
a gyülekezetek, a nevelés-oktatási és a diakóniai intézmények, a missziós szervezetek,
a kulturális intézmények és az ifjúsági csoportok – működésük során naponta hirdetik az
evangéliumot. Vannak egyházi és világi vezetőik. Minden tisztségre nő is megválasztható,
így történt ez Kun-Török Anett lelkész esetében is, aki ﬁatal házas, családanya, egy négyéves kislány édesanyja. Vele beszélgettem.
Mit illik tudni az erdőkertesi evangélikus
templomról?
Az erdőkertesi evangélikus templom felszentelése 2006. február 4-én történt meg D.
Szebik Imre püspök, Detre János esperes és
Albert Gábor gyülekezeti lelkész szolgálatával. Létrejöttét nagymértékben elősegítette
az Erdőkertesi Evangélikus Szórványgyülekezet és a helyi református hívők által létrehozott Erdőkertesi Protestáns Hívők Egyesülete, amely a templom építésére és fenntartására jött létre. Az egyesülettől kapott tervezési program alapján a kivitelezést a Tiha-
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nyi-Halmos és Társai Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. végezte a 2000-ben történt alapkőletételtől 2006-ig. A templom építési koncepciója a legrégibb keresztyén hagyományokat és a mai liturgiát a legkorszerűbb műszaki lehetőségekkel ötvözi. Egyhajós, integrált tornyos, kétszintes, szimmetrikus elrendezésű épület. A templom – ökumenikus protestáns templomként – nyitott más felekezetek számára is, külső-belső jelképrendszere ennek megfelelő. A templom méltó helyszínt ad
– a helyhez illő – társadalmi és kulturális rendezvények megtartásához is.
Miként lett lelkész, pályája hogyan vezetett
Erdőkertesre?
Egy Balassagyarmat melletti kis faluban, Szügyben nevelkedtem. A szüleim hívő emberek, felmenőim közül többen
is világi tisztségeket töltöttek be az evangélikus gyülekezetben. Az
egyházközségi alkalmakon már gyermekkoromtól részt vettem, tizenévesként pedig már
segítettem a gyerekszolgálatban. Apai nagymamám szerette volna,
hogy lelkész legyek, de
nem akartam isteni elhívás nélkül erre a pályára
lépni. Gimnáziumi terveim szerint orvos vagy
építész szerettem volna
lenni. Akkoriban sokat
imádkoztam azért, hogy
meglássam Isten tervét
az életemmel. Végül igei
vezetést és elhívást kapva Istentől jelentkeztem
az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, ahová

Kun-Török Anett lelkész

felvételt nyertem. 2010-ben ordinált dr. Fabiny
Tamás püspök lelkésszé. Utána Pilisre kerültem
egy lelkészházaspár mellé beosztott lelkésznek. Három év szolgálat után úgy éreztem,
hogy szeretnék önállóan szolgálni lelkészként. Megkerestem a püspök urat, aki Erdőkertest ajánlotta. Eljöttem egy istentiszteletre, s annyira magával ragadott a település, a
templom, a gyülekezet, hogy egyből elvállaltam. Így kerültem 2013 szeptemberében Erdőkertesre, akkor még beosztott lelkészként.
2018-ban választott meg az időközben önállósult gyülekezet parókus lelkésznek. A templomi szolgálatok mellett evangélikus hittanó-
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Hitélet
rákat is tartok igény szerint Erdőkertesen és Veresegyházon az iskolákban és óvodákban.
Miben látja az okát, hogy a ﬁatalok körében
csökken a lelkészi pálya iránti érdeklődés?
Véleményem szerint egyrészt talán azért,
mert ez nem olyan hivatás, ahol karriert lehet
építeni, másrészt akkor is szolgálatban kell állni, amikor mások pihennek, ünnepelnek: 0-24
órában az emberek rendelkezésére kell állni.
Nehéz a hivatást összeegyeztetni a magánélettel. Az ember küzdelmek árán végzi a dolgát, és az eredmények nem jönnek azonnal.
Isten mégis ad annyi örömöt, hogy a lelkesedés megmaradjon az emberben.
Miért jó ma evangélikusnak lenni?
Mert egy olyan egyház tagja lehet valaki, ahol
tiszta, kizárólag a Szentíráson alapuló tanítás
mellett élheti meg keresztény szabadságát.
Nem kész válaszokat akarunk adni az embereknek, hanem segítséget ahhoz, hogy ők maguk
találják meg a válaszokat a kérdésekre, és ismerjék meg Jézus Krisztust mint Megváltót.
Milyen válaszokat ad az evangélikus egyház
a ma emberének sorskérdéseire?
A pandémia idején is megtekinthetőek voltak
az istentiszteletek online. Helyi szinten mértük fel azt, hogy hogyan tudunk és kinek van
szüksége segítségnyújtásra. A mostani háborús helyzetben is megtaláltuk a módját az adománygyűjtésnek, amelyeket több ízben célba
is juttattunk a határ közelében lévő településekre. Lelki oldalról közelítve a válaszom az,
hogy a nagy jólétben eltávolodtunk Istentől.
Ennek egyenes következményei azok, amelyekkel most szembe kell néznünk. Isten meg-
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Fotó: Rimai
Evangélikus templom, Erdőkertes

engedi mindezt, de ugyanakkor nem mond le
az emberiségről. Mindazokat, akik hozzá fordulnak, gondviselő szeretetével veszi körbe.
Így tud a rosszból is jót kihozni.
Milyen a gyülekezetük létszáma, korosztályi
összetétele?
Körülbelül 150 fő evangélikusról tudunk a településen. Gyülekezetünk korosztályát tekintve 80%-ban gyermekes, ﬁatal családokból
áll. Missziói gyülekezet vagyunk, pár évtizede
formálódó közösségről van szó. Célunk, hogy
az evangélikusoknak lelki otthont biztosítsunk, illetve az Istent keresőknek lehetőséget
teremtsünk az Isten megismerésére, a vele való
találkozásra. A fókusz a gyerekekre, ﬁatal felnőttekre irányul. Havi két alkalommal az istentiszteleteken a felnőtteknek szóló prédikáció ideje alatt a gyermekeknek bibliaköri foglalkozást tartunk. Havonta egy alkalommal – a
hónap negyedik vasárnapján – családi istentiszteletet tartunk, gitárkísérettel, interaktív liturgiával, igehirdetéssel.
Milyen eszközökkel teszik vonzóvá a vallást
a ﬁatalok körében?
A már említett alkalmakon kívül minden pénteken este ifjúsági órát tartunk a középiskolás
korosztály és a ﬁatal felnőttek számára. A ﬁatalok általában igénylik a személyes kapcsolatokat, ahol megbeszélhetik örömeiket, nehézségeiket. Olyan témákat viszek ezekre az
alkalmakra, amelyek foglalkoztatják őket, így
például a háború, a járvány, ünnepek, barátság, jelképek, zene, internet stb. Megnézzük,

hogy mit mond kérdéseikre a Szentírás. A gyermekeken, ﬁatalokon keresztül volt rá példa,
hogy a szülőket is sikerült bevonni a hitéletbe.
Vannak még kézműves délutánjaink, családi napok. A pandémia előtt szerveztünk ﬁlmklubot,
farsangi mulatságot, kirándulást. Ezeket folyamatosan igyekszünk visszahozni és tovább
bővíteni. Nyáron lesz az első napközis táborunk a Veresegyházi Evangélikus Gyülekezettel közös szervezésben, ahová 7-től 18
éves korig várunk gyerekeket.
Kik a világi vezetőik Erdőkertesen és mi a feladatuk?
A MEE minden gyülekezete úgy épül fel,
hogy van egy két főből álló vezetősége,
amelynek a tagja a lelkész és a (világi) felügyelő,
aki jelenleg Dúl Udó Endre. Mi ketten visszük
a gyülekezet napi ügyeit. Nagyobb kérdésekben egy tágabb vezetői kör, az úgynevezett
presbitérium határoz. Erdőkertesen jelenleg
ez 10 fős csapatot jelent.
Vannak-e közös programjaik más egyházközösségekkel?
A reformáció ünnepét szoktuk megünnepelni közösen a reformátusokkal. Az ökumenikus
imahét keretében pedig közös istentiszteleteket tartunk a református és katolikus gyülekezettel.
Mit tekint fő céljának?
Hogy minél többeket elvezessek Istenhez,
hogy minél többen megismerjék Őt mint
személyes Megváltót, és átadják az életüket
neki. Ez az elsődleges küldetésem lelkészként.
Ezen kívül célom a közösségünk második otthonná formálása, ahol mindenki őszintén
megoszthatja gondját-baját a másikkal, ahol
mélyülhet a hitük, istenismeretük, ahol megélhetik a testvéri közösség erejét. Errefelé haladunk kötöttségek nélkül.
Megosztaná olvasóinkkal néhány pünkösdi
gondolatát?
Jézus mennybemenetele előtt megígérte tanítványainak, hogy ha most el is megy, nem hagyja magukra őket, hanem elküldi majd a Szentlelket, a Pártfogót, hogy mindig velük lehessen
az egész világon. Ez pünkösd napján valósult
meg. A mai világban, amikor valóban annyi nehézség, fájdalom éri az embert, annyi kérdés és
kétség gyötri naponként, igazán felemelő tudni, hogy mindezekben nem vagyunk egyedül,
hogy Isten ott van mellettünk. Ő kopogtat
mindannyiunk szíve ajtaján, Ő meg akar szólítani
bennünket, kapcsolatba akar lépni velünk, s
megajándékozni a lehető legteljesebb élettel, ami
ezen a földön megtapasztalható. Meg akar ajándékozni békéjével, szeretetével, bűnbocsánatával
és az örök élettel. A kérdés csak az, hogy mi kinyitjuk-e a szívünk ajtaját előtte? Engedjük-e,
hogy bennünket is megérintsen az Ő Lelkével,
és elfogadjuk-e azt az életet, amit Ő kínál?
Rimai S. Éva
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Kultúra
GYERMEKFOGLALKOZÁSOK ERDŐKERTESEN

NÉPTÁNC, A TESTI-LELKI HARMÓNIÁÉRT
„Apostoli meló” – vallja Balázs Péter, az erdőkertesi Kerecsen Táncegyüttes és a Műhely Táncműhely művészeti vezetője a néptánc oktatásáról. A szakember tizennyolc éve tanít különböző művészeti iskolákban, megfordult az ország összes jelentősebb táncműhelyében, de még mindig úgy érzi, nehéz feladat rábírni a gyerekeket a hagyományszeretetre. Nemrégiben Erdőkertesen is elkezdte az oktatást, március 25-e óta minden pénteken várja a néptánc iránt érdeklődő, 7-14 éves gyerekeket az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár klubtermében, 17 és 18 óra között.

Balázs Péter

„Általános iskola első osztályában kezdtem a
néptáncot. Speciális osztály volt, ének-zenenéptánc, minden nap ének, tánc is heti háromszor, és akkor még volt heti kétszer szakkör, délutáni foglalkozásként” – meséli Péter,
aki már tizenkét évesen a Vasas Művészegyüttes utánpótlás rendszerében találta magát. Tizenhat volt, amikor felkerült a nagy
együttesbe tánckari tagként és szólistaként, később művészeti vezetőként. Közben a Honvéd
Együttesben és a HuNKuN DaNCe-ben is
megfordult: ez utóbbi a Nox együttes tánckaraként is tevékenykedett. 2004 és 2008 között elvégezte a Táncművészeti Főiskolát, és
ezzel párhuzamosan különböző művészeti
iskolákban kezdett tanítani óraadóként. Először
a Vasas művészeti iskolájában oktatott, majd
egyre több felkérése érkezett, például Tárnokról, Maglódról, Dánszentmiklósról, vagy Péteriről, Bugyiról és Alsónémediről, ahol a mai
napig is tevékenykedik csakúgy, mint a Ferencvárosi Sportiskolában.
2010-ben a Veresi Bokréta Néptáncegyüttesben kezdett, majd amikor elváltak útjaik, megalakult az első veresi néptánctanfolyam. „Az első tánctanfolyam volt a Kerecsen
Táncegyüttes, de „ha már annyian vagyunk,
mért ne alapíthatnánk egy együttest” címszóval, együttesként is funkcionáltunk, és ez
az óta is működik. Tavaly telephelyet váltot-
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tunk, átjöttünk ide, Erdőkertesre.” A csoport
szerda délutánonként tartja próbáit az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban, március 25-től
pedig gyermeknéptánc foglalkozásokat is tart
Péter. A tanulni vágyók létszáma folyamatosan
bővül, már az óvodás korosztályból is lennének érdeklődők. „Úgy gondolom, hogy egy
alulról felépített, szó szerint utánpótlásrendszerrel ki lehetne alakítani egy olyan lokál-

patrióta együttest, ami adott esetben pár
éven belül, egy saját együttesmagot képezhetne.”
A táncművész óvodákban is tanít, az előképzés megkezdését nagycsoportos kortól
javasolja. Ezen a szinten népi gyerekjátékokkal, a népi zenei világon, népdalokon keresztül, játékosan próbálják megismertetni az
alapvető mozgásformákat: lépés, futás, perdülés, fordulás, testsúlyáthelyezés, ritmusgyakorlatok. „Ez egy olyasfajta képzést ad,
hogy egy gyerek már úgy megy általános iskola
első osztályába, hogy tisztában van az irányokkal, az alapvető ritmusképletekkel, a párválasztó játékokkal, már konkrét motívumokat
tud tanulni, fölépített rendszerben, például
egy somogyi kanásztáncot, amivel itt Kertesen
is elkezdtünk foglalkozni.”
A szakember szerint sok minden fejleszthető: ha van egy közepes ritmusérzékkel és viszonylag jó hangi adottsággal rendelkező
gyerek, akkor már el lehet kezdeni az alapozó
képzést. Erdőkertesen elsősorban a 7-14 éves
korosztály képviselteti magát. Kíváncsi voltam,
vajon saját indíttatásból szeretnének néptáncolni, vagy esetleg családi ösztökélésre. „Az a
szülő, aki ezt tanulta, vagy benne van ebben
a közegben, az apáról vagy anyáról ﬁúra száll
alapon át is adja. Itt is van, aki úgy jött, hogy
már rajta volt a kis kékfestő szoknyája. Ha ez

Fotók: Márkus Judit
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E-mail: faluhaz@erdokertes.hu
www.erdokertesfaluhaz.hu

TERVEZETT PROGRAMJAINK
június 11., szombat
Kertmozi – a Szent István-parkban
•
június 16., csütörtök
Ibsen: Nóra – a Sensum Arts színházi előadása
•
június 20–24.
Kézműves tábor – Dulai Éva népi iparművésszel
•
június 27–július 1.
Napközis tánctábor
(Step by Dance, stepbydance@stepbydance.com)
Jelentkezés és további információ:
Horváth Viktória (06 30 293 4944)
és Horváth András (06 30 634 0939)

megvan a családban, akkor egy kontinuális dolog. De egyébként nagyon nehéz a feladatunk, egymás között apostoli melónak hívjuk” –
teszi hozzá a művész. Bár a Fölszállott a pávához hasonló televíziós
tehetségkutató műsorok pozitív irányba befolyásolják a néptánc
megítélését, Péter szerint tíz gyerekből hét még mindig cikinek érzi
a mai digitalizált látókörben. Ha valaki már fellépésekre is jár, a népviselet szintén borsos költségeket vonhat maga után. Annyiban azonban nyitottabb a rendszer, hogy már létezik Néptáncosok Kellékboltja,
Táncháztalálkozó és különböző YouTube-videók.
A művészeti iskolák képzésében elsőtől harmadik osztályig néptánc
és népi ének tanítása a feladat, a nagyobbaknak pedig már folklórismeretet is kell tanulniuk. „Például ha szatmári táncokat tanulunk, föl
kell rajzolni egy térképet, meg kell mutatni, hol helyezkedik el Szatmár megye, mik a híresebb falvai, táncélete, verbunk, lassú csárdás,
friss csárdás. Elmélet, gyakorlat, ének, így tanítom meg komplexen az
anyagot: akkor ez a tájegység már ki van pipálva”. Amikor a néptánc
jótékony hatása kerül szóba, Péter elsősorban az egészséges életmódot
említi, valamint a tánc által biztosított tartást és a hazaszeretetet. Testileg és lelkileg egyaránt helyes útra terel, kialakul egyfajta hagyományszerető- és tisztelő attitűd. „Egyfelől egy testi-lelki kontrollt ad,
és végig segíti a felnőtté válás útját, mivel egy közösségbe kerülsz. A
táncnak nagyon jó közösségformáló ereje van, életre szóló kapcsolatokat, barátságokat lehet kötni. Rengeteg együttesi tagom van
úgy, hogy férj, feleség és gyerek.”
Az együttesvezető az autentikus néptánc mellett a kortárs táncok
formanyelvét is használja, legutóbb például Cseh Tamás dalaira készített
koreográﬁát. „A néptáncnak a mai nyelvezetben való továbbélése szerintem iszonyat fontos”. Péter tanítványai között Aranygyöngyös és
Aranysarkantyús táncosok is akadnak. Van, aki a Fölszállott a pávában
szerepel, van, aki már a Duna Táncműhelyben dolgozik. A legtöbben
nem felejtik el, kinek a kezei alatt kezdték el a szárnypróbálgatást. „Folyamatosan azt kapom vissza, hogy jó úton járok. Mert ha kinevelem
őket mondjuk tízéves koruk óta, és nyernek egy díjat, akkor az azt jelenti, hogy valamit jól csinálok.”
Márkus Judit
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•
június 25., szombat 14:00–19:00 óra
Ulti Klub
•
június 25., szombat 14:00–18:00 óra
Japán teaórák
•
június 26., vasárnap 16:00–22:00 óra
Nosztalgia Klub
Jelentkezés:
Tódor Józsefné Erzsikénél a 06 28 798 874-es
vagy a 06 20 454 3773-as telefonszámon.

Programjainkon kép- és hangfelvétel készülhet.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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.
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HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS SIKERÉLMÉNY:

EZ A KOSÁRFONÁS MŰVÉSZETE
Az ember a természet megfigyelése közben ébredt rá a kosárfonás titkaira, tanítómestere többek között a fészekrakó madárvilág lehetett. Régen a parasztemberek az
őszi betakarítások után a hosszú téli estéket használták arra, hogy maguk fonjanak,
szőjenek. Használati tárgyaikat természetes anyagokból maguk készítették. Emlékszem gyerekkoromból, amikor bajuszos nagyapám vesszőkosarat font, és közben mesélt az unokáknak. Csodálattal néztük, ahogy ujjai alatt formálódott az alkotás. Azóta is vonzódom a kézműves tárgyakhoz, a piacon mindig megcsodálom őket. Mennyi
idő és türelem kell elkészítésükhöz! Az ember ma is vágyik természetes alapanyagú,
praktikus és szép tárgyakra. Készítésük közben kiszakadunk az egyre nagyobb teret
betöltő virtuális világból. Ráadásul, a magunk fonta kosarakat jobban megbecsüljük,
mert tudjuk, hogy mennyi időre van szükség és mennyi munkával jár elkészítésük. Közben fejlesztjük kézügyességünket, kreativitásunkat. Ismerőseink elismerését is begyűjthetjük, ha egy szép saját készítésű kosarat ajándékozunk nekik. Nem utolsó érv
a kosár mellett az sem, hogy a műanyag szatyrokkal szemben környezetbarát, és a vásárolt áru nem nyomódik össze benne. Most az Erdőkertesi Faluházban ki lehetett próbálni a Csoóri Sándor Alap támogatásával, Pásztorné Nagy Andrea népi iparművész
segítségével, hogy milyen türelmet és kitartást igénylő feladat a kosárfonás. A foglalkozáson beszélgettem az oktatóval, aki nemcsak kosarakat, hanem különleges kültéri fém-vessző szobrokat is alkotott.

„A boldogság nem egyéb, mint a tettek melegsége,
az alkotás felett érzett megelégedettség.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Fotó: Rimai
Pásztorné Nagy Andrea

Hogy került kapcsolatba a kosárfonással?
Isaszegen tevékenykedem, 2016 óta vagyok
népi iparművész. Már kamaszlányként kipróbáltam minden kézműves dolgot, végül a kosárfonásnál maradtam. Édesanyámmal kimentünk a piacra, ahol megláttam a kosarakat,
és azt mondtam neki, hogy szerezzen nekem
valakit, aki megtanít fonni.
Végül hol tanulta meg a fonást?
Gödöllőn egy szadai néni tanított egy tanfolyamon, amikor 18 éves voltam. Éppen elkezd-

tem elsajátítani az alapokat, de folytatni nem
tudtam, mert a néni meghalt. Háttérmunkásként
dolgoztam a helyi tévénél, amikor az egyik reggeli műsorban megütötte a fülem, hogy Nádudvaron kosárfonó tábor lesz. Elutaztam oda,
ahol mindent aprólékosan lejegyzeteltem,
szívtam magamba a tudást egy álló hétig. Utána távoktatásban vettem részt, amelynek végén
négyhetes gyakorlat volt, amikor el kellett készíteni meghatározott munkadarabokat. Két
év tanulás után letettem a szakmunkásvizsgát.

Pásztorné Nagy Andrea alkotásával
Fotó: Sziráki Henrietta
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Hogy lehet továbbfejleszteni a tudást?
Mindig keresem az újdonságokat. Lehet mindig valami újat tanulni, de megtanulni sohasem
lehet. Izgalmas ez a téma. Tiszaalpáron volt
például egy kosárfonó találkozó, ahol közösen
fontunk, így nem kellett beutazni az egész országot ahhoz, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk. Jártam a Hagyományok Házába is, ahol
népi iparművész tanfolyamot végeztem. Engem nagyon érdekel a paraszti kultúra, mivel
a paraszti kosárfonás különbözik a polgári
kosárfonástól a vessző feldolgozottságában.
A parasztok nem hántolták, nem főzték a
zöld vesszőt, a polgári fonók ﬁnomabb hasítékot készítettek. A kezeletlen anyagból is lehet szép formákat készíteni.
Milyen új irányzatai vannak a fonásnak?
A különböző szakmák együttműködnek, például a fémmegmunkálók, asztalosok, nemezelők. Így a különböző anyagok kombinációjából érdekes, izgalmas tárgyak születnek.
Érdekes munka volt, amikor három éve a
gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválra felkértek egy kültéri
szobor készítésére. Itt tudomásom szerint ilyet
nem csinál rajtam kívül senki. Végül szarvast,
halat és oroszlánt is fontam. Sajnos a vessző
nem bírja az UV-sugárzást, emiatt hamarabb
tönkremegy. Viszont a feladat nagyon izgalmas volt. A másik különleges, kreatív alkotás
a random fonás. Fémvázra fontunk különböző formákat, például a szarvas izomrostjait
próbáltuk megformázni. Munkáimat elvitték az Országos Mezőgazdasági és Élelmi-
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szeripari Kiállítás és Vásárra
(OMÉK), valamint a Sziget Fesztiválra is.
Versenyeken is indult?
Igen, Székely Éva néni nevezett be
a budai Várban rendezett Mesterségek Ünnepén megtartott versenyre, ahol különböző gyorsasági
és pontossági feladatok voltak.
Erősségem a gyorsaság. A Várban
csináltunk játszóházat is, ahol a
gyerekek megpróbálhattak egyszerűbb tárgyakat fonni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a srácok
sajnos kevésbé kitartóak.
Dolgozik megrendelésre is?
Nem szívesen, hiszen minden munka más. Sohasem lesz minden tárgy
egyforma. Ahogy két egyforma kéz
sincs. A fonás teljes odaﬁgyelést
igényel, mert a vessző hamar kiszárad, és addig kell vele dolgozni,
amíg rugalmasságát nem veszíti el.
A megkezdett munkát nem lehet
abbahagyni, mint például a gyöngyfűzésnél, nem lehet közben mással
Fotó: Sziráki Henrietta
foglalkozni. Kitartás kell ehhez a
munkához, de nagyon szép kreatív
elfoglaltság. Szívesebben fonok a
magam örömére.
Milyen korosztályt tanít?
Az óvodásoktól a középiskolásokig
voltak tanítványaim. Már kicsi korban
lehet látni az érdeklődést. A beáztatott vessző illata már a kicsiket is elvarázsolja. Olyan feladatokat kell
adni a kezdőknek, ami nem veszi el
a kedvüket a fonástól, sikerélményt
ad nekik. Például egy ceruzatartó,
vagy tálca faalappal viszonylag könynyen elkészíthető. Türelem és kitartás kell a fonáshoz. Nekem is két
évre volt szükségem, amíg az alapokat elsajátítottam.
Hány alkalommal tartottak foglalkozást Erdőkertesen?
A Csoóri-program keretében két
hétvégén voltunk itt népi iparművész társaimmal, akikkel a kosárfonáson kívül gyöngyfűzéssel, neFotó: Sziráki Henrietta mezeléssel, szövéssel is megismertettük az érdeklődőket. Köszönet érte Pallag Katalinnak is,
hogy a Faluház befogadta a programunkat és helyszínt biztosított a számunkra. Így számos
ismeretséget, barátságot kötöttem a faluban lakókkal.
Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Átadni a tudásom másoknak szakmai féltékenység nélkül. Jó volna, ha a tantervbe beépülhetnének a népi mesterségek. Kevés fiatal van tisztában a népi hagyományokkal, szükséges volna megismertetni őket velük. Nagyon pártolom, hogy hazai alapanyagokból hazai termékeket állítsunk elő a magunk és mások örömére és javára.
Rimai S. Éva
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CSEREPKA ISTVÁN:

ANYÁK NAPJÁN
Anyák napján reggel a színes égen,
édesanyák szeme csillog a fényben,
gyermekeknek ők varázslatot kérnek,
legyen mindig csodálatos az élet.
Ég és a föld vidáman élednek,
gyermeklelkek sohasem tévednek,
szerető szívek elűzik a félelmet,
piciny talpak vígan lépkednek.
E nap a hálaadás boldog napja,
gondviselésnek szeretet az anyja,
anyai szívekben csírázik a magja,
gyümölcseit az örök élet adja.
Édesanyáink, köszönjük az életet,
a szeretetteljes felhőtlen éveket,
drága mamáink, ti őszintén éreztek,
göröngyös úton is lágyan lépkedtek.
Örökké simogasson szép kezetek,
szíveteket éltesse kedves lelketek,
végtelenbe szóljon mindig a nevetek,
az Isten mindörökké legyen veletek.

Fotó: Rimai
Cserepka István

15

Kultúra
KÖNYVAJÁNLÓ

„A múlt tovább él bennünk,
a mozdulatainkban, a beszédünkben,
ahogy a hajunkba túrunk,
az ősök ideje ott bujkál a génekben,
és telik tovább.”
(Grecsó Krisztián)
Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus az Eötvös Lóránd Tudományegyetem

ORVOS-TÓTH NOÉMI: ÖRÖKÖLT SORS

Bölcsészettudományi Karán folytatta szakmai tanulmányait. Fő érdeklődési területei a
transzgenerációs átadások, a korai kötődés felnőtt párkapcsolatokra gyakorolt hatásai, helyzetet teremthet, ha egy gyermeknek
és a traumák élethosszig tartó befolyása. 2018-ban jelent meg első önálló könyve, az olyan szülői vágyaknak kell megfelelnie, ameÖrökölt sors.
lyeket eredetileg egy másik gyerektől vártak
volna. Érdekes az, hogy az sem mindegy, hogy
Ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, meg- ha elutasítja, a gyerekben egy nagyon mély ar- az utód hányadik gyermeknek érkezik a csataláljuk elakadásaink okait, feltárjuk szoron- chaikus bűntudat keletkezik. Tudattalanul úgy ládba. Az elsőszülöttek sokáig előjogokat élgásaink, rosszkedvünk, kudarcaink magyará- érzi, hogy létezésével valami rosszat tesz, veztek. Már Francis Galton, a 19. század sozatát, vagy megértsük, miért ismételezért igyekszik megsemmisíteni önmagát. koldalú gondolkodója észrevette, hogy jejük újra meg újra boldogtalan párlentős tudósok és Nobel-díjasok között többkapcsolati forgatókönyvünket, nem
ségében vannak az elsőszüelegendő csak saját életünket nagyílöttek. De az amerikai elnötó alá venni. Szüleink, nagyszüleink,
kök több mint a fele is elsősoha nem látott őseink tapasztalatai,
szülött volt. A második gyerek
élményei, félelmei és szenvedései
gyakran rebellis, aki valami nesúlyos örökségként befolyásolják
gatívummal hívja fel magára a fisorsunk alakulását. Éppen ezért egyelmet. A harmadik gyereknél
lengedhetetlen, hogy önmagunkra
pedig létrejöhet a kiközösítettmint egy kiterjedt családi kapcsolati
ség lehetősége. A történelmi
háló tagjára gondoljunk, és felfevagy családi esetekben a tapaszdezzük, hány meg hány szállal szötalatok azt mutatják, hogy a fájvi át jelenünket a múlt. Fel kell isdalom, a rettegés, a szenvedés
mernünk: attól, hogy valamely
mintázatai azokban a leszármatörténésnek vége szakadt, a hatása
zottakban is felbukkanhatnak, akik
még hosszú mindennapjainkban.
közvetlenül nem is voltak részesei
Mára ez már nem az ezotéria viaz eseményeknek. Vizsgálati eredlágába tartozó, „hiszem, ha akamények igazolják, hogy az a kötőrom” jellegű viselkedés, hanem
dési minta, ami gyerekkorunkban kimegrázó erejű, tudományos kualakul, mély nyomot hagy, és felnőve
tatások által alátámasztott tény.
a párkapcsolatunkban köszön vissza.
Ebben a könyvben az író egy
„Meséld el, hogyan szerettek, és én
generációkon átívelő önismereti
elmondom, hogyan szeretsz”–
előadásra invitálja az olvasót.
mondja Esther Perel, a neves belga
Arra biztat, hogy legyen báterapeuta, hiszen a gyerekkori minta
torságunk feltárni családja rég
és a párkapcsolati kötődés 68-75%eltemetett történeteit. Hisz
os egyezést mutat.
abban, hogy egyetlen ember
A családi történeteknek fontos szesorsa sem érthető meg transzrepük van. Több generáción át nemgenerációs (generációkon átcsak a tagok közötti kapcsolatot sziívelő) hatások ﬁgyelembelárdítják meg, de fontos üzenetértékük
vétele nélkül, és változásávan. Rajtuk keresztül viszonyulunk a vinak is az egyik legértékesebb kulcsa lehet, ha
A kezdeti szelághoz, problémamegoldó kulcsot adfeltárjuk őseink történetét. A szerző a pszi- retethiány mint egy vörös jel vonul végig az nak a kezünkbe, de arról is beszélnek, hogy
chiátriai eseteken, élettapasztalataival, íróktól életünkön, amitől nagyon nehéz megszaba- milyen elvárásoknak kell megfelelnünk.
és költőktől vett idézeteivel közérthetően és dulni. Annak is komoly kihatása lehet az A történet a család nyelve, amin keresztül leélvezetes módon osztja meg ismereteit, kö- életünkre, ha szüleinknek nem a vágyott fordítja a tagjainak a világot. Orvos-Tóth Novetkeztetéseit az olvasóval.
nemű gyermeke születik. Erre a jelenségre kü- émi ezt írja: „Minél kevesebbet tudunk arról,
Az író számos esettanulmány és szakem- lön kifejezést is alkalmaznak: „gender di- mi mindenen mentek keresztül a felmenőink,
berek véleménye alapján több olyan életese- sappointment,” vagyis a baba neme miatt ér- annál nagyobb eséllyel visszük tovább trauményt mond el, amelyek egész életünkre ki- zett csalódás. A pszichoanalitikusok szerint máikat a saját életünkben (és adjuk át a gyehatással lehetnek. Például Ludwig Janus és ezzel társadalmi szinten is foglalkozni kell. A rekeinknek is)”. A könyv hasznos olvasmány
Helga Häsing Ungewollte Kinder (Nem kívánt családban nagyon fontos kérdés a választás mindazoknak, akik önmaguk megismerésére
gyerekek) című könyvükben írják, hogy ha az szabadsága is: mehet-e arra a gyerek, amer- törekednek.
anya vágyott a terhességre, a magzat egy re szeretne, élheti-e a saját életét, vagy a szüRimai S. Éva
„boldog ősállapotban” fejlődik. Ezzel szemben, lő elképzeléseit kell követnie? Traumatikus
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Sport
ERDŐKERTESI JUDO SPORT EGYESÜLET

„Életem nagy tanulsága ez: soha ne add fel! Ha
bajnok akarsz lenni, foggal-körömmel próbáld
megszerezni azt, amit akarsz. Ez kitartást követel. Ha a jó úton jársz, maradj is meg rajta, míg
csak végig nem jártad.”
(Louis Zamperini)
Az Erdőkertesi Napló márciusi számában hírt adtunk róla, hogy Ábrahámné Szíjártó

MERCI, AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Mercedes a budapesti Magyar Kupa versenyen 78 kg-os súlycsoportban megosztott III. helyezést ért el. A fiatal háromgyermekes
édesanya eredménye azért is példaértékű, mert Mercedes látássérült. Az egyik edzés előtt beszélgettem vele az Erdőkertesi Faluház könyvtárában, ahová kislányát, Alízt is elhozta.

Fotók: Rimai
Ábrahámné Szíjártó Mercedes

Mennyire korlátozza a látássérülése a hétköznapokban?
A hétköznapokban, a megszokott környezetemben bármit meg tudok csinálni. A betegségem örökölt, a látásképességem 10%os, színeket nem látok. Olyan a világ számomra, mint egy fekete-fehér film. Ezt én
megszoktam, hiszen így születtem. Sokáig titkoltam a betegségem a környezetem előtt, de
ma már nyíltan beszélek róla. Egészségügyi
szakközépiskolát végeztem, elkezdtem a
Szent István Egyetemet is, de aztán abbahagytam, mert megszülettek a gyermekeim.
Szerencsére ők nem örökölték a gyengénlátásomat.
Milyen szerepet tölt be az életében a sport?
A gyengénlátók iskolájába jártam Zuglóban, ahol megszerettem az úszást, később atletizáltam. Judózni három éve járok az Erdőkertesi Judo Egyesületbe a nagyobbik
fiammal. Az egyik alkalommal az edzőm feleségével tornáztunk, majd felvettem a judogit, és azóta nincs megállás. Belejöttem,
megszerettem ezt a küzdősportot. Szükségem is volt a mozgásra, mert súlyfelesleggel
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Cegléd F-ORV (2022.01.22.)

küzdöttem. A sport és a napi ötszöri étkezés meghozta az eredményét. Egyre
jobb formába kerültem. Három év alatt
heti 2-3 edzéssel eljutottam a zöld övig.
Számomra ez a sport nagyon jó a stressz
levezetésére. A családommal is aktív életet élünk, gyakran járunk kirándulni. Fontos
számomra a mozgás.
Milyen versenyeken vett részt?
Az első versenyem egy harmadosztályú
országos bajnokság volt, ahol mindjárt sikerült lesérülnöm, és a sürgősségin kötöttem ki Pécsett, de szerencsére nem lett
nagy baj. A legbüszkébb a tavaly novemberi
II. Országos Magyar Bajnokságon elért 2.
helyezésemre vagyok. A legutóbbi a budapesti Magyar Kupa verseny volt, ahol a 78
kg-os súlycsoportban indultam, és megosztott III. helyen végeztem. A súlyom
csak 20 dekával haladta meg a határt, ezért
a többiek mind erősebbek voltak nálam, ez
nagy hátrányt jelent. Ezeket az eredményeket az egészséges, látó sportolók között
értem el.
A látássérültek mezőnyében is tervez indulni?
Igen, az edzőm javaslatára szeptemberben és
októberben két ilyen külföldi megmérettetésen veszek részt. Úgy tudom, hogy erős a
mezőny, komolyan kell készülni.
Mennyiben más szabályok vannak ilyen
versenyen?
A normál verseny úgy indul, hogy a versenyzőnek kell fogást találni az ellenfelén, a
látássérülteket a bírók vezetik egymáshoz.
Hogy haladnak a fiúk a judózással?
Szeretnek járni, a nagyobbik fiam jövőre már
tízéves lesz, így megkezdheti a versenyzést.
A kislányom négyéves, de ő is alig várja,
hogy a judoszőnyegre léphessen. Egy judós
pólója már van. A kisebbik fiam autizmussal
él, rá nagyon jó hatással van a sportolás.
Sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb
általa. Zoli bácsi, az edzőnk – mint minden tanítványára – őrá is nagy figyelmet fordít. Ő sokat foglalkozott ezzel a betegséggel, rengeteget olvasott róla, hogy kezelni tudja a vele
járó viselkedési problémákat.
Miért választották Erdőkertest lakhelyül?
Az unokabátyámék laktak itt, és sokat jártunk
hozzájuk. Megszerettük a csendes, zöld környezetet, ezért 2016-ban ideköltöztünk.
Szeretünk itt lakni.
Rimai S. Éva

17

Sport
LABDARÚGÁS • DIÁKOLIMPIA

SIKER A DIÁKOLIMPIÁN

AZ ULTI KLUB HÍREI

Az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola III. korcsoportos diákjai a körzeti
Diákolimpiai Labdarúgó tornán szerepeltek Kistarcsán.
2022. április 12-én Kistarcsán került megrendezésre a Diákolimpia Labdarúgás sportág III.
korcsoportos körzeti versenye. A versenyre öt
iskola csapata érkezett. Kistarcsa (Simándy), Kerepes (Széchenyi), Galgamácsa, Maglód és az
Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola
csapata. Két pályán párhuzamosan zajlottak a
mérkőzések, és mindig volt egy pihenő csapat.
Az első mérkőzésen Galgamácsa csapata ellen játszottunk. Magabiztos, jó játékkal 10:1re győztük le őket. Ezt követően mi pihentünk
egyet, majd következett Kistarcsa csapata. A
pihenő után az első néhány percben kicsit nehezebben találtuk a saját játékunkat, de a második félidőre már egy megnyugtató háromgólos előnnyel fordultunk, melyet a mérkőzés
végére növelni tudtunk, így a végeredmény
9:3 lett. A harmadik mérkőzést Maglód csapata
ellen játszottuk, ahol az ellenfél játékosai közül sajnos többen is voltak, akik nem vették komolyan a játékot. Itt a végeredmény 13:2 lett.
Az utolsó mérkőzésen, Kerepes ellen is magabiztosan, felszabadult játékkal 7:2-re győztünk. Összességében egy jó hangulatú tornán,

fegyelmezett, szép játékkal az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola csapata minden
ellenfelét legyőzve az első helyezést érte el,
így csapatunk továbbjutott a megyei elődöntőbe. Gratulálok minden résztvevőnek! Hajrá!
Örülök, hogy mindig számíthatunk a szülők
segítségére az iskolában, ha szükség van rá, és
ez most sem volt másképp. A verseny helyszínére a gyerekek szállításában Morvay Tibor
segített, ezúton is köszönjük! A mezeket pedig az Erdőkertes SE biztosította számunkra,
köszönjük Csizmadia Balázsnak és Tajmel Barnabásnak!
A győztes csapat tagjai: Farkas Noel, Ignátz
Márk, Morvay Milán, Nagy Bálint, Pádár
Kristóf, Pósa Ádám, Sabau Marcell, Szabó
Márk
A csapatra nemsokára újabb kihívás vár, a területi győztesek a megyei elődöntőben vívhatják ki a megyei döntőbe jutást.
Csak így tovább, ﬁúk!
Mikolajcsik Mónika

AZ ULTI KLUB
2022-ES ELSŐ NEGYEDÉVÉNEK
EREDMÉNYEI:
2022. JANUÁR 29.
1. Hollhos Sándor, Veresegyház
2. Billinger Sándor, Domony
3. Drovszki Sándor, Gödöllő
4. Bazsik László, Erdőkertes
5. Alexy Norbert, Vác
6. Pocsai János, Veresegyház
7. Alman Ferenc, Erdőkertes
8. Laszkovszki László, Erdőkertes
2022. FEBRUÁR 26.
1. Gacsályi Zoltán, Domony
2. Mayer Pál, Iklad
3. Hollhos Sándor, Veresegyház
4. Szabó Gergely, Erdőkertes
5. Alexy Norbert, Vác
6. Billinger Sándor, Domony
7. Pauló Pál, Domony
8. Hollhos János, Budapest
2022. MÁRCIUS 26.
1. Alman Ferenc, Erdőkertes
2. Skultéti József, Erdőkertes
3. Pintér Tibor, Gödöllő
4. Hollhos Sándor, Veresegyház
5. Mayer Pál, Iklad
6. Mártai György, Erdőkertes
7. Alexy Norbert, Vác
8. Billinger Sándor, Domony
Köszönjük a részvételeket, további jó
egészséget, sok szerencsét kívánunk!
Természetesen várjuk az új jelentkezőket
az ultiversenyekre!
Terebesi Sándor

Erdőkertesi SE U7 • II. tavaszi Bozsik-torna

18

Erdőkertesi Napló • 2022. május

Sport
ERDŐKERTESI SE • LABDARÚGÁS

UTÁNPÓTLÁS ÖSSZEFOGLALÓ
U7: Legkisebbjeinknél, szerencsére folya- U13: A télen edzőváltás történt, Tiszai Bálint
matosan nő a sportolni vágyó gyermekvette át a korosztályt, aki hatalmas lenek száma, az edzéseken rendre jó létdülettel és lelkesedéssel vetette bele maszámmal vesznek részt a gyerekek. A Bogát a munkába. Remek kis közösséget tezsik-fesztiválokon jól látható a gyerekek
remtett pár hónap alatt, ami eredméfejlődése.
nyekben is megmutatkozik, hiszen a tavaszi szezonban, eddig 100%-os teljeU9: Szeptemberhez képest már dupla anysítményt nyújtottak.
nyian járnak edzésre, bővült a keret, ami
örömteli. A legfontosabb, hogy minél U16: Itt is új edzővel kezdődött a szezon, a bajtöbb gyermek szeresse meg a labdarúnoki rajt előtt 2 héttel Sági Attila helyét
az U7-es és U9-es csapatunkat is irányígást és sportoljon rendszeresen.
tó Hegedűs Csaba vette át. Nincs könnyű
dolga, hiszen létszámban nagyon véU11: A Bozsik-tornák mellett rendszeresen
járnak kisebb tornákra, edzőmérkőzékony a keret. Elsődleges cél, hogy minsekre. Az edzéslétszám ebben a korden mérkőzést tisztességesen le tudjon
osztályban is 10-15 fő felett van.
játszani a csapat.

U19: A csapat szinte minden tagja a felnőtt csapatban is minden hétvégén szerepet
kap, ami számukra remek fejlődési lehetőséget biztosít. A felnőtt mérkőzések között, hét közben az utánpótlás bajnokságban tudnak játszani, így heti 2 mérkőzés van a lábukban.
Szakmai részről is igyekszünk előrelépni, januártól havi rendszerességgel tartunk edzői értekezletet, ahol átbeszéljük az elmúlt hónap
történéseit, segítjük egymás munkáját. Igyekszünk tőlünk nagyobb egyesületekkel jó viszonyt ápolni, szakmai anyagokat, tapasztalatok gyűjteni tőlük.
Tajmel Barnabás

Erdőkertesi SE U9 • II. tavaszi Bozsik-torna

Erdőkertesi SE U11 • III. Bozsik-torna
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ERDŐKERTESI SE • LABDARÚGÁS

ESEMÉNYEK
EREDMÉNYEK

U7:
(OTP Bank Bozsik-Program)
04. 10. II. Tavaszi Bozsik-Fesztivál, Dunakeszi
Kiemelt játékosok: Patkás Dániel,
Martin Arnold
U9:
(OTP Bank Bozsik-Program)
04. 10. II. Tavaszi Bozsik-Fesztivál, Dunakeszi
Kiemelt játékosok: Szegedi Zsolt,
Veres Vivien

Erdőkertesi SE U13 • V. osztály, B-csoport (Veresegyház 04. 14.)
U11:
(OTP Bank Bozsik-Program)
04. 02. II. Tavaszi Bozsik-Fesztivál, Dunakeszi
Kiemelt játékosok: Morvay Mira,
Monori Péter
04. 06. Veresegyház LUA II-ESE Edzőmér
kőzés
04. 24. III. Tavaszi Bozsik-Fesztivál, Dunakeszi
Kiemelt játékosok: Morvay Mira,
Solti Roland
U13:
(V. osztály, B-csoport)
04. 10. ESE – Tökmag FS
04. 14. Veresegyház VSK – ESE
04. 24. ESE – VS Dunakeszi II

2:0
1:14
4:2

U16:
(III. osztály, felsőház, Északi csoport)
04. 02. GSK – ESE
13:0
04. 09. ESE – Kistarcsai VSC
3:9
04. 21. ESE – Fortuna SC-Kismaros
1:4

Erdőkertesi SE Felnőtt csapat

U19:
(III. osztály, felsőház, Északkeleti csoport)
04. 07. ESE – Zsámboki SE
2:4
Felnőtt:
(III. osztály, Északi csoport)
04. 02. Püspökszilágy SE – ESE
04. 10. ESE – Szobi SC
04. 16. Gödi SE II – ESE
04. 24. ESE – Váchartyán KSE

0:4
3:2
3:1
0:1

Öregﬁúk:
(Keleti csoport)
04. 04. Hévízgyörki SC – ESE
04. 11. Bagi TC ’96 – ESE
04. 19. ESE – Mogyoród KSK
04. 25. ESE – Szadai SE

2:1
4:0
3:1
3:5

Erdőkertesi SE Öregﬁúk csapat
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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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Életmód

DALLOSKERT KERTÉSZET

Veresegyház határán egy színpompás, virágzó növényekkel és zöldellő fákkal teli faiskola,
a Dalloskert kertészet várja az a kertészkedni vágyókat. Veresegyház első kertészetét sokan ismerik, mégis kevesen tudják, a szép növények mellett miért érdemes ide látogatni. A tulajdonos-ügyvezetővel, Kottán Ervinnel beszélgettünk.

Hogyan indult a Dalloskert kertészet?
A kertészetet 1990-ben, az első veresegyházi kertészetként alapította a nagyapám, én 99
óta vettem át a vezetését. Ugyan dísznövénykertészet és faiskola voltunk mindig,
igyekeztünk minden egyéb terméket is beszerezni, ami a kerthez kell. Így a gyümölcsfák,
lombos díszfák, szőlődugványok, bokrok, virágok, örökzöldek mellett kaspó, táp, föld, fenyőháncs, díszkavics, és még ki tudja, mi minden szerepel a kínálatunkban. Összesen körülbelül ötszáz féle növény, plusz kiegészítők
várják a kertészkedni vágyókat.
Milyen volt a vásárlói igény anno, és milyen
most?
Régebben keresettebbek voltak a haszonnövények, mint a szőlő, málna, ribizli, egres,
illetve a gyümölcsfák. Most a dísznövényeket keresik és viszik inkább a vevők,
mivel a kertet dísznek vagy pihenésre
szánják az emberek.
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A Dalloskert kertészet miben más a többi kertészetnél?
A mi erősségünk a széles termékpaletta és a
megbízhatóság. Ennek érdekében jellemzően stabil, magyar partnerekkel dolgozunk, és
többségében magyar termékek vannak nálunk.
Importterméket ősszel már nem hozunk, hogy
ne pusztuljon el. Nem véletlen, hogy pozitív
visszajelzéseket kapunk a növények megmaradásáról, és stabil vevőkörrel rendelkezünk,
amely folyamatosan növekszik.
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Igaz az a hír, hogy a kertészetükben az
„1 négyzetméterre jutó” kertészek száma kimagaslóan magas?
Igen, így is mondhatjuk. Mindenkinek ez a szakmája a családban, a feleségem és a gyermekeim
is szakmabeliek, de kell is a segítség! A vásárlók
részéről gyakran halljuk, hogy sok a rossz tapasztalat a katalógusból, online vásárolt termékek esetén. Mi inkább azt javasoljuk, hogy jöjjön
el, nézze meg személyesen mindenki, így vegye
meg a növényeket. Ha kell, akkor szakmai tanácsadást is kap tőlünk, és persze a növények házhoz szállításának terhét is levesszük a vevők válláról, ha kell.
Gyakori probléma, hogy az ember vesz egy
szép növényt, de vagy a körülmények nem
megfelelőek, vagy a gondozás, és idő előtt elpusztul. Ön mit javasol ez ellen?
Alapvető dolog, de mindig elmondom: a növénynek enni, inni adni kell, akkor tud működni
az ő immunrendszere is. Ez azt jelenti, hogy
jó nagy ültetőgödröt kell ásni, trágyával megtölteni, sok víz legyen és sok tápanyag is. Érdemes használni a 3-6 hónapos lebomlású tápokat, a víz pedig elengedhetetlen. Mivel
komplett kertépítést, gyepszőnyeg-telepítést, öntözőrendszerek építését is vállaljuk,
ezért öntözőrendszer nélkül már nem is szoktunk kertet építeni.
Lamos Edit
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