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AZ ERDŐKERTESIEK KÖZÉLETI LAPJA

50 éves a Faluház
(Cikkünk a 3. oldalon, fotó: Csernicsek Szőke Annamária)

Közlemények

A hónap híre
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

MI VAGYUNK!

– A FALUHÁZ 50. ÉVÉNEK JUBILEUMI ÖRÖMÜNNEPE

„Egy település rangját, méltóságát nem csupán
az épületek külseje szabja meg,
hanem az, ami falai között történik.”
(Bodor Ádám)
Fotó: Hollai Gábor

Mi az, amitől otthonosan érzi magát egy település lakója? A jó infrastruktúra, a jó közlekedés, az élhető környezet és még valami lényeges: a jó közösség! Ezért azonban közösen kell munkálkodni. A helyi hagyományok, szokások, közös élmények kovácsolják össze
az embereket. Különösen nehéz ez olyan településen, ahol sokan lakóhelyüktől távol dolgoznak, ingázásra kényszerülnek. A napi munka után már alig marad idő a kulturális programokra, erre inkább csak a hét végén van lehetőség. Így volt ez egykoron, és így van ez
ma is. Mégis lehetséges. A járvány megmutatta, hogy milyen nélkülözhetetlenül fontosak számunkra az emberi kapcsolatok, a közös élmények. Ennek fontos kulturális színtere Erdőkertesen a megújult Faluház és Könyvtár, amely egész napos rendezvénnyel ünnepelte „Mi vagyunk!” címmel fennállásának 50. évfordulóját 2022. május 21-én.
Változatos, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt igényesen választott zenés, táncos, sportos és színházi előadással fűszerezett programokra került sor. A Szent István-parkban fellépett a Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttes, a Kerecsen táncegyüttes, a Műhely
Táncműhely, az artista Hortobágyi Károly-díjas Rippel-ﬁvérek, a Cozombolis együttes,
Ruha Tomi humorista, Kökény Attila énekes.
A gyerekeket Batu-tá kalandjairól szóló zenés
bábjáték, Zsuzsi bohóc, EJSE Macik judo bemutatója, a Necces gyerekek örömzenéje és
tánca, és a ZsigmondLala Énekstúdió produkciója, „A dzsungel könyve” című musical
szórakoztatta. Emellett a Csupa Csuda Játszópark ugrálóvárral, valamint enni- és innivaló
is várta a falu népét.

MI VOLTUNK!
Erdőkertes 100 éves múltjában már 1919-től
fellelhetőek voltak a műkedvelő színielőadások, dalárdák, táncestek, önképző körök.
Önálló településsé Erdőkertes 1956-ban vált.
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Az első művelődési ház társadalmi munkában
épült, ahol már 1959-ben színjátszó csoport
alakult. A megnyitó ünnepségen a Liliomﬁ színpadi előadására került sor Pásztor Béla rendezésében és szereplésével. Majd különböző szakkörök alakultak: fotó, képzőművészeti, tánc, zenekar. Az 1960-as évek végére
épült meg a Klubkönyvtár Gizi néni „kecsketelepe” helyén. Kevés volt akkoriban a szakképzett népművelő, könyvtáros, ezért aztán
pedagógusok látták el az egyes szakfeladatokat. Iglói Sarolta volt a Klubkönyvtár első
szakképzett népművelője. 1967-1972 között öt
év alatt hat új vezető kapott megbízást az intézmény vezetésére. 1973 végén a Klubkönyvtár Donga Színpadának első nyilvános estéjén már olyan neves művészek léptek itt fel,
mint Hoﬁ Géza, Dévai Nagy Kamilla, Bánﬀy
György és sokan mások. Népszerűek voltak a
képzőművészeti csoportfoglalkozások is, amelyet Dániel Kornél festőművész vezetett. 19831984-ben bővült a ház, és ekkor kapta az Ady
Endre Művelődési Ház nevet.

Szőke Zoltán és Dr. Pásztor László

Fotó: Rimai

Fotó: Takács Katalin
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Önkormányzat
Az intézmény élére ifj. Dániel Kornél került, aki
apjától örökölt művészi tehetségét a színházművészet területén érvényesítette. Az ő
idejében vált Erdőkertes a kistérség kulturális központjává. Érdekesség, hogy akkoriban az
adózási szabályok miatt volt olyan eset, hogy
a rendezvényekre a belépőjegyet természetben róhatták le az érdeklődök: krumplival, tojással, zöldséggel ﬁzettek. Népszerűek voltak
a bálok: cigánybál, nőnapi bál, sajtóbál. A helyi sajtó, az Erdőkertesi Tükör ifj. Dániel Kornél
szerkesztésében 1989-ben jelent meg időszakosan. A nevéhez főződik az „Anyám Fekete Rózsa” című vers- és prózamondó találkozó, amely országossá, majd nemzetközivé
vált. Napjainkban Dániel Kornél nevét őrzi a
Veres1Színház egyik bérletsorozata is. 2004.
január 24-én került átadásra a Nagy László építész által tervezett Faluház és Könyvtár, amelynek sikeres és nagyra becsült vezetője Pallag
Katalin volt 2005-től nyugdíjba vonulásáig. Az
intézmény az ő időszaka alatt is mindenütt ott
volt a település életében, szervezte a nemzeti
és a társadalmi ünnepeket, támogatta a civil
szerveződések létrejöttét, és segítséget nyújtott a működésükben is. A Faluház a közelmúltban is számos foglalkozást kínált az érdeklődőknek: néptánccsoportok, természetjáró kör, kézműves körök, kártya- és nosztalgiaklub stb. A kicsiknek gyermekszínházi előadásokat és játszóházi foglalkozásokat, a ﬁataloknak zenés szórakozási alkalmakat kínált.
Rendszeresek voltak a különböző tematikájú
(néprajzi, kézműves, változatos alapanyagokat
felhasználó, ünnepekhez kapcsolódó, kreativitást fejlesztő) foglalkozások. A jelenlegi, új
vezetés is megőrizte a sikeres programokat. A
Faluház galériáján másfél havonta új kiállítások
vannak, a nyári időszakban pedig színes, változatos tábori programokat kínál. Évek óta részt
vesz a Faluház az országos Kulturális Örökség
Napok és az Országos Könyvtári Napok programban, megalakulása óta a Kultúrházak ÉjjelNappal rendezvénysorozatban. A város vezetése fontosnak tartotta, hogy számon tartsák Erdőkertest mint információs és „kulturális pontot” az ország térképén. A könyvtárban
közel 30 ezer kötet található, ennek egynegyede az ifjúsági és gyermekkönyvek száma.

Önkormányzat

KÖZÖSEN VÁLTJUK VALÓRA...

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

Fotó: Hollai Gábor

A könyvtáros részt vesz a szakkörök, játszóházak, kézműves foglalkozások szervezésében
és foglalkozások levezetésében is. Átlagosan
280-300 fő a beiratkozott olvasók száma,
közöttük kicsit nagyobb a nők aránya. A könyvtári tagoknak körülbelül a fele 16 év alatti.

MI VAGYUNK!
2021 áprilisától Szőke Zoltán megbízott intézményvezető és munkatársai révén a Faluház kínálata új programokkal bővült. A sikeres
pályázatoknak és az önkormányzat segítségének köszönhetően a Faluház színpada megújult, és befogadó színházi státusza új lehetőségeket nyitott meg a közönség számára.
Olyan országos kulturális programok váltak elérhetővé, amelyeket a Déryné, a Köszönjük,
Magyarország és a Lázár Ervin-program kínál.
Új hagyományok megteremtésével a Faluház
erősíti az összetartozás érzését olyan rendezvényekkel, mint például a kalácsfesztivál.
A Faluház és Könyvtár a jövőben is kiemelt ﬁgyelmet fordít a ﬁatalok megnyerésére a kultúra számára. A könyvtáros, Hollósi Jánosné iskolai és óvodai csoportoknak továbbra is
rendszeresen tart a könyvtárban mesefoglalkozásokat, oktat könyvtárhasználatot, vendégekkel rendhagyó könyvtári órákat különböző témákban, mint például papírszínház mesélés, rendhagyó irodalom- és énekóra, néphagyományok ismertetése, kézműves foglalkozások. A Faluházban a ﬁatalok megismerkedhetnek a színjátszás, a néptánc és a kézművesség örömeivel, és számos állandó foglalkozás közül is válogathatnak. Ahhoz, hogy
minden olajozottan működjön, szükséges a további munkatársak: Bajáki Bernadett rendez-

vényszervező, Márkus Judit kommunikációs
munkatárs és színművész, Szemánszki Attila és
Huszárik Zsolt technikai munkatársak egyenrangú partneri együttműködése. A változatos
programok egyaránt kínálnak kulturális élményeket úgy a gyerekek, mint a felnőttek és az
idősebb korosztály számára. A sikeres működéshez nagy mértékben hozzájárul a munkatársak kapcsolati tőkéje. A közönség tájékoztatására pedig megjelent a Facebook, az Instagram, a Faluház honlapja, valamint a hagyományos plakátok, a szórólapok és a helyi
sajtó, az Erdőkertesi Napló is. Ennek eredményei már jól láthatóak, amelyet fémjeleznek
a teltházas színházi előadások, amelyek már a
kistérségből is vonzanak nézőket.

MI LESZÜNK!
A jövő a ﬁataloké – vallja Szőke Zoltán. Ezért
nagyon fontos, hogy a ﬁatalok az élménypedagógia módszerével már óvodás kortól megismerjék a kultúra kincseit, és azok később is
életük részévé váljanak. Jöjjenek be a gyerekek a Faluházba asztaliteniszezni, csocsózni,
táncolni, olvasni, kiállítást nézni! Mindig szívesen látott vendégek lesznek itt. Ismerjék
meg a kézműves alkotások örömét, a helyi művészek alkotásait, próbálják ki tehetségüket a
kultúra számos területén! Érezzék magukat otthonosan, kapcsolódjanak ki a rohanó világban
itt, a Faluházban! Hozzák el barátaikat és szüleiket, nagyszüleiket is a Faluházba – őrizzék
a hagyományokat és teremtsenek újakat, hogy
jó legyen itt, Erdőkertesen élni!
Rimai S. Éva
Források: Asztalos-Zombor: A 100 éves Erdőkertes
Beszélgetés Szőke Zoltán mb.intézményvezetővel

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN
Mozgalmas gyermeknap volt a Ki Akarok Nyílni Óvodában. Vendégségbe érkeztek a „60+” klub érdeklődő tagjai és a Családsegítő Szolgálat munkatársai egy közös, vidám, aktív gyermeknapi délelőttre.

ELHUNYT

BÉRES ISTVÁN,
IVANCSICS ILONA
ERDŐKERTESEN
Településünkön egyeztetett a kulturális lehetőségekről a neves színművésznő

MEGÚJULT
A TÁBOR MEDENCÉJE
A SZEDER Egyesület és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően teljesen felújított medence várja a június
20-ától táborozó gyerekeket az
Ifjúsági táborban. Külön öröm,
hogy helyi vállalkozó végezte a
munkálatokat.

ÚTSZAKADÁS A NAP UTCÁBAN
Fotó: Rimai
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Június 1-jén a Nap utcában egy hulladékszállító autó alatt beszakadt az útpálya.
A beszakadás oka az volt, hogy az egyik ingatlan vízbekötése anyagfáradás okán eltört,
a kiáramló víz pedig hosszan, mintegy két méter mélységig kimosta az útalapot.

Erdőkertesi Napló • 2022. május

ERDŐKERTES DÍSZPOLGÁRA
(Tápiósáp, 1933 – Budapest, 2022)
Újpesten a VILLGÉP Ipari Szövetkezet
termelésvezetője, 1981-től az erdőkertesi telep vezetője, majd 1988-tól a
szövetkezet elnöke lett. Az időközben
ALU-ROCK Kft. néven átalakuló gazdasági társaság irányítását 2005-ig,
nyugdíjba vonulásáig látta el.
Erdőkertesen folytatott tevékenysége
idején a község gazdasági életében jelentős szerepet játszott. Minden eszközzel segítette a község fejlesztési
elképzeléseit. Támogatta a településünk intézményeit, társadalmi szervezeteit.
Erdőkertes Község Önkormányzata
2004-ben Erdőkertes díszpolgára címet
adományozott neki.
Osztozunk a család fájdalmában,
vigasztalódást kívánunk!
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„TERMÉSZETESEN ERDŐKERTES – ERDŐKERTES TERMÉSZETESEN”

A megfelelő növények választása további hasznos segítség, ez azonban időigényes. A tervezéshez ideális esetben körülbelül egy évig érdemes ﬁgyelemmel kísérni a kertet, hogy lássuk, hogyan éri a napsütés, hol, milyen körülmények vannak, majd ennek megfelelően választani
illetve ültetni növényeket. A trópusibb, szárazságkedvelő, sziklakerti növényeket – például
a levendulát, varjúhájat, szukkulenseket – elég havonta kétszer öntözni, és kavics közé is ültethetjük őket. Ezzel szintén őrizzük a talaj nedvességtartalmát és a gazosodástól is megkímél minket.
További hasznos, apró praktika a haszonnövények gondozásához a felületegyengetés, amelyet érdemes alkalmazni. Ennek oka, hogy a kapálás során növeljük a levegővel érintkező felületet, így gyorsabban szárad. A gereblyézés, egyengetés, lesimítás, akár a talaj letaposása
is segít abban, hogy kisebb felületen száradjon a föld, és ne párologjon annyira a nedvesség.
Lamos Edit

tatni a növényeink sorsát. A vastag mulcs
megtartja a vizet, pláne ha összeérnek már a
növények. A mulcs a klasszikus értelemben vett
fakéreg mellett bármilyen ágdarálék, szalma,
széna, növényi nyesedék, például levágott
Májusi eső aranyat ér – tartja a mondás. Az éghajlat és a környezet drasztifű (tarackfélék kivételével) is
kus változása miatt azonban egyre nagyobb a meleg és egyre kevesebb
lehet. A komposzt készía csapadék. Így ma már nemcsak májusban, hanem egész évben kintésével és használatával
cset ér az eső. Különösen igaz ez, ha kertünkben, udvarunkban
szintén segíthetünk, és
virágokat, haszon- és dísznövényeket gondozunk. Követa tápanyagpótlást is
kezzen néhány ötlet a Természetesen Erdőkertes program
megoldhatjuk, melyet
részeként Nagyné Gódor Csillától, hogyan oldható meg a
minden növény megcsapadékmenedzsment háztáji környezetben!
hálál. Ha nincs külön
komposztálónk, készítAz elsődleges cél: a csapadékot gyűjteni! Minden csepp haszhetünk ágdombot is, amely
nos, ezért egy sem veszhet kárba. A kereskedelemben számkét-három év alatt összeérik,
talan formában, méretben kínálnak vízgyűjtő hordókat, tárolókomposztálódik.
kat, edényeket, melyek közül ízlésünknek és igényeinknek megfeHa nem tudunk ekkora területet
lelően választhatunk, de újrahasznosíthatunk is erre a célra egy kiürült
ilyen mélységben takarni, akkor a növények töhordót. Amire érdemes ﬁgyelnünk, hogy a vízgyűjtő edény zárható véhez tett szalma, széna, fűnyesedék is jó szolgálatot tehet. Lehullott
fedéllel rendelkezzen. A nyitott edényből ugyanis jelentős mennyi- leveleket is hasznosíthatunk ugyanígy, különösen kora tavasszal, köséget veszítünk el a párolgás miatt, valamint a szúnyogok is elősze- rülrakva a növények gyökerét. A növényi „hulladék” ez esetben ráaretettel telepítik ide a lárváikat! Ha lehet, hűvös helyen tároljuk az eső- dásul duplán hasznos, mivel a tápanyagot, főleg a nitrogént pótolja a
vizet, és sűrű szövésű textillel is lefedhetjük, a szúnyogok, rovarok tá- növények számára. Nem véletlenül szebb a fűnyíróval vágott fű, mert
voltartására.
ha sűrűn nyírjuk a gyepet, akkor az ott maradó apró fűnyesedék seA meglévő nedvesség megőrzése a második fontos lépés. A nö- gítségével visszatápláljuk a nitrogén nagy részét. Az extra kényelemvények beültetése sokat tud segíteni a ebben, érdemes árnyékot adó, szeretőknek ajánlott automata fűnyírót használni, ami a füvet is levágja
mélyre hatoló gyökerű, nagy lombú fákat ültetni. Az első két évben helyettük. Ha nyáron is szép, zöld gyepet szeretnénk, akkor a melegben
az ültetett fák locsolására nagy hangsúlyt kell tenni, egy-egy alkalommal ne vágjuk rövidre, hogy magát árnyékolja, ez által kevésbé szárad ki!
50-60 liter vizet is igényelnek ahhoz, hogy a gyökerük gyorsan nőjön Hosszú szálú fűnyesedéket azonban ne hagyjunk a gyepen, mert attól
és mélyre hatoljon. Éppen ezért kedvelt típus például a japán fűz, amely berohadhat!
nagyon mély gyökeret ereszt. A díszkertek esetén az is segítséget jeA legegyszerűbb és kényelmesebb megoldás, ha kút, kerti locsoló
lent, ha sűrűn ültetjük a növényeket, ez által a tetejük összeér. Ezzel vagy öntözőrendszer is segíti a vízellátást. A locsolásnál kút esetén veaz apró trükkel ráadásul nemcsak a vizet tartjuk meg a talajban, hanem gyük ﬁgyelembe, hogy a nagyon hideg víz a növényeknek káros lehet,
gyomlálni is kevesebbet kell! A beton, via color burkolat nyáron 50- érdemes a vizet előzetesen egy vízgyűjtőbe kiengedni, és onnan lo60 fokra is felmelegszik, ezzel szemben az élő növények kevésbé, sőt csolni. A növények és a kerttulajdonosok számára egyaránt ideális a csea környezetüket is hűtik. Ha az épület fala nincs szigetelve, érdemes pegtetőrendszer használata, mellyel remekül lehet szabályozni a fovadszőlőt, díszbokrot, gyümölcsfalugast elé ültetni, ez ugyanis klimatizál lyadék pótlását, és időt is spórol. Fáknál viszont ezt ne alkalmazzuk, mert
a gyökerekhez nem jut el a víz, ezért egy nyaralás során, vagy ha nem
és szigetel is egyben.
A talaj nedvességtartalmát a mulcsolás segítségével is őrizhetjük. öntözzük külön, ki fognak száradni. A csapadékvíz-gyűjtőhöz csatlaA mulcs esetén 8-10 centiméter vastag rétegről kell gondoskodni, ha koztathatunk pluszban elvezető csövet, amelyet a növények tövéhez
nincs külön vízforrásunk az öntözéshez, ám nem szeretnénk kockáz- kihúzva egy kiadósabb eső esetén a túlfolyó víz rögtön célba juttatható.

MINDEN CSEPP KINCSET ÉR

Fotók: Pixabay, internet
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„TERMÉSZETESEN ERDŐKERTES – ERDŐKERTES TERMÉSZETESEN”

BÁNYATÓ FEJLESZTÉS:
AHOGY A KÖZÖSSÉG SZERETNÉ
Közösségi tervezést kezdeményezett az önkormányzat a bányató körüli infrastruktúrafejlesztés kapcsán. A lakosság láthatóan értékelte a kezdeményezést, mert 634 válasz érkezett a felhívásra. Az önkormányzat célja az volt, hogy az igényeket még a pályázat beadása előtt összegyűjtse, és célirányosan olyan elemekre pályázzon, ami találkozik a helyi szükségletekkel.
Településünk önkormányzata beadta azt a pályázatot, ami a bányató-rehabilitációhoz kapcsolódik. Arra pályáztunk, amit az erdőkertesiek kértek: fásításra, tanösvényre, játszótérre, futópályára és szabadtéri tornapályára. A válaszadók elsöprő többsége a természetes környezet védelmét részesíti előnyben,
egy élhető, zöld település mellett tettei le a
voksát. Ez egybecseng az önkormányzat törekvéseivel is, hiszen 2022-re meghirdettük
a „Természetesen Erdőkertes – Erdőkertes
természetesen” zöld programunkat, amelyben kiemelt figyelmet szentelünk az éghajlatváltozásra adott válaszoknak, a vízmegtartásnak és a tó körüli növényzet rehabilitációjának.

David Attenborough azt mondta: „A földi
élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunke cselekedni. Sokan egyénileg is megtesznek
minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban, a gazdaságban és
a politikában.”
Önkormányzatként tehát az a feladatunk,
hogy helyi politikai aktorként kezdeményezői
legyünk a zöld fordulatnak itt és most Erdőkertesen. Örülünk annak, hogy a helyiek értékelik az eddigi intézkedéseinket, jó volt
látni a visszajelzést, hogy a válaszadók háromnegyede szerint jó irányba mennek a
zöld fejlesztések Erdőkertesen. Folyamatosan
növeljük a zöldfelületeinket, vérszilvafát ül-

tettünk, elkezdtük telepíteni a selyemmirtusz ligetet, fásítási programunk számokban
mérhető: 463 fát ültettünk az újszülötteknek,
és minden tanév végén csüngő díszcseresznyefát a végzős tanulókkal.
Erdőkertesre azok a családok költöznek,
akiknek a csendes, nyugodt környezet szerepel
az öt legfontosabb települési preferenciája
között. Ez visszaköszönt a bányató körüli közösségi tervezésben is. Amikor azt kértük, válasszák ki az öt legfontosabb preferenciát, ami
egy ideális településképhez hozzátartozik számukra, első volt a biztonság (86%), második a
csendes, nyugodt környezet (61%), harmadik
a házi- és szakorvosi ellátottság (54%), negyedik
az oktatási-nevelési intézményrendszer (52%)
és ötödik a sok zöldfelület (50%).
Arról nem szükséges vitát nyitni, hogy kellenek utak, kell a minél fejlettebb infrastruktúra. Ez jogos igény, és minden agglomerációs település keresztje. Döntéshozóként mégis azért fontos iránytű a kérdőívben kirajzolódó eredmény, mert egyértelmű, hogy lakosságunk számára a természetközeliség, a jó
levegő, a környezettel való harmonikus kapcsolat fontos szempont, tehát tartanunk kell továbbra is a zöld irányt.
Erdőkertes Önkormányzata

KÉT ÉV KIHAGYÁS UTÁN ÚJRA NAGY SIKER VOLT A MAJÁLIS!

(Fotók: Hollai Gábor)
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KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

„KITARTUNK A CSALÁDOK TÁMOGATÁSA
ÉS MEGERŐSÍTÉSE MELLETT”

Erdőkertest nagyszerű, szorgalmas emberek lakják, ez itt egy példaértékű, igazi közösség – fogalmazott a lapunknak küldött nyilatkozatában Tuzson Bence, aki az áprilisi választásokon meggyőző fölénnyel kapott újabb négy évre mandátumot, így továbbra is ő képviseli érdekeinket
az Országgyűlésben. Az országgyűlési képviselő beszélt arról is, hogy a Miniszterelnökség húszmillió forintos támogatásával – amit tavaly decemberben hagytak jóvá – elkezdődhetett az egészségház felújítása, február végén láttak hozzá a nyílászárók cseréjéhez, majd következhetnek a
külső munkálatok. Mint mondta, ez is szépen bizonyítja, hogy a munka Erdőkertesen is folytatódik,
és a fontosabb lépésekről, lehetőségekről, a további tervekről nemrég egyeztetett Pásztor László polgármesterrel. Várhatóan szeptember elsején nyílik meg az új református óvoda, a bölcsőde
építése pedig még ebben az évben elkezdődhet – tette hozzá.
„Megtisztelő, hogy a választók bizalmából képviselőként dolgozhatok tovább a körzetünkben élőkért, néhány napja pedig az államtitkári eskümet is letettem, hogy a magyar kormány munkáját segíthessem a jövőben is” – mondta el a lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, amikor arra
kértük, értékelje a választási eredményeket.
„Munkámmal mindig is az volt, és továbbra is az a célom, hogy az
itt élő kicsik és nagyok mindennapi életét szebbé és jobbá tegyem –
folytatta–, ezért dolgoztam, és a jövőben is ezért fogok mindent megtenni.” Mint mondta, a bizalmat minden egyes nap ki kell érdemelni. „A további fejlesztések irányait az elmúlt évek eredményei tulajdonképpen már kijelölték számunkra, az egészségügyi és oktatási, közlekedési fejlesztéseket kell továbbvinnünk, bölcsődéket, óvodákat és
iskolákat építünk, több ilyen beruházás már folyamatban is van régiónkban. Megújulnak az egészségügyi intézményeink, ezt pedig különösképp Erdőkertesen fontos hangsúlyoznunk, hiszen a Miniszterelnökség tavaly decemberben jóváhagyott húszmillió forintos támogatásának köszönhetően az idén februárban elkezdődhetett az
egészségház felújítása, amelynek részeként mosható, fertőtleníthető falfelületeket alakítanak ki, egységes – ugyancsak fertőtleníthető –
várótermi ülőbútorokat és pólyázóasztalokat vásárolnak, valamint a régi
radiátorokat is újakra cserélik”.
A képviselő nemrég az Erdőkertesen folyamatban lévő és a településen tervezett újabb fejlesztésekről egyeztetett Pásztor László polgármesterrel. A munka zavartalanul folytatódhat tovább: előreláthatólag szeptember 1-elsején nyílik meg az új református óvoda, a bölcsőde építése pedig mintegy hatszázötvenmillió forintos központi támogatással még ebben az évben elkezdődhet.
„A bölcsődeépítéssel az a célunk, hogy az édesanyáknak ne kelljen
választaniuk a család és a munka között. Egy szülő számára nincs fontosabb, mint az, hogy amíg ő dolgozik, legféltettebb kincse, a gyermeke
szép, biztonságos és minden igényt kielégítő körülmények között tölthesse el az időt. Ezt a célt szolgálja az is, hogy Erdőkertesen ötvenkét
férőhelyes intézményt építünk. Meggyőződésem, hogy ez hatalmas
segítséget jelent majd a kisgyermekes szülőknek. Ötgyermekes édesapaként számomra különösen fontos a családok támogatása, megerősítése. Minden egyes nap azért dolgozom, hogy a körzetünkben
élő családok számára bölcsőde-, óvoda-, iskolafejlesztésekkel biztosítsuk
a mindennapok nyugalmát, a biztonságos, tervezhető jövőt. Ezért is
tartom hatalmas közös sikernek és egyben szívügyemnek az erdőkertesi bölcsőde építését” – összegezte Tuzson Bence.
Felhívta a ﬁgyelmet arra is, hogy a magyar családok védelme érdekében július elsejéig meghosszabbították az élelmiszerárstopot és a
benzinárstopot. Mint mondta, térségünk szempontjából ez utóbbi kü-
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lönösen fontos, hiszen nagyon sokakat érint egy olyan agglomerációs régióban, mint a miénk, ahol nagyon sokan vannak, akik napi szinten ingáznak autóval a fővárosi munkahelyükre, majd pedig délután
onnan haza, a családjukhoz. „Nem kevésbé fontos az sem, hogy meghosszabbítottuk a SZÉP-kártyára vonatkozó kedvezményeket is, vagyis továbbra is felhasználható élelmiszer-vásárlásra a vendéglátás alszámlán lévő összeg, továbbá fontos, hogy az elmúlt tizenkét év bebizonyította, hogy betartottuk az idős honﬁtársainknak tett ígéretünket,
megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét, sőt visszaadtuk a tizenharmadik
havi nyugdíjat is.”
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PEDAGÓGUSPORTRÉ: TORZSA-BOROS BOGLÁRKA
Hogyan viszonyulnak a gyerekek az általad taERDŐKERTESI NEUMANN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA nított tantárgyhoz?
Az ének az megosztó. Én alsósokat is tanítottam itt is, meg az előző iskolámban is. Ők
szeretnek énekelni, velük lehet játszani.
„Nagy meglepetés volt, mert nem tudtam róla semmit” – meséli Torzsa-Boros Boglárka, ének- Az ötödik és hatodik még szeret énekelni,
zene és történelem szakos tanárnő, akit az egyik volt tanítványa jelölt Az év tanára díjra. Az de hetedikben, amikor már elkezdenek
5.a osztályfőnöke hatalmas visszajelzésnek tartja, hogy végül meg is kapta ezt a rangos el- mutálni a fiúk, akkor az már nehéz falat, úgy
ismerést, bár lévén, hogy ez 2020-ban, a pandémia és az online oktatás kellős közepén tör- kell kikönyörögni, hogy legalább egy kicsit
tént, a plaketten Az év virtuális tanára felirat szerepel. Saját bevallása szerint ez a vissza- tátogjanak, vagy lássam, hogy mozog a szájelzés megerősítette abban, hogy jó helyen van itt, az erdőkertesi Neumann János Általá- juk. Már másféle feladatokat kell hozzájuk
nos Iskolában, ahol éppen a negyedik tanévét tölti.
bevinni, de hetedikesek, nyolcadikosok is
nagyon jól énekelnek, ha úgy van kedvük,
Fotó: Márkus Judit
Hogyan került képbe ez a pálya?
nyilván ez hangulatfüggő, főleg ebben az
Volt előttem egy jó példa, az anyukám is tanár,
életszakaszban. A végzősökkel már inkább
úgyhogy az iskolai környezet abszolút otthozenéket hallgatunk. De a ballagási dalokat
nos volt számomra. Ő napköziben tanított abmeg imádják, mert modernebbeket szoktam
ban az iskolában, ahol tanultam, tehát minden
választani, amiket szívesen énekelnek. Ezdélután ott maradtam a suliban. Volt, hogy bezel szemben a történelmet általában szementem hozzá, mert bábszakkört tartott. Naretik. Ötödikben még nagyon mesélős,
gyon sokszor játszottam azt, hogy tanárnéni vameg nagyon sok játékot viszek be nekik. Hegyok. Leültettem a plüssöket és a babákat, fütedik-nyolcadikban a 20. század már nem
zetet vezettem mint egy naplót, úgyhogy
mindenkinek nyeri el a tetszését, meg már
szerintem ez irányított volt. A két szakom az
keményebben kell tanulni a fogalmakat,
szépen kialakult. Jártam zeneiskolába, tanulévszámokat, személyeket. Próbálom nekik
tam zongorázni, az énekhangom hála Istennek
úgy átadni, hogy élmény legyen.
megadatott, azt szépen tudtam fejleszteni toPályád során találkoztál már olyan szélsősévább. A történelmet pedig nagyon megszeges helyzettel, amit nehezen tudtál megolrettem ötödikben, amikor elkezdték tanítani.
dani?
Nagyon jó tanáraim voltak, abszolút megszeVannak nehéz pillanatok, főleg egy ötödikbe
rettem a múlt után kutatást.
való átmenet. Ez az osztálynak is nehéz, meg
Milyen út vezetett az erdőkertesi Neumann
szerintem a tanárnak is kihívás, amikor egy telJános Általános Iskoláig?
jesen új csoportot kap meg, és alkalmazkodEgerben végeztem az Eszterházy Károly Tani kell egymáshoz, meg kell ismerni a másikat.
Torzsa-Boros Boglárka
nárképző Főiskolán, és nagyon szerettem. Az
Nehéz egy csapattá kovácsolni őket.
egy külön világ volt, hogy főiskolásként nem
Melyek a legszebb pillanatai ennek a hivaMiskolcra jártam, ahol felnőttem, hanem el- Mik azok az elvek, szempontok, amiket szem tásnak?
mehettem egy teljesen másik városba, a csa- előtt tartasz?
Számomra például egy karácsonyi műsor,
ládomtól független életet élhettem. Magát a Igyekszem nagyon sok játékot belevinni a ta- amikor az énekkarral fellépünk, vagy például
várost is nagyon szerettem, egy igazi diákváros, nításba, szeretem meglepni a gyerekeket. egy betlehemest tanítottam meg osztáés történelmileg is nagyon szép. Amikor elvé- Szerintem nincs két egyforma órám, mert lyoknak. Olyankor én mindig bőgök. Van
geztem a főiskolát, akkor Borsod megyében he- minden osztály más, és mást szeret. Ha van úgy, hogy már órán is könnyezik a szemem,
lyezkedtem el, egy kis faluban, Forrón. Az ke- egy téma, akkor lehet, hogy az egyik osz- mert olyan szépen énekelnek egy karácsomény volt. Más a főiskolai gyakorlóban taníta- tállyal így dolgozom fel, a másik osztállyal nyi dalt. A meghittséget próbálom elérni,
ni, és más a való élet. Meg ugye átmentem a meg úgy. Attól is függ, milyen a hangulatuk. hogy azt ők is megkapják és átérezzék. Mákatedra másik oldalára, meg kellett tanulnom, Van, hogy megkérdezem, most akkor mit jus, júniusban, amikor közeledik a ballagás,
hogyan kell viselkedni, milyen szabályokat, szeretnétek csinálni, és olyankor két dolog és már tudjuk, hogy kirepülnek, és látom azt,
elveket alakítsak ki. Az a két év volt a próba- közül lehet választani. Igyekszem megadni hogy kaptam meg őket ötödikben, és mit
időszak, éneket tanítottam, zongorát és szol- nekik a választási lehetőséget. Az elvek kö- visznek tovább nyolcadikból, azok is szép pilfézst. Utána megismerkedtem a férjemmel. Ő zül a példamutatást tartom nagyon fontos- lanatok. Nagyon sokféle van, de ezt a ketbudapesti volt, úgyhogy én is odaköltöztem. nak, magam mutatok példát számukra. Csak tőt tudnám kiemelni.
Pesterzsébeten, a XX. kerületben néztem azt várom el tőlük, amit magamtól is elvár- És végül arra lennék kíváncsi, kinek dobnád
munkát. Ott hét évig voltam és azt is nagyon nék, és ezt tudják, szoktam hangoztatni. tovább a képzeletbeli hólabdát, és miért?
szerettem. Sokat tanultam, nagyon jó mento- A felső tagozatosok mindegyikét tanítom az Varga Enikő alsósokat tanít, és nagyon-naraim voltak. Utána mindenképpen szerettünk ének miatt, de igyekszem megismerni őket, gyon jó tanító, egy igazi egyéniség. Én navolna kijjebb jönni, nem akartunk Pesten ma- hogy milyen a hátterük, milyenek ők maguk. gyon szeretem őt, mint embert, sokat szokradni. Veresegyházat választottuk. Megszüle- Ez is fontos, főleg a saját osztályomban. A já- tunk viccelődni meg humorizálni. Nagyon jó
tett a kislányom, és gyes után már nem tudtam tékot is megemlíteném, mert még a nyol- szakember, nagyon jól össze tudja fogni az
visszamenni Pesterzsébetre. Kertesen pont cadikosok is szeretnek játszani. És az is fon- osztályt.
meghirdettek egy ének szakot, úgyhogy meg tos, hogy egy picit a humor is benne legyen
is pályáztam. Az most itt a negyedik évem.
az óráimban.
Márkus Judit

„SZERETEM MEGLEPNI A GYEREKEKET”
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GYERMEKFOGLALKOZÁSOK ERDŐKERTESEN

SZÍNJÁTSZÓKÖR, A KREATIVITÁSÉRT

„Játékteret biztosítani és játékossá, könnyeddé tenni a jelenlétet” – foglalja össze a Színjátszókör legfőbb célját Szőke Zoltán színművész, az
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár megbízott intézményvezetője, akinek 2021 októberében meghirdetett foglalkozására tizennégy különböző
életkorú helyi általános iskolás jelentkezett. A hetente kétszer kétórás foglalkozások során a szürkeállomány teljes körű kihasználása, a két agyfélteke összekapcsolása, vagyis a kreativitás felélesztése az elsődleges feladat.
„Kora gyerekkori emlék, hogy kint hintázok a nagymama udvarán egy
gigantikus hintán, amit nagyapám szerkesztett, halandzsa nyelven énekelek, és csinálom a műsort egy általam elképzelt, ott ülő közönségnek” – idézi fel Zoltán az első színjátszással kapcsolatos emlékeit. Az
édesapja által misztikus hangon előadott sok-sok mese szintén
eszébe jut. Az óvodai és iskolai ünnepségeken szégyenlős gyermek
gátlásai akkor szabadultak fel, amikor tizenkét évesen ő lett a rádióhangjátékokat készítő Újvidéki Magyar Rádió Nemecsek Színjátszó
Együttesének egyik hangja. „Emlékszem az első napra, amikor ez kezdődött a rádióban. Öt mondatom volt mindössze, de én azt nagyon
előkészítettem. Elmondtam otthon anyukámnak, apunak, a barátaimnak, akikkel együtt játszottam ott, és a hétéves húgomnak” – meséli tovább a színművész, aki országos fesztiválokra is eljutott ezekkel a hangjátékokkal. Hetedikes-nyolcadikos korukban már amatőr színjátszócsapatot is alakítottak, és a Petőﬁ Művelődési Házban próbáltak. Ezt követte a gimnáziumi diákszínpad, majd az Újvidéki Színművészeti Akadémia.
„Amikor idekerültem az erdőkertesi Faluházba, és megláttam ezt
a zseniális lehetőséget, hogy itt van egy színpad, meg egy nézőtér,
eszembe jutott, mi lenne, ha csinálnánk az itteni fiatalokkal egy színjátszókört. Nagyon élvezem ennek az egésznek a koordinálását” –
mondja a színész, aki próbál játékteret biztosítani a gyerekeknek arra,
hogy felébresszék a bennük szunnyadó kreativitást. Technikákat tanít, illetve lehetőségeket mutat nekik, melyek egyéni fantázia szerint folytathatók tovább. A résztvevőknek kellett pár hónap, hogy
levetkőzzék a gátlásaikat, de most már a legvisszahúzódóbbaknak
is sikerült kinyílniuk. A fő cél a kreativitás maximális kiaknázása, a gyerekek teljes felszabadítása, valamint annak a megértetése, hogyan
játszhatnak közösen egy koordinált játék keretein belül. Ennek érdekében a foglalkozásokon szöveget mondanak, megpróbálnak kivitelezni egy-egy előre megkoreografált mozgást úgy, hogy közben
a ritmusra, a tempóra és az érthetőségre is koncentrálnak. „Most nem
az iskolában vagytok, hanem a Faluházban, ahol ugyan van egy viselkedési forma, tehát nyilván nem rúgjuk ki a falat, de ugyanakkor
érezzétek magatokat otthon, mert ez a tiétek” – idézi Zoltán azokat a biztató mondatokat, amelyekkel az iskolában elvárt, merev magatartásformából igyekszik kizökkenteni a tanoncokat. Néhány
hónap alatt nem csupán azt sikerült elérnie, hogy a gyerekek felszabaduljanak, hanem azt is, hogy ötleteljenek, ami nélkülözhetetlen
egy színházi foglalkozáson. „Amíg úgy ültek görcsben, mint a nyuszik, addig egy-egy mondatot harapófogóval kellett kihúzni belőlük. A mostani felszabadult állapottal már lehet mit kezdeni. De hát
erre kellett ez a majdnem hét hónap, ami most kezd gyümölcsözni” – emlékszik vissza a színész a kezdetekre. Saját bevallása szerint
mély vízbe dobta a gyerekeket, amikor ugyanazt a feladatot kezdte el velük, ami az ő belépője volt a Színművészetire, ez pedig Arany
János Toldi című elbeszélő költeményéből az Első ének. A fiataloknak
először értelmezniük kellett a veretes szöveget, például képábrázolás segítségével elképzelni az ösztövér kútágast hórihorgas gémmel. Aztán sokat beszélgettek arról is, miért éppen Arannyal kezdtek, ki ő, és mi mindent adott a magyar irodalomnak. „Fontos, hogy
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Fotó: Márkus Judit

ne menjenek el amellett, hogy Magyarországon születtünk, magyarok
vagyunk, és milyen gazdag a kultúránk, a hagyományainak, az irodalmunk, a költészetünk. Hogy érezzék kicsit, hogy nemcsak a grundra ugrottak ki bulizni, hanem mi tényleg egy olyan ügyet csinálunk,
ahol a szó mágiájával teremtünk egy kis produkciót magunknak, a
saját szórakoztatásunkra” – mondja Zoltán, aki közben folyamatosan figyeli, miképp próbálnak kitűnni egymás előtt a gyerekek, hogyan akarnak jobbak lenni, mint a másik. A nagyobbak már érzik és
értik a felelősségteljes alkotói légkört, próbálják fegyelmezni a kisebbeket.
A színművész meglátása szerint a kreativitás kivétel nélkül minden gyerekben benne van, függetlenül attól, hogy kétballábas, botfülű, vagy dadog és hadar. „Ha feladat elé állítod, akkor ő ott van.
Ott van helyzetben, és hibátlanul hozza az adott játékot. Meg kell
találni azt a határt, hol legyen benne az ő egyénisége, kreativitása.
A kreativitás mindennek az alapja” – utal a szakember példaként egyegy szövegmondási stílusra. Sokszor beszélgetnek arról, hogy milyen a racionalitáson és logikai gondolkodáson alapuló iskolai
rendszer, és miről szól az ő játékuk, ahol a jobb agyfélteke kreatív
és intuitív készségei mutatkozhatnak meg. A cél a két agyfélteke öszszekapcsolása, a kreativitás jegyében. „Mi ezen a nyelven beszélgetünk, ahogy én ezt most elmondom, és ők pontosan értik, hogy
miről van szó. Hiszek abban, hogyha egy gyerek kreatív, és tudatosan
kreativitásra van nevelve, akár egy hangszertanulás, akár egy színjátszó kapcsán, ami komplexen mozgatja meg az idegrendszert, akkor máshogy van jelen az iskolai rendszerben is, és máshogyan veszi az anyagot, másképp szívja magába az információt” – vonja le a
szakkörvezető a végső következtetést. Meglátása szerint ez már egy
sokkal nyitottabb generáció az övénél, nagyon értelmesek, az általuk
virtuóz módon kezelt technológia összekapcsolódik a Színjátszókörön kialakított kreatív világgal és a lelkesedéssel: „ez egy szupergeneráció!”
Márkus Judit
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Félidős eredmények
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JÖHETSZ, DRÁGÁM!

AKI MEGHÓDÍTOTTA A VILÁGOT ÉS A SZÍVEKET

Az Örömlányok végnapjai című előadás után újabb, Moravetz Levente forgatókönyve alapján készült vígjáték, a Jöhetsz, drágám! szórakoztatta a Faluház közönségét 2022. május
7-én a Hadart Színház művészeinek előadásában. A siker ezúttal sem maradt el. Bizonyíték
volt erre a teltházas nézőtér, a folyamatos tetszésnyilvánítás és a végén a vastaps.

Az Erdőkertesi Faluház közönsége a Veresi Ifjúsági Színház előadásában láthatta a Kis herceg című előadást 2022. május 6-án. Az előadás irodalmi alapja Antoine de Saint-Exupéry 1943-ban megjelent legismertebb regénye, amelyet 80 millió példányban adtak ki,
és a Biblia után a legtöbb nyelvre fordítottak le. Sokan gyerekkönyvnek tartják, de a felnőttek számára is mély tartalmat hordoz. Az előadás megálmodóját, Ácsné Csáki Ildikó
drámapedagógust 2021 szeptemberében a Magyar Drámapedagógiai Társaság „Gyémántokleveles gyermekszínjátszó rendező” címmel tüntette ki. 2002 óta 11 aranyminősítésű előadást rendezett. Az előadás előtti délutánon vele beszélgettem. Majd este vártam, hogy a kis herceg és barátai megszelídítsenek. Azt hiszem, sikerült nekik.
Mióta foglalkozik drámapedagógiával?
2002 óta vagyok a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára. Emellett színjátszó szakkört kezdtem szervezni, majd elvégeztem a drámapedagógia szakot a Váci Apor Vilmos Főiskolán.
Ezt a módszert a tanárképzés részévé kellene
tenni. Segíti a személyiség és az együttműködés fejlesztését, a másság elfogadását és a
toleranciát egymás iránt. Fejlődésünk eredménye, hogy eddig hatszor kerültünk az országos döntőbe, és kaptunk arany diplomát.
Egyszerre négy különböző korcsoportú ﬁatallal
foglalkozom. Így a Veresi Ifjúsági Színház a Szikrákból, a Tűztestvérekből, a Tűzmadarakból és
a Színskála Stúdióból áll. Több közös produkciót is színpadra állítottunk, mint például
a Hókirálynő, a Tündér Lala és a legújabb: A
kis herceg. Hiszem, hogy a színjátszás ösztönzi
a ﬁatalokat egy-egy könyv elolvasására. 17 éve
komplex nyári művészeti és napközis táborokat tartok, amelyekre a Fabriczius Iskola honlapján bárhonnan lehet jelentkezni.
Humán érdeklődését a családjából hozza és
adja tovább?
Édesapám gépészmérnök volt, de művészi beállítottsággal. Édesanyám bérszámfejtő volt, de
tanár szeretett volna lenni. Ezt az álmát én váltottam valóra. Nagyon szeretek tanítani. Ezt
már kétévesen elkezdtem, amióta ádáz harcot
folytatok a szép beszédért. „Tiszta szó – tiszta lélek” címmel a csúnya beszéd ellen mozgalmat hirdettem az iskolában. A művészetek

Fotók: Rimai

A helyzetkomikumon alapuló cselekmény
alapmotívuma az örökzöld házassági hűtlenség. Lajos – a kissé pocakos férj, akit Háda János alakított – és a 20 évnyi házasság után még
mindig mutatós feleség, Jolán – Molnár Szilvia – gyógyüdülésre készülnek. Persze mindketten külön utakon, és azt remélve, hogy alkalom nyílhat a kedvesükkel egy kis pásztorórára. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a
férj titkára, Rezsőke – Szabó Máté – is a megüresedő lakás reményében várja barátnőjét, Katicát. Ám a házaspár egyikének sincs eszébe,
hogy valóban elutazzon. Sőt, idővel a magán
bolondok házában a létszám egyre gyarapszik:
megérkezik Lajos két barátnője is, a kihívóan
öltöző, korábban elhagyott Mirtill – Végh Judit – és a szolidabb Viki – Andrádi Zsanett –
is. Mindketten Lajos eltitkolt „lányaivá” avanzsálnak, mígnem kiderül, hogy Viki valóban egy
eltitkolt kapcsolat gyümölcse. A hazugságok
hálójában vergődő Lajos próbálja menteni, ami
nem menthető. Ha még ez sem lenne elég, a
Kanadában élő unokaöccs, Merlin is bejelenti jövetelét, és előreküldi bűvészládáját, amely
később kiváló búvóhelynek bizonyul a hölgyeknek. Az üresnek látszó lakásba érkezik
még egy váratlan vendég, Lompos – Bordás
Mihály –, a betörő, aki munkához is lát, és köt
még egy csomót a cselekmények fonalára. A
díszlet egy lakás belső tere, de a hangsúly nem
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A KIS HERCEG,

„Tessék, itt a titkom.
Nagyon egyszerű: Jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

a látványon, hanem a színészi szerepformáláson van. A fókuszban a mindent kimagyarázó
„teremtés koronája”, Lajos, akire a néző a
gyengeségei ellenére sem tud haragudni.
Jolán, a külsőségekre nagyon sokat adó feleség, akiről szintén nem mintázható meg a hűség szobra. Biztonsági játékosként előrelátóan próbálja távoltartani a háztól Bélát – Lakatos Károly –, a szeretőjét, aki csak az utolsó jelenetben tűnik fel a színen. Rezsőke, a titkár a
végsőkig kihasznált és lojális alkalmazott ﬁgurája, aki gyakran kerül kínos helyzetbe.
Lompos, a betörő csak véletlenül cseppen a
történetbe, de aztán ő is belekeveredik a
családi hazugságokba. Mirtill és Viki, a két eltérő karakterű hölgy is remek alakítással próbálják fenntartani a családfő maradék tekintélyét, de mindhiába. A fordulatokban gazdag
történet egy percig sem hagyja lankadni a néző
ﬁgyelmét és nevetőizmait.
Ez az este is bizonyítéka annak, hogy a színvonalas vígjáték kiválóan alkalmas arra, hogy
egy rövid időre kikapcsoljuk a lelkünkből a hétköznapok gondját-baját, és megnyissuk szívünket a vidámságnak és az örömnek.
A stressz és a feszültség oldásának hatékony
eszköze a nevetés, amelyből nem volt hiány
ezen az estén – gyógyszer ez a javából, ráadásul
mellékhatások nélkül.
Rimai S. Éva
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Ácsné Csáki Ildikó

Fotók: Rimai

szeretetét a gyermekeimnek is átadtam, büszke vagyok rájuk. A lányom termékenységkutatással foglalkozik, a SOTE-n az idén végez,
a ﬁam jogi pályára készül.
Miért éppen A kis hercegre esett a választás?
Az egyik színjátszósom vetette fel, a Színskála Stúdió csapatával együtt olvastuk végig, és
hetekig elemeztük a művet, miközben improvizáltunk. Harminc tanítványom játszik a darabban. A díszlet egy ﬁatalok által készített univerzumszimbólum, egy dobogó és egy fa repülőgéproncs. A jelmezek egy része is saját kivitelezésben készült. A darab felvállalása
azonban nagy kihívás, mert ﬁgyelni kell a szövegre és a karakterekre. Ha egy könyvet vihetnék magammal egy másik bolygóra, az A kis
herceg volna.
Mit emelne ki a darabból?
Jellemző, hogy a külsőségek, a látszat alapján
ítélünk. Nem tudunk egymásra ﬁgyelni, miközben ez és az együtt töltött idő minősége
lényeges. A kis herceg nem ítélkezik, úgy keresi a megvilágosodást, mint egy kis buddha.
És amikor a függöny felgördült...

A díszlet szimbolizálta a helyszíneket: sivatagot,
univerzumot, bolygókat. A színpad síkjából kiemelkedő dobogó különböző funkciókban kreatív ötlet volt. Hol királyi trónus, hol íróasztal, hol
a szín szereplőjének kiemelésére szolgál. A repülőroncs darabja és a pilóta sapkája emlékeztetett a cselekmény előzményére. A gyerekek és
ﬁatalok játéka teljes harmóniában volt egymással. Ügyes megoldás volt a pilóta gyerekkori élményének ﬁatalabb szereplő általi megformálása,
miközben a felnőtt énjét egy lány játszotta. A jelenetek között a gyerekek játéka, kommentjei és
a nagyobbak kosztümős jelenetei a változó
fényhatásokkal jól oldották a koncentrációt
igénylő dialógusokat és fokozták a vizuális hatást.
A kis herceget alakító Fekete Bálint ﬁnom játékkal
személyesítette meg a főhőst. A rózsa kislányok
a mozgásukkal kifejezően ábrázolták a virágok
szépséget. Szép színészi teljesítmény volt a pilótát alakító lány zárómonológja.
És amikor legördült...
„Írjátok meg nekem, hogy visszajött...” Antoine
de Saint-Exupéry utolsó szavai a műben még
mindig visszhangoznak, holott valójában a kis
herceg sohasem ment el. A kis herceg, aki a lelkünk legmélyén mindig él és virul. Valóságos művészet együttélni ezzel a gyermekkel, aki egykoron voltunk, és aki életünk végéig elkísér bennünket, és alázattal ﬁgyeli, akivé váltunk. „Mert
előbb minden felnőtt gyerek volt. De csak kevesen emlékeznek rá.” (Exupéry). Mindannyiunknak van egy titkos kertje, mint amilyen a gyermekek képzeletbeli világa, ahol nincsenek határok és ahol szabadok lehetünk. Csak rajtunk
múlik, hogy minél jobban kiszélesítsük titkos kertünk kerítését, hogy mindenki beleférjen, akivel csak meg szeretnénk osztani. Minden olyan
ember, akiket megszelídítünk, és akiknek hagyjuk, hogy megszelídítsenek minket. Azok, akikkel együtt ápolhatjuk életünk szabadságát.
Rimai S. Éva
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MENNYIRE „PISZKOS”
A MAGYAR GYÜMÖLCS?

HÁZI PRAKTIKÁK ÉS A VALÓSÁG

A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása mindenki számára az egészséges étkezés részét
jelentik. Épp ezért bombaként robbant a hír két listáról, amelyek a legtöbb növényvédőszermaradékot tartalmazó gyümölcs és zöldség jegyzékei Amerikában és Európában. A hírek
után a vásárlók a magyar alma, cseresznye és eper fogyasztásán estek gondolkodóba, a
témában járatos szakemberekben pedig joggal merült fel a szezon kezdetére időzített szándékos lejáratás gondolata. De valóban jobbak a spanyol, olasz vagy
francia termények a magyarnál? Tényleg nálunk használják a legtöbb növényvédő szert Európában? És vajon megtisztíthatók a „piszkos” szermaradékoktól a gyümölcsök? A kérdéseket még lehetne folytatni, de
lássuk a tényeket!
Az Amerikában évente megjelenő, „Piszkos tizenkettőként” (Dirty
dozen) elhíresült lista a növényvédőszer-maradékokkal (peszticidek)
legszennyezettebb zöldségeket és gyümölcsöket rangsorolja, míg
a legkevésbé szennyezett termékeket a „Tiszta tizenöt” listája tartalmazza. A kutatást végző amerikai Environmental Working Group
(EWG) azonban ezek vizsgálatához a tengerentúlon kapható illetve fogyasztott termékeket veszi górcső alá. Épp ezért a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal (Nébih) kérdésünkre azt a választ adta, hogy
az USA-ban eltérő jogszabályi környezet, más technológiák és fogyasztói
szokások miatt az ottani kutatásokat nem lehet közvetlenül alkalmazni a hazai viszonyokra. Ami jó hír, hogy az európai növényvédelmi és
élelmiszer-biztonsági rendszerek jóval szigorúbbak az amerikainál, a
Az amerikai és az európai lista az eltérő vizsgálati feltételek ellenére
kontinensünkön például a génmódosított termékek előállítása is tiltott. mutat átfedést, melynek oka, hogy vannak olyan termékek, amelyek
több kártevőtől és kórokozótól is védelmet igényelnek, ezért esetükben
„TILTOTT GYÜMÖLCSÖK”
származástól függetlenül nagyobb mértékű a növényvédő szerek haszA Piszkos tizenkettő európai megfelelője a Pesticide Action Network nálata. Ilyen például a cseresznye, eper, alma, spenót, salátafélék, stb.,
„Tiltott gyümölcsök” (Forbidden fruit) című tanulmánya, mely az összes míg ellenpéldájuk az avokádó, banán vagy a dinnye, melyek kevesebb
uniós országban, köztük hazánkban is, vizsgálja a növényvédő ható- védelmet igényelnek. Egyes észrevételek szerint, ez utóbbi termékeknél
anyagok mennyiségét a mezőgazdasági termékekben. A 2011-2019 így nincs is olyan súlya, hogy bio vagy hagyományos (konvencionális)
között ellenőrzött mintákban egyre nagyobb számban mutatták ki a terméket fogyasztunk.
peszticideket, nemcsak nálunk, hanem unió szerte. Ezt a negatív tenA növényvédő szerek hatóanyagainak emberi és környezetre gyadenciát megerősítik a Nébih által évente végzett hasonló típusú vizs- korolt hatását folyamatosan újraértékelik az unióban. A Tiltott gyügálatok is. 2019-ben a méréseik szerint a minták 36%-a tartalmazott mölcsök című európai kutatásban felhívják a ﬁgyelmet azoknak a „kockét vagy több hatóanyagot – igaz, ebbe a határérték alatti jelenlétet kázatosnak” minősített, úgynevezett „helyettesítésre jelölt növényvédő
is beleszámították.
hatóanyagoknak” (CfS) a listájára is, amelyek kivonását már évekkel ezelőtt kezdeményezte az unió, és 2030 a kivezetésük céldátuma. Vagyis megfelelnek ugyan a világviszonylatban legszigorúbb európai uniós előírásoknak, de valamilyen tulajdonságuk miatt felmerült a jövőbeni visszavonásuk, kiváltásuk korszerűbb hatóanyagokkal. Addig teA „Piszkos ötös” a Nébih adatai alapján az alma, szőlő, szamóca, hát javasolt mást használni helyettük, ha azonban nincs más, akkor haszfejes saláta, őrölt paprika. A rekorder egy fűszerpaprika (magyar) nálhatók. Így például a „bordói lé” is felkerült a „helyettesítésre jelölt
15 féle kimutatott növényvédő hatóanyaggal, majd az olasz cse- hatóanyagok” közé ökotoxikológiai megfontolásból, noha jelenleg a
megeszőlő és a magyar szamóca 11 féle hatóanyag-tartalommal. biogazdálkodásban is használatos szer.
A tavaszi friss zöldségek, primőrök a Nébih szerint nem feltétlenül jelentenek nagyobb kockázatot a peszticidek szempontjából.
Az üvegházi paradicsom vagy paprika esetében például a jól szabályozható környezet miatt lényegesen kevesebb növényvédelLEGSZENNYEZETTEBB GYÜMÖLCSÖK:
mi kezelésre van szükség, mint a szabadföldi technológiánál.
1. Szeder 2. Őszibarack 3. Eper 4. Cseresznye 5. Sárgabarack
Kockázat lehet viszont a primőröknél a nitrát feldúsulása például
salátánál, mert a kevesebb napsütés miatt a nitrát lebomlása lassabb
LEGSZENNYEZETTEBB ZÖLDSÉGEK:
tavasszal, mint nyáron. Kisgyermekek esetében a nitráthalmozó zöld1. Zellerzöld 2. Zellergyökér 3. Kelkáposzta 4. Saláta
ségeket (spenót, sárgarépa, cékla vagy a saláta) lehetőség szerint
5. Kelbimbó
(Forrás: Pesticide Action Network)
kerülni kell, mert a csecsemőkre komoly kockázatot jelenthetnek.

VESZÉLYES PRIMŐR?

A MAGYAR TERMÉK ROSSZABB?
Azt a vádat, hogy Magyarországon használják a legtöbb kivonásra ítélt
kockázatos hatóanyagot, maga a kutatás cáfolja. Az összes európai ország közül hazánk a 10. helyen szerepel, míg a lista első öt fokán Belgium (34%), Írország (26%), Franciaország (22%), Olaszország
(21%) és Németország (20%) termékei szerepelnek.
Dr. Szabó Árpád, a MATE Növényvédelmi Intézetének docense
úgy reagált lapunknak arra az állításra, hogy Magyarországon az EU által már betiltott szereket használunk, hogy ez fel sem merülhet. Ugyanis egy növényvédő szer csak az Európai Unióban egységes szabályok
alapján kaphat engedélyokiratot hazánkban. Más országokhoz képest
jóval többféle szer használata is félreértelmezett megállapítás, ugyanis – bár az egyes szerek engedélyezése tagállami hatáskör – a hatóanyagengedélyezés közös uniós ügy.
Ugyanakkor tengerentúli és már európai intézmények is előre jelzik, hogy a kutatásban felsorolt 55 féle növényvédő szer egyszerre,
rövid időn belüli kivonása a forgalomból katasztrofális hatást jelentene
a jelenlegi formában működő, „ipari” növénytermesztésre.
TÖKÉLETES VAGY VEGYSZERMENTES ALMA
Dr. Roszík Péter, a biogazdálkodást ellenőrző Biokontroll Hungária
Nonproﬁt Kft. ügyvezetője a kutatás kapcsán az alkalmazott növényvédő szerek számának növekedését azzal magyarázta, hogy az
elmúlt tíz évben nagyon sok új, eddig ismeretlen kártevő jelent meg
Európában és hazánkban is. A használatban levő növényvédő szerek
gyakran nem hatásosak ellenük, másképp kell védekezni tehát, mint
az eddig ismert kártevőkkel szemben. Az uniós szerhasználat a világon a legóvatosabb, a hazai növényvédelmi rendszer pedig messze
a legbiztonságosabb, mert komoly szakmai kritériumok alapján használhatók az egyes növényvédő szerek nálunk – magyarázta a növényvédelmi szakember.

Elterjedt a médiában néhány jó tanács a növényvédőszer-maradékok fogyasztásának elkerülésére. A tuti tippek között szerepel a szódabikarbónás vízben való áztatás, a hámozás, mosás,
sőt körömkefés sikálás is. A zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt mindenképp érdemes megmosni, a peszticideket
azonban mosással vagy hámozással csak akkor tudjuk eltávolítani,
ha kontakthatású szerekről van szó. A felszívódó hatású hatóanyagok azonban ezek egyikétől sem tűnnek el!
A jelen álláspont szerint ahhoz, hogy a növényvédőszer-maradékokkal szennyezett termékek megbetegedést okozzanak,
nagy mennyiséget kellene belőlük elfogyasztani nap mint nap.
Ugyanakkor a peszticidek fogyasztása valamint endokrin- és immunbetegségek kialakulása között egyre több összefüggést mutatnak ki. Az ételallergiák, például a gluténérzékenység terjedése
és a gabonáknál használt növényvédő szerek között is találtak kapcsolatot.
A szermaradékok elkerülésére a megoldást az ökológiai, bioélelmiszerek, ellenőrzött gazdálkodásból származó termékek fogyasztása jelenti, de segítséget nyújt a saját termelésű, helyi vagy
közeli termelők és a szezonális zöldség-gyümölcs fogyasztása is,
mivel kevesebb növényvédő szer alkalmazását igénylik.
Szabó Árpád elmondása szerint a növényvédő szerek használatának növelését ugyanakkor a fogyasztói mentalitás is generálja: nem
május-júniusban akarunk csak cseresznyét enni, vagy szeptembertől decemberig almát, hanem egész évben. Ráadásul girbe-gurba vagy
kisebb hibát viselő árut nem veszik meg a fogyasztók – ezért óriási
a nyomás a termelőkön. A helyes tárolás és a hosszú szállítás nagy
költséggel jár, és olykor csak különféle szerek segítségével oldható
meg. Miközben a kereskedelem számára – a vásárlói igények kiszolgálása miatt – a látvány fontosabb a polcra kerüléshez, mint a beltartalom. A Tiltott gyümölcsök kutatásában szereplő almánál talált
növényvédőszer-maradék például jellemzően a tárolhatóságot segítő szer maradványa.
Az 55 úgynevezett helyettesítésre jelölt hatóanyag kivonása sem oldaná meg valószínűleg a problémát, mivel a magyar termelők kerülnének
megoldhatatlan helyzetbe. A forgalom visszaesése, a termelés leállása következne be, majd jönnének más országokból a kevésbé szigorú
feltételekkel előállított termékek. Így végső soron a humán- és ökotoxikológiai problémákat nem megoldanánk, hanem csak máshová, kevésbé szigorú termelési feltételekkel működő országokba helyeznénk
át. Már ma sem újkeletű a konzerviparban, hogy a szamóca egyiptomi, a málna perui, a kajszibarack pedig kínai eredetű. Mindemellett az
európai feldolgozóüzemek minőségi elvárása is olyan nagy, hogy a gazdálkodó inkább túlbiztosított növényvédelmi programot hajt végre, kockázatainak csökkentése miatt.
Lamos Edit

„TILTOTT GYÜMÖLCSÖK”
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ERDŐKERTESI JUDO SPORT EGYESÜLET

GOLLER TAMÁS,

AZ EDZŐ SEGÉDJE,
AKI SIKERES VERSENYZŐ LETT
Erdőkertesen a judo sport 2013 óta létezik Vincze Zoltán vezetésével. Kezdetben az UTE
szakosztályként, majd 2015 második felétől önálló egyesületként működik. Az Erdőkertesi Naplóban már bemutattuk Vincze Zoltánt, aki az egyesület vezetése és edzői munkája mellett a Magyar Judo Szövetség bírói bizottságának is tagja. Ezért elkel mellette a
segítség, aki a ﬁatalok neveléséből kiveszi a részét. Mostani számunkban bemutatjuk Goller Tamást, aki az edzések mellett a versenyeken való részvételek során is a judokák mellett áll, segíti a felkészülésüket. Tamás nem utolsó sorban sikeres versenyző is lett. A tanítványok bemutatóját a Mi vagyunk! című rendezvényen is láthatták az érdeklődök. Egyik
edzés előtt vele beszélgettem.

Fotók: Magyar Judo

Goller Tamás (jobbra) – Győr XXIII. Nyílt Masters Bajnokság

Mikor kezdett judózni?
Fiatalon, a húszas-harmincas éveimben több
sportágat kipróbáltam. Évekig atletizáltam,
úsztam, majd kipróbáltam a küzdősportokat is.
Öt évvel ezelőtt lehoztam a ﬁaimat edzeni az
Erdőkertesi Sport Egyesületbe. Kimondottan
küzdősportot kerestem nekik, és itt helyben
megtaláltam. Mivel ezen belül is volt elképzelésem, hogy judo vagy birkózás, így nagyon megörültem, hogy van ez a lehetőség.
Hogy miért is a judo? Két elég erős érv szólt
mellette. Az egyik az, hogy azoknak a gyerekeknek, akik ezt a sportot űzik, roppant erős
lesz a vázizomzatuk, ebből adódóan az átlagnál erősebbek lesznek ﬁzikálisan. Másodszor
pedig jól versenyezhető sport. Minden feltétel adott, hogy akik tehetségesnek bizonyulnak és elég elszántak, akár olimpikonokká is váljanak. A judo annyira megtetszett nekem,
hogy beálltam edzeni én is, majd versenyezni kezdtem.
Milyen eredményeket ért el?
Jelenleg kéköves versenyző vagyok, de az idén
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szeretném megszerezni a barna övet. Utána
meg sem állok a fekete övig. Ami a versenyeken való részvételt illeti, országos versenyen
5. helyezést értem el, a harmadosztályú magyar bajnokságon és Győrben, 2022. május 7én a XXIII. Nyílt Masters Bajnokságon a dobogó harmadik fokára léphettem fel. A jövőben koromnál fogva már csak masters versenyeken tervezek indulni.
Milyen feltételei vannak a masters versenyeken való részvételnek?
A masters verseny indulásának a feltétele, hogy
harmincévesnél idősebbnek kell lenni. Ezen belül a korosztályokat ötéves csoportokra osztják:
30–35, 35–40, 40–45, 45–50, 50–55, 60–65,
70-75 közöttiek és akár 75 év fölött is. Mivel
ezekben a korosztályokban nem szükséges
már a sportorvosi engedély az induláshoz, így
mindenki a saját felelősségére indulhat.
Milyen gyakran edz, milyen kiegészítő sportot űz a judo mellett?
Átlagosan heti három alkalommal edzek, mellette erő- és állóképességemet fejlesztő moz-

gásformákat is végzek. A judo mellett még
úszok, illetve saját testsúlyos meg súlyzós edzéseket szoktam végezni, mikor az időm engedi.
Hogy került sor arra, hogy aktívan segítse az
edzőt?
Vincze Zoltán edzőnk versenyelnöki és versenybírói munkája mellett szükség volt olyan
személyre, aki a távollétében megtartja az edzést, valamint elviszi a versenyzőket a helyszínre, és ott mellettük áll. Erre a feladatra vállalkoztam örömmel.
Milyen képességekkel kell rendelkezni annak
a ﬁatalnak, aki a judót választja?
Mindenféleképpen a legfontosabb, hogy szeressen küzdeni és elég elszánt és kitartó legyen
a céljai elérésében.
Hány éves kortól versenyezhetnek a gyerekek?
Azt tudni kell, hogy judoban itthon tízéves kortól lehet versenyezni. Itt a rendes küzdelmi versenyzésre gondolok. Viszont rengeteg olyan 10
év alatti gyerek judozik az országban, akik már
szívük szerint megméretnék magukat. Ezért a
Magyar Judo Szövetség az idén szervezett nekik egy versenyzési lehetőséget. Igaz, nem valós küzdelmi versenyeken kellett a tudásukat bizonyítani, hanem adott formagyakorlatok, úgynevezett katák szabályos bemutatásával. A
verseny úgy zajlott, hogy minden egyes egyesület a saját dozsojában videóra vette az induló párosokat, és az anyagot beküldték a szövetségbe kiértékelésre. Pontozással döntötték
el, melyik páros milyen eredményt ért el. A maximálisan elérhető pontszám 45 volt. Egyesületünket négy páros vagyis nyolc judoka képviselte a 390 fős mezőnyben. Goller Tamás Bendegúz–Koblász Péter, Székesvári Mia–Goller
Botond, Szabó Zente–Molnár Márk, Molnár
Klaudia–Morvay Mia. Mind a négy párosunk
aranyérmet szerzett. Ráadásul a Goller Tamás
Bendegúz–Koblász Péter páros a maximális 45
pontot szerezték meg, amellyel kiérdemelték, hogy 2022. május 21-én Győrben az Országos Diákolimpia – Diák A-B-C előtt bemutassák tudásukat a közönség előtt is. Külön büszkeséggel tölt el, hogy Goller Tamás Bendegúz
és Goller Botond a két ﬁam.
Milyen versenysikerekre legbüszkébb, amelyeket az EJSE judokái elértek?
Minden egyes versenyükre büszke az ember,
amit végigküzdenek, még akkor is, ha veszítenek, ellentétben azokkal, akik azt fejben elengedik, és feladják.
Milyen további tervei vannak?
A következő övfokozat elérése, majd jövőre a
dan vizsgát letenni.

ERDŐKERTESI JUDO SPORT EGYESÜLET

SIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN
TISZTELT SZÜLŐK ÉS KEDVES JUDOKÁK!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy a Győrben megrendezésre került több kategóriás diákolimpián méltán álltak helyt judokáink. A diákolimpia megnyitóján az a nagy megtiszteltetés érte az EJSE 2 judokáját, hogy „arany” minősítésű oklevelesként, bemutathatták maximális pontszámot érő gyakorlatukat a versenyzők és nézők előtt.
A bemutatójuk olyan jól sikerült, hogy az MJSZ főtitkára külön tárgyjutalomban is részesítette őket.
Ők pedig nem mások voltak, mint: Koblász Péter és Goller T. Bendegúz.
Ezt követően a diák C-B és A korosztályokban értékes 5. helyezést sikerült elhoznunk judokáink harcias küzdelmeit követően. Ebben a 3 kategóriában 500 fő indult a versenyen. A vasárnapi napon a serdülő és junior kategóriában kerültek megmérettetésre IFI korosztályú versenyzőink. A lányok közül Diós Lara ezüstéremmel, Komcsák Lilla pedig 5. helyezéssel térhetett haza. Ezen a napon több mint 350 fő versenyző küzdött a tatamikon. Mindkét nap a nagy
létszámú indulók miatt, több mérkőzésen kellett megmérettetni magukat. Mindenki az EJSE macikhoz méltóan küzdött és harcolt. A helyezést elért versenyzőkről külön fényképet mellékelek.
Legyünk rájuk büszkék és példaképül állítom őket az EJSE többi judokája elé!
Üdvözlettel: A nagy medve-Vincze Zoltán

Goller Tamás példája mutatja, hogy szülőként
sem késő aktívan sportot űzni. Ez lelkesíti a
ﬁatalokat és bizonyítja azt, hogy a minta a legjobb nevelési módszer. Hajrá, EJSE!
Rimai S. Éva
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Hirdetés

SPECIALMIX KFT.: NEGYED ÉVSZÁZAD A KERTÉSZET VILÁGÁBAN
A gödöllői díszfaiskola idén ünnepli működésének 25. évfordulóját. És hogy mitől speciális ez a kertészet? A dísznövények, többségében
örökzöldek és cserjék kis- és nagykereskedelmi értékesítése mellett saját keverésű speciális földkeverékkel és helyben feldolgozott fenyőkéreggel
várja vásárlóit. Kínálatukat képezik továbbá a magas minőségű fűmagok és gyepműtrágyák, hiszen a díszkertek mára elképzelhetetlenek
szép zöld gyep nélkül.
A családi vállalkozás valójában harminc évvel ezelőtt indult Gergely
Díszfaiskola néven – tudtuk meg
Kisgergelyné Király Andrea cégvezetőtől. Azonban a növények
ültetéséhez és a vásárlói igények
magasabb szintű kiszolgálásához
proﬁljukat speciális kertészeti földkeverékgyártással is bővítették. A
proﬁ és hobbi kertészek számára
készülő kertészeti földkeverék akkora hiányt pótolt, hogy rövidesen
a cég egyik fő termékágává nőtte ki
magát. A speciális földkeverék alacsony pH-értékkel és sókoncentrációval bír, fő összetevője a baltikumi fehér tőzeg. Laza szerkezetének köszönhetően kiváló ültetőközeg.
A 2018-ban Magyarország legszebb birtoka címet is elnyerő Specialmix Kft. több mint 300 féle örökzöldet és 530 fajta díszcserjét kínál
kis- és nagykereskedelmi vásárlóinak egyaránt. A növények akár a szaporítóanyag mérettől a többéves iskolázott méretig elérhetőek vásárlóik számára. Örökzöldkínálatukat képezik a különleges fenyőoltványok,
borókafélék, ciprusok, a népszerű tiszafák és tujafélék, nagyméretű földlabdás és konténeres szoliterek és sövénynövények. A legismertebb cserjefajtákon kívül évről évre bővül különlegességekkel a választék. Fajtabővítés gyanánt elérhetőek az idénynek megfelelő sziklakerti évelők és
a lombos díszfák. Mindemellett gyepműtrágyák és fűmagok forgalma-

zásával is foglalkoznak. A megfelelő
választásban szakmai tanácsokkal
segítik a vásárlót az agrár- és kertészmérnöki diplomával rendelkező értékesítők. Partneri kapcsolatot ápolnak továbbá okleves kertépítővel, aki „vásárlókísérő” szolgáltatást nyújtva megtervezi a
megbízó kertjét, tájékoztatást nyújt
a faiskola termékeiről, segít eligazodni a dísznövények világában.
A jelenleg tíz hektáron gazdálkodó kertészet 2,5 hektáros konténerteleppel és 5 hektáros szabadföldi területtel büszkélkedhet. A meglévő területeken felül
a díszfaiskola tavaly kezdte meg
bővítését, további 7 hektáros területen folytatják majd tevékenységüket.
A területen megtalálható fűthető növényházakban a saját szaporítású növényanyag előállítása zajlik. A két különböző méretben és két minőségben kínált fenyőkéreg feldolgozása, valamint a földkeverékgyártás
és -csomagolás pedig a 840 négyzetméteres üzemcsarnokban zajlik
korszerű gépekkel és berendezésekkel.
A kiváló minőségű termékek és kedvező árak mellett a Specialmix Kft.
erőssége a megkülönböztetett ﬁgyelem vásárlóik felé – árulta el Kisgergelyné Király Andrea. Ezt a ﬁgyelmességet tükrözi, hogy idei jubileumukat kis- és nagykereskedelmi vásárlóiknak tartott szakmai rendezvényekkel, programokkal, ajándékokkal ünneplik meg. Lamos Edit

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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