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Megnyílt a Bárka Baptista Óvoda
(Cikkünk a 3. oldalon, fotó: Hegedüs Márton)

Ajánló

FALUHÁZ PROGRAMOK
2022. SZEPTEMBER
09.23.
Kultúrházak Éjjel-Nappal: Musical est a Thália Színitanoda
végzőseivel 1 300 Ft/fő
2022. OKTÓBER
10.01-2. Agykontroll gyerekeknek
10.06.
Megemlékezés – A vértanúk emlékezete.
Érdekfeszítő történelmi előadás az iskolások számára, valamint
az önkormányzati megemlékezésen, a koszorúzást követően.
10.03-9. Országos Könyvtári Napok: bővebb program későbbiekben
az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár honlapján és Facebook-oldalán
10.14-16. Reﬂexológiai Napok
Pest Megyei Kormányhivatal által államilag bejegyzett,
felnőttképzési nyilvántartási számmal rendelkező, felnőttképző
szervezésében meghirdetett, tanúsítványt adó, reﬂexzónás technikán
alapuló talpmasszázs tanfolyam 2022. október 14-15-16-án
ERDŐKERTESEN a Faluházban.
A tanfolyam díja 39 000 Ft, mely összeg tartalmazza a digitális és
kinyomtatott tananyagok, jegyzetek, a kidolgozott modulok,
a talptérképek, a krémek, olajok, valamint a tanúsítvány költségét is.
Jelentkezés: Tel: 06 70 613 -2033
E-mail: becsiszilviatalpmasszazs@gmail.com
Facebook: Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda
10.22. 19 óra: Kék róka Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program
hozzájárulásának köszönhető. A jegy ára: 200 Ft.
Nyár van, az erdő zöld. A délutáni napfény besüt a nyári lak ablakán. Minden idilli. Kivéve, hogy a feleség, Cecile, már megint nincs
itthon. Vadászni ment, állítólag egy kék rókagarnitúrát keres. Már
többször próbált rátalálni, de még mindig nem látta meg az igazit.
Aki azt gondolná, hogy egy egyszerű szerelmi háromszög bontakozik ki mindebből, az nagyon téved. Itt a vádló nem a férj, a szerelmes nem a szerető, és a vélt szerető nem az, akire a férj számít.
A háromszög pedig minimum ötszög. Ezen a fülledt nyári délutánon mindenki vágyik valakire. Mind az öten az elérhetetlen kék róka
után sóvárognak: varázslatra, valóságon túli világra vágynak, ezt keresik a másikban, ezt nem találja egyikük sem a hétköznapokban.
Az előadás során egyik szereplő fejéből vándorlunk a másikba, hogy
végül feltérképezzük a teljes szerelmi képletet. Herczeg Ferenc legnagyobb színpadi sikere izgalmas felfedezést ígér mindazoknak, akik
szeretnek mások szívébe belelátni.
10.28. 18 óra: Modellező kiállítás és interaktív bemutató
Repülők, katonai eszközök, harcjárművek, hajók és sok más
aprólékosan összeszerelt modellek kiállítására várjuk
a gyermekeket és felnőtteket egyaránt.
A kiállításmegnyitó alatt és után megtekinthetik a jelenlévők,
hogy és miként készül el egy modell, miket kell használni hozzá,
hogy lehet kifesteni őket.
19 óra: Gyermek Táncház a BorFolk közreműködésével
20 óra: Felnőtt Táncház a BorFolk közreműködésével
A Táncház gyermekek számára (14 év alatt) ingyenes!
A Felnőtt Táncházra a belépő: 1000 Ft/fő
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A hónap híre

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT NYITOTTÁK MEG

A BÁRKA BAPTISTA ÓVODÁT

Szeptember 4-én rendezték a Bárka Baptista Óvoda megnyitó ünnepségét Erdőkertesen.
A rendezvényen beszédet mondott Tuzson Bence, országgyűlési képviselő, Pásztor
László, Erdőkertes polgármestere, Mile Ferenc, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió elnöke, illetve Bacsó Benjámin, az Élő Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora.
Az ünnepi alkalmon Tóthné Tarcali Marianna
óvodavezető köszöntötte az egybegyűlteket, majd Gergely Ferenc Barnabás református lelkipásztor nyitotta meg imádsággal az ünnepséget. Ezután közös éneklésen vehettek
részt kicsik és nagyok, melyet Baranyi Barnabás, az óvoda lelkigondozója vezetett. Ez
után a köszöntések következtek.
Tuzson Bence országgyűlési képviselő beszédében elmondta: „Nagy jelentősége van
az óvodának. Amikor az ember ránéz egy megújított épületre, azt is látja, hogy egy épület önmagában semmi, a gyerekek és az óvodapedagógusok töltik meg értelemmel. Nem mindegy, hogy egy óvodát milyen tartalommal
töltünk meg. Innen egy református óvoda kiköltözött, de beköltözött egy baptista óvoda,
ami egy szellemiséget fog megalapozni és továbbvinni. Szülőként pedig az a legfontosabb,
ha a gyerekeinket biztonságban tudhatjuk. Kívánom a gyermekeknek és a szülőknek is, hogy
érezzék itt nagyon jól magukat” – zárta beszédét a képviselő.
Pásztor László polgármester beszédében kiemelte, az óvoda által „egy újabb színfolttal
gazdagodik Erdőkertes”. Mile Ferenc, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió elnöke elmondta: „Ünnepnap a mai, üde színfolt. Hiszen
olyan hamar létrejött ez az óvoda, ami eddig
példa nélküli. Ehhez pedig sokak jószándékára
volt szükség. Nagy öröm lesz a közös munka.
(…) Nevelésre van szükség ahhoz, hogy a gyermekek tehetsége, a bennük rejlő lehetőségek,
a búvópatak felszínre törjön. A célunk, hogy
az ide járó gyermekek örömmel menjenek haza
az óvodából.”
Bacsó Benjámin, az Élő Remény Baptista
Gyülekezet lelkipásztora a Szentírást idézte:
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek –
így szól az ÚR – békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29:11). Majd kiemelte: „A reményteljes jövő elkezdődött, de ezért nap mint nap
dolgozni kell.” Ennek áldásáért imádkozott a
lelkipásztor. Majd az imát követően megköszönte Tóthné Tarcali Marianna óvodavezető
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eddigi és ez utáni munkáját, illetve a munkatársi csapat odaadó segítségét az előkészületekben.
A beszédeket követően a Bárka „vitorláját”
húzták fel, melyen a gyerekek kéznyomai díszelegnek. A meghívott vendégek egy fát is elültettek, emlékezve arra, hogy valami új kezdődött el az óvoda alapításával. Az ünnepséget
állófogadás zárta.
A Bárka Baptista Óvoda két csoportjában 50
gyermek vesz részt, akiket a szakképzett pedagógusok családias környezetben, gyermekcentrikusan, az egyéni igényeknek megfelelően fejlesztenek. Az óvoda szemléletmódja, hogy az egyéni sajátosságok ﬁgyelembevételével, a szülőkkel együttműködve
neveljék a gyermekeket, akiknek a hitükből fakadó alapértékeket is továbbadják, melyek többek között a tisztelet, a szeretet, az együttműködés és az elfogadás.
Az óvoda fenntartója a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió, mely több mint tízéves
múlttal rendelkező, országos szociális szervezet. Az óvoda lelki hátterét az Élő Remény
Baptista Gyülekezet biztosítja.
Weboldal: barkaovi.hu
Hegyesi Zita

Fotók: Hegedüs Márton
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Önkormányzat
„TERMÉSZETESEN ERDŐKERTES – ERDŐKERTES TERMÉSZETESEN”

MAGONCOT A MAGONCNAK

A Természetesen Erdőkertes program keretén belül hagyományteremtő
módon az iskolakezdő erdőkertesi gyerekeket (az iskola helyszínétől
függetlenül) megajándékozza az önkormányzat egy facsemetével.
A magról nevelkedett almafácskát ők gondozhatják, szerethetik, és egyben hozzájárulhatnak a település szépüléséhez. A magoncokat minden évben az Erdőkertesi Kertészeti Fesztiválon adják majd át ünnepélyes keretek között, egyetlen feltétellel: négy év múlva kérnek egy
fotót a kis kertészektől, milyen lett a fa.
Nagyné Gódor Csillától, a Természetesen Erdőkertes program vezetőjétől megtudtuk, hogy a speciális faiskolából hozatott, magról ültetett kis almafák erős alanyt jelentenek, vagyis a betegségekre rezisztens, a környezeti viszontagságoknak ellenálló gyümölcsfák lesznek. Ha valaki más gyümölcsfát szeretne inkább belőle, rá is lehet oltani. A cél pedig, hogy a gyerekekkel közel azonos méretű fák együtt
növekedjenek, cseperedjenek, és sok gyümölcsöt teremjenek majd.
Mivel évente 70-80 iskolakezdő gyermek van Erdőkertesen, nagyságrendileg ennyi fával gyarapodna a település.
A magoncok átadására minden évben szeptember végén, a Kertészeti Fesztiválon kerül sor, mely 2022-ben szeptember 25-én, 15.00
órától történik. A program szervezői egyben tisztelettel kérik a szülők visszajelzését, hogy az eseményen átveszi-e gyermekük a neki szánt
gyümölcsfát.
Lamos Edit
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Önkormányzat
„TERMÉSZETESEN ERDŐKERTES – ERDŐKERTES TERMÉSZETESEN”

VI. ERDŐKERTESI
KERTÉSZETI FESZTIVÁL
2022. SZEPTEMBER 25. • ERDŐKERTES, SZENT ISTVÁN-PARK
Idén is megrendezzük az Erdőkertesi Kertészeti Fesztivált,
melyre szeretettel invitálok minden erdőkertesi lakost és ismerőseiket, barátaikat!
A már megszokott színes kavalkáddal, minőségi portékát kínáló árusokkal, előadásokkal, bemutatókkal, szaktanácsadással és némi meglepetéssel várjuk a kicsiket és a nagyokat.

10.00 órakor

hivatalos megnyitó, köszöntőt mond Dr. Pásztor László polgármester

13.00 órakor

Fafaragó show, Varga Krisztián láncfűrészes fafaragó mester bemutatója

14.00 órakor

McMenemy Márk szerkesztő, szövegíró, újságíró, az Otthon a Kertben magazinműsor
és a Kert TV vezetője, aki a kertünk előtt álló kihívásokról tart előadást
a klímaváltozás tükrében.

15.00 órakor

Magoncot a Magoncoknak program keretében gyümölcsfát adunk át
az erdőkertesi első osztályosoknak.

16.00 órakor

az idei Szép Kertek verseny ünnepélyes díjátadója lesz.

17.00 órakor

a Cimbaliband együttes koncertje hallható.

18.30 órakor

Tombolahúzás (a fődíj egy STIHL fűnyíró)

Közösségi szilvalekvárfőzés!
A nap folyamán üstben készül az első erdőkertesi közösségi szilvalekvár.
A lekvárból családonként 1 db 0,75 dl-es üveggel kapható.
Gondolva a gyermekekre is, a rendezvény ideje alatt homokvárépítő, és tündérkertépítő verseny lesz.
Idén először megnyitjuk az Erdőkertesi Kertészeti Fotósarkot is, ahol proﬁ fotós bevonásával készülnek a fényképek.
Az önkormányzat ﬁnomságokkal várja önöket a gasztrosátorban.
A rendezvény ideje alatt tombolajegy vásárolható!
A rendezvényről további részleteket az Erdőkertesi Kertészeti Fesztivál Facebook-oldalán olvashatnak.
Szeretettel várjuk Önöket!
A Kertes Erdőkertesért Munkacsoport és az önkormányzat nevében:
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
Erdőkertesi Napló • 2022. szeptember
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Önkormányzat

KÖZÖSEN VÁLTJUK VALÓRA...

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

ERDŐKERTES ÚJ KERTÉSZE

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ

Szászné Berecz Zsuzsanna 2010-ben
szerzett dísznövénykertész végzettséget, ettől kezdve a szakmájában dolgozik. Évtizedes tapasztalatát fordítja
most községünk javára, szépítésére.

„Ezzel tartoztam saját magamnak” – mondta Antal Ferenc, aki állampolgársági
eskütétele után mostantól magyar állampolgár is. 1991 óta él Magyarországon,
Erdőkertesen találta meg az otthonát.

ÚJ CSOMAGÁTVEVŐHELY
Easybox önkiszolgáló csomagautomata
települt a Kastély mellé, hogy az erdőkertesiek az eMAG-os rendeléseiket is
át tudják venni helyben.

JÁRDAÉPÍTÉS
Hamarosan kezdődik a Tó utcában a járdaépítés. Köszönjük Szabó Istvánnak,
a Pest Megyei Közgyűlés elnökének, hogy támogatták a Tó utcai járdaépítést.
A munka a tervek szerint az új Református Óvoda átadására készen lesz.

TŰZIJÁTÉK HELYETT
TÁMOGATÁS
ESŐVÍZGYŰJTŐK BESZERZÉSE
Erdőkertesen kertes házak vannak zömében, így nálunk a kertgondozásnak komoly
vízigénye van. Olyan időszakot élünk, amikor naponta tapasztaljuk, mekkora érték
a víz, ezért Erdőkertes Önkormányzata úgy döntött, hogy esővízgyűjtő beszerzésével
támogatja a kerttulajdonosokat. Több mint 150 család élt is a lehetőséggel. Tavasszal
tudja folytatni az önkormányzat a beszerzéseket, mert egyelőre leállt a gyártás.
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Nagyné Gódor Csilla alpolgármester
és Dr. Pásztor László polgármester szállította házhoz a tanszereket. Erdőkertes
2022-ben úgy döntött, hogy az augusztus 20-i tűzijáték helyett, annak
költségéből 70 rászoruló gyerek iskolakezdését támogatja tanszerekkel.
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Ünnep
ELISMERÉSEK AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 20-a alkalmából
az alábbi kitüntetéseket adományozta.
Róheim Sámuel Erdőkertesért kitüntetés: poszthumusz Farkas Józsefné
Fuferenda Pál Erdőkertes Közszolgálatáért kitüntetés: Gergely Ferenc Barnabás, Csendom
Marianna, Koblász Mihály. Polgármesteri elismerés: Cserepka István, Nagy Miklósné

CSEREPKA ISTVÁN:

SZENT ISTVÁN,
A MAGYAROK KIRÁLYA
Megszülettél, Vajk volt a neved,
büszke ősök örültek neked.
Isten megérintette két kezed,
a mindenség játszott veled.
A szüleid intelmei
hittel kísértek utadon,
tudtad az eskü kötelez,
uralkodtál az urakon.
Államalapító Szent István,
te vezetted a néped, ﬁgyelt a világ,
magyar földön drága királyunk,
tündökölt millió színes virág.
A nomád portyázó éveket
a kerszténység hite követte,
alázatos hű népednek Isten,
ezért a jobb életet ígérte.

Fotók: Hollai Gábor

AKIKRŐL A HARANG SZÓL
A Polgármesteri Hivatal előtt augusztus 20-án díszharangavató ünnepségre került sor.
A kissé kopott, néhol megrepedt harang ékesen szóló hangját ugyan elvesztette már, de
mostantól közszemlére téve emlékezteti a valamikori szebb időkre az arra járókat és itt élőket. A település múltjának és történetének egy darabkája, ugyanis Zombor István visszaemlékezése szerint ez a harang jelezte kicsit több mint 110 évvel ezelőtt a Róheim-téglagyárban az ebédidőt, valamint a munkaidő kezdetét és végét. Később, az első parcellázások
idején az egyház szolgálatába állítva egy faállványra helyezték át, a reggeli, déli és esti harangszó mellett a temetkezésekkor is igénybe vették lélekharangként. Az 1920-as években megrepedt, ezzel elvesztette funkcióját, de újonnan megtalálva és ismét kiállítva némán is emlékeztet mindenkit Erdőkertes múltjára és kezdetére.
Lamos Edit

Hűs vízű tiszta folyók és tavak,
árnyas rétek, hegyek és völgyek,
minden évszakban varázslatos itt
minden akácos, fenyves és tölgyes.
A magyarok örök Istenére,
mi magyarok most esküszünk,
igaz magyar itt nincs bilincsben,
így boldog a mi magyar életünk.
Királyunk köszönet mindenkor neked,
a megváltó legyen örökké veled,
végtelenbe szóljon mindig a neved,
neked az égi országban van a helyed.

Fotó: Hollai Gábor
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Közélet

AMI A LECSÓBÓL KIMARADT...
2022. július 16-án nagy érdeklődés mellett
megrendezésre került Erdőkertesen az V. Lecsópiknik, és a II. Vállalkozók Utcája nevet viselő rendezvény. Az eseményről az Erdőkertesi Napló július-augusztusi számában
két írással is beszámoltunk, mégis adósak maradtunk a szervezők és a szponzorok megnevezésével, akik nélkül a rendezvény nem
jöhetett volna létre. A szervezők arról tájékoztatták lapunkat, hogy voltak, akik alapanyagokkal – például a Veresi Paradicsom Kft.
150 kg paradicsommal – járult hozzá a lecsófőzéshez, és voltak olyan magánszemélyek, cégek, vállalkozók, akik tombolanyereményekkel, mások szolgáltatásaikra szóló
utalványokkal járultak hozzá a díjazottak jutalmazásához. Sajnálatos módon a főzőversenyt bíráló zsűri tagjainak felsorolásából kimaradt Hollósi Zsolt neve, aki a településen
már több alkalommal támogatott rendezvényeket (is). Ilyen például a rászoruló családok
támogatását szolgáló, idén harmadik alkalommal megrendezésre került jótékonysági
Étekadó, amelynek oszlopos tagja Zsolt is, feleségével, Erikával együtt. Visszatérve a Lecsópiknikre, fontos megemlíteni, hogy a

programot dr. Pásztor László polgármester és
az Erdőkertesi Önkormányzat anyagilag, hangosítással és a Polgárőrség rendfenntartóival
is támogatta. A szervezők közül a hölgyek –
Chmelik Krisztina, Csapó Krisztina, Falus
Györgyi és Sallai Erika – az alapanyagok biztosításával és a szponzorok felkutatásával, míg
az urak – Visnovszky Péter, Mézi Gábor,
Iváncsik Mihály, Muhi Dávid – a Vállalkozók
Utcája szervezésében jeleskedtek. A szervezők ez úton is köszönetüket fejezik ki a versenyzőknek illetve a rendezvényen résztvevőknek a megjelenésért, önzetlen segítségükért az erdőkertesi, veresegyházi és gödöllői támogatóiknak, akik az alábbiak voltak:
Erdőkertesről: Csizmadia Éva és Falus Györgyi kozmetikusok, Nosztalgia ABC, KÓPÉ
Gazdabolt,
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár – Hollósi
Jánosné, Fenyves Kutyapanzió és -kozmetika, Tesoro Florist, Zsohan Food & Coffee, Loxton Kft., reklamaruhaz.hu, Góóól ABC, Immunellátó, Erdőkertesi Ízek, Solymi Chili,
Nagy Sándor Húsbolt, Erdőkertesi kispiac –
Jocó & Ági, Főnix önismereti műhely, Anikó
világa, Csizmadia Lászlóné kézműves, Kür-

tőskalács, Kriszti Lottózó, Tiger SOFT,
CLC.ME – Pet Pass ID, Csapó Krisztina,
Chmelik Krisztina, Iváncsik Mihály. Az erdőkertesi konyha dolgozói: Balogh Henrietta,
Lengyel Éva Zsuzsa, Dömölki Erzsébet és nem
utolsó sorban Koblász Mihály, akik minden
rendezvényen kifőznek nekünk valami finomat!
Veresegyházról:
Dédi Vendégháza, Bandy's Bisztró, Cerka
Papír- és írószer üzlet, Príma pék, Veresi Paradicsom Kft., Veresegyházi Medveotthon,
Gombai Cukrászda, Veresi Futó Kft, Tessék
Burger, Liget Hair Szalon, SI Japán gerincterápia, Diar pékség, HMCS Dekor, Black and
Gold Angels Kick-box, Dénes Erika autósiskola, Metlife biztosító, Marika Konyhája.
Gödöllőről: Házirétes
A rendezvényen megismert egyes vállalkozók termékeivel az érdeklődők találkozhatnak az Erdőkertesi Piacon is, vagy a település más gasztronómiai rendezvényein. A lecsókedvelőkkel pedig reméljük, jövőre is találkozhatunk a pikniken! Én biztos ott leszek.
Rimai S. Éva

Szervezők, fellépők és díjazottak

8

Erdőkertesi Napló • 2022. szeptember

Közélet

A SZENTSAROK
Ez év augusztus 5-én ismét megemlékezést tartottunk a Szentsarki
Emlékkeresztnél. Jó 50-60 fő, nagyrészt erdőkertesiek vettek részt
a rendezvényen, melyet már 17 éve tartunk. Volt koszorúzás, emlékfaavatás, polgármesteri, plébánosi köszöntő és énekszó. Volt pogácsa, sütemények, bor, üdítők, víz és beszélgetés, emlékezés, tréfálkozás. A résztvevők 80-90%-át szinte minden évben ugyanazon
emberek teszik ki, akik szentsarkinak érzik, mondják magukat. Ma
már jóval többen élnek a Szentsaroknak nevezett településrészen,
mint kialakulásakor. Vajon a ma ott élők tudják-e, hogy „kik is azok
a szentsarkiak, honnan kapták a nevüket és miért is »kell« róluk emlékezni?”

Fotók: Facebook/Dr. Pásztor László

Hajdanán, miután Erdőkertes megalakult és település lett, családok
települtek be, sorban nőttek ki a földből a házak, sokan már itt születtek. A telkek közti terület mindig nagy volt, épületek ritkán álltak, sok volt a megművelt kert. Nagyapámék háza is egyedül állt a
Nap utca elején, körötte szőlők, gyümölcsösök. Az itt élő emberek
mindig vallásosak voltak, zömében római katolikusok. Templom is
ezért épült a falu központjában. Vasárnap mindenkinek természetes volt, hogy templomba megy vagy a 8 órai kismisére, vagy a 10
órai nagymisére.
De mi volt hétköznap litánia időszakban? Ilyenkor nagymamámék
nem tudtak elmenni a templomba imádkozni, ami másfél kilométerre
volt, a Géza utca másik végén. Akkor busz, autó a faluban még nem
is létezett. A Géza utca körülbelül a feléig zúzott kő volt, a többi „kőkemény” futóhomok, ami bokáig ért és minden cipőbe belement.
Aztán ott voltak az állatok, amiket este el kellett látni. Szóval nem
mentek templomba a litániára. Megbeszélték a plébánossal, hogy
minden este – amikor a litánia van – valamelyiküknél összeülnek, és
amíg a litánia tart, ők is imádkoznak. És ezt be is tartották becsülettel.
Ez a szokásuk hamar elterjedt a községben, és elkezdték őket szentsarkiaknak hívni. Ez a „területelnevezés” megtapadt a köztudatban,
majd mára hivatalossá is vált. Bennünk pedig – akik valaha ott laktunk – mindig él és élni fog.
Jó pár évvel ezelőtt merült fel a gondolat, hogy a szentsarkiakról méltó módon meg kellene emlékezni. Az elnevezésből adódott,
hogy egy kereszt állítása lenne a legméltóbb. Elindult a szervezés,
a régen és most itt lakó „szentsarkiak” felkutatása, felkérése a támogatásra. Szinte mindenki, lehetőségeihez mérten támogatta a kereszt állítását, és az önkormányzat is polgármester úrral az élen az
elképzelés mögé állt. Az összeadott pénzből elkészült a kereszt és
a corpus, az önkormányzat biztosította a területet, segített a parkosításban. A Szentsarkiak Emlékkeresztjének felállításakor a keresztet
egyházi részről a váci püspök megbízottja avatta fel.
A keresztállításnak és az ünnepségek szervezésének fő mozgatórugója Farkas Józsefné Manyi néni volt, aki az idei ünnepséget sajnos már nem érte meg. Az ő szervezőmunkájának állított emléket
az önkormányzat az idei megemlékezésen egy fa ültetésével, mely
a kereszt bal oldalán található.
Az alapítók döntése alapján a Szentsarki Keresztnél minden év
augusztus első hétvégéjének péntekjén 18 órakor megemlékezést,
koszorúzást tartunk, mely a „hivatalos” részt követően inkább baráti beszélgetés, emlékezés a szentsarkiakra.
Kurucz Szilárd
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VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT

NAGY SIKER VOLT A NYÁRI TÁBOROZÁS
Ezen a nyáron is megszervezte családsegítő szolgálatunk a megszokott táborait, sőt, idén megemeltük a tábori hetek számát. Így a megszokott öt hét helyett már hat hétig táboroztattuk a kistérség gyermekeit: vagyis nagyjából hatszor 30 gyermek táborozott velünk.
A tábor helyszíne évtizedekkel ezelőtt adományban került az Erdőkertesi Önkormányzat birtokába, amely kialakítását tekintve
célirányosan az ilyen típusú ifjúsági rendezvényeket hivatott kiszolgálni, épülete megfelel a napközis táborok bonyolításához, a szabadidős helyiségek mellett fürdővel, mosdóval és konyhával ellátott. A tábor területén
kialakításra került egy játszótér és egy fedett
medence is.
Minden alkalommal igyekszünk tematikusan
szervezni a heteket, így téve izgalmasabbá, érdekesebbé a táborban töltött időt. Legtöbb
gyermekünk visszajáró táborozó, de örömmel
fogadtuk az új gyermekeket is, azt láttuk,
hogy hamar beletanultak a tábori szokásokba.
A hat tábori hét során – Kreatív, Lendülj be,
Izgő-mozgó, Túlélő, Kamasz-passz és Móka –
kollégáink a programokat és a kirándulásokat
is a témának és korosztálynak megfelelően szervezték. Így a gyermekeink két tábori héten is
eljutottak a Csodák palotájába, ahol 5d- mozi,
250 interaktív játék és egy kísérleti bemutató
a villámok természetéről is az élmény részét képezték. A Mókás gyermekek megnézhették a
cápák világát egy interaktív foglalkozáson a Tropicariumban, megcsodálták a kiállítás során a
hüllőket, kétéltűeket, halakat és simogattak rájákat is. Sportos gyermekeink eljutottak a Laser Arénába lézerharcolni. Kiskamaszaink bow-

10

lingozni voltak, és túrázni a Rám-szakadéknál.
Túlélőink pedig a Mátyás-hegyi-barlangban
próbálhatták ki magukat. Kirándulásaink mellett gyermekeink minden nap különböző élményekkel gazdagodtak. Táborvezető kollégáink gondoskodtak irányított, valamint szabad
foglalkozásokról is, meghívtak vendégeket,
oktatókat, játékokat szerveztek. Így volt alkalom gyertyamártásra, festésre, kézműveskedésre textilből, bőrből, szám- és rendszámháborúzni, szabadulószobás feladatokat kipróbálni, sor- és rollerversenyen részt venni. Vezetőink úszóversenyt, röplabda- és vízilabdabajnokságot szerveztek. És maguk a gyermekek is tartottak színházi előadást, dzsúdóés karatebemutatót. Több héten is kiterítettük
a domboldalon a vízi csúszkánkat, ami mindig
vidám élményt nyújtott, még a kalandvágyóbb
táborvezetők számára is.
Mindig igyekeztünk színes és hasznos programokat is szervezni. Ennek megfelelően
több héten is vendégünk és segítőnk volt Tóth
János rendőr főtörzsőrmester, Erdőkertes
körzeti megbízottja, aki hasznos információkkal látta el gyermekeinket, és részt vett az éjszakai túránkon. Kiss Lászlóval íjászkodtak
gyermekeink; Foky Ernő elsősegély-oktatást és
-bemutatót tartott. Meghívottjaink már több
éve visszajáró vendégek, köszönjük nekik jelenlétüket, munkájukat!

Erdőkertesi Napló • 2022. szeptember

Közélet
Sportos hetünkön különleges vendégünk is
volt Boronkay Péter paratriatlonista, paralimpikon személyében, aki előadást tartott, példát mutatott a gyermekeknek a kitartásban,
mesélt a sport iránti szeretetéről, elhivatásról,
ösztönözve ezzel a gyermekeket a sportolásra, hangsúlyozva annak fontosságát.
Idén a Túlélős gyermekek éjszakai túrán is
részt vehettek, igyekeztünk vidám és kalandos
estét szervezni számukra. A tábor területén kívül több helyszínen várták őket felkért segítőink, különböző vicces, kreatív és ügyességi
játékokkal. Megköszönjük segítőinknek az éjszakába nyúló kitartást és részvételt. Túlélős
gyermekeink a túra után a táborban töltötték
az éjszakát, bár azt nem írhatjuk, hogy a táborban aludtak, bandázós, beszélgetős, csibészkedős éjszaka volt, nagyon kevés alvással.
A nyári táboroztatás helyszínén és ideje alatt
zajlott a RÁ”d”ÉRÜNK nyári foglalkozássorozata. A táborok időtartama alatt, általában heti
két délután biztosította az intézmény a foglalkozásokat, ahol a résztvevő gyermekek számára prevenciós és szabadidős foglalkozást tartottunk uzsonnával, gyümölccsel és üdítővel,
de a legvonzóbb elfoglaltság a fürdőzés volt.
Már második éve kibővítettük ezt a tevékenységet az óvodás korosztály számára is, egy
vagy két alkalommal, igény szerint.
RÁ”d”ÉRÜNK foglalkozásunkat idén is a Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázatán elnyert adományédességekkel tudtuk gazdagítani.
Ismét el kell mondanunk, hogy a gyermekek
táboroztatásának költségeit a tábor díja csak kis
részben fedezi. Minden évben a SZEDER Egyesület hozzájárulásával tud megvalósulni ez a gazdag és színes programokban bővelkedő élmény. Tavaly az egyesület gyermekenként 19
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700 Ft-tal támogatta a tábor költségeit, ez
idén magasabb összeg volt. Ha módjában áll, támogassa Ön is adójának 1%-ával a Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen (SZEDER) Közhasznú Egyesületet (adószámunk: 18688791-113). Köszönjük!
2022-ben táborainkban RÁ”d”ÉRÜNK foglalkozásainkon mintegy 150 gyermek vett
részt. Mindig bízunk abban, hogy táboraink valódi élményt biztosítanak gyermekeik számára. Biztosak vagyunk abban, hogy egy ilyen
lehetőség gazdagítja a személyiséget, elősegíti az önmegismerést, gyarapítja és mélyíti a
szociális készségeket. Mindig ezzel a hozzáállással és lelkülettel várjuk gyermekeiket, remélve, hogy jövőre is találkozunk!
A Családsegítő munkatársai
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AZ ULTI KLUB HÍREI
KÉKESI PÉTER-VÁNDORKUPA
Ismételten eltelt egy év, újra megemlékeztünk
Kékesi Péterről, a vándorkupa névadójáról. Július 28-án délután tiszteletét tette Péter sírjánál
Dr. Pásztor László polgármester úr, Mártai
György, Szabó Gergely és Terebesi Sándor.
2022. július 30-án megrendezésre került a Kékesi Péter-vándorkupa ultiverseny. A versenyt
Dr. Pásztor László polgármester úr nyitotta
meg, és kívánt jó versenyzést.
Új győztesként Pauló Pál (Domony) ultis barátunkhoz került a következő évre a vándorkupa, miután egy évig Terebesi Sándor őrizte.
További helyezettek, akik szintén tárgyjutalomban részesültek:
2. Szabó László, Isaszeg
3. Skultéti József, Erdőkertes
A díjakat Hollósiné Marika önkormányzati
képviselő adta át, továbbá segített a verseny
utáni vacsora munkálatainak elvégzésében, melyet külön köszönünk! Köszönet továbbá az Erdőkertesi Önkormányzat támogatásáért mindnyájunk nevében!
További jó egészséget, sok szerencsét kívánunk!
Terebesi Sándor

X. ULTI EMLÉKVERSENY DOMONY
Augusztus 20-án részt vett az Erdőkertesi Ulti
Klub a Domonyi emlékversenyen tizenöt fővel.
Pauló Pál szervező barátunk megnyitó beszéde után köszöntött bennünket László Milán polgármester úr. Igen nagy létszámú verseny volt
30 fővel, mely sikeres verseny volt részünkről.
Egyéni versenyben:
2. Bodnár Péter, Veresegyház
3. Holhos Sándor, Veresegyház
Mindkét versenyző az Erdőkertesi Ulti Klub
tagja.
Csapatversenyben:
1. Domony, 2. Veresegyház, 3. Erdőkertes
Az erdőkertesi csapatban a három legjobb
eredményt elért versenyzők voltak:
1. Bazsik László, 2. Földházi György
3. Terebesi Sándor
Köszönjük a részvételt, további jó játékot kívánok!
Terebesi Sándor

AZ ULTI KLUB
2022-ES MÁSODIK
NEGYEDÉVÉNEK
EREDMÉNYEI:
2022. ÁPRILIS 30.
1. Nagy István, Erdőkertes
2. Mayer Pál, Iklad
3. Pauló Pál, Domony
4. Szabó László, Isaszeg
5. Mártai György, Erdőkertes
6. Gacsályi Zoltán, Domony
7. Drovszki Sándor, Gödöllő
8. Szvitányi István, Aszód
2022. MÁJUS 28.
1. Skultéti József, Erdőkertes
2. Szabó Gergely, Erdőkertes
3. Nagy István, Erdőkertes
4. Bazsik László, Erdőkertes
5. Allman Ferenc, Erdőkertes
6. Holhos Sándor, Veresegyház
7. Billinger Sándor, Domony
8. Mártai György, Erdőkertes
2022. JÚNIUS 25.
1. Terebesi Sándor, Erdőkertes
2. Mártai György, Erdőkertes
3. Pintér Tibor, Gödöllő
4. Pauló Pál, Domony
5. Drovszki Sándor, Gödöllő
6. Szabó Gergely, Erdőkertes
7. Billinger Sándor, Domony
8. Galbani József, Iklad
Terebesi Sándor

Fotók: Fotók: Erdőkertesi Ulti Klub és Facebook/Dr. Pásztor László
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PEDAGÓGUSPORTRÉ: B. TÓTH JÁNOS
„Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy
ERDŐKERTESI NEUMANN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA megtudhassa, milyen keveset is tud.”

„MINDIG PARTNERNEK TEKINTETTEM
A GYEREKEKET”

Eseménydús tanári pályát tudhat maga mögött B. Tóth János, matematika-rajz szakos, illetve vizuális és környezetkultúra tanár. Örökifjúsága azonnal átsüt kedves, nyitott személyiségén, ahogy felidézi a régmúlt emlékeit. Pedagógusi tevékenységén felül, több mint
száz egyéni és csoportos kiállítása volt eddig, többek között a bécsi császári palotában és
Olaszországban. Jelenleg a tanulók munkáiból szervez seregszemlét. Azt vallja, minden gyerekhez egyéni módon kell közelíteni, és ha az ember odaﬁgyel a tanítványaira, bárkiből ki
lehet hozni a tehetséget.
Hogyan került képbe ez a pálya?
Teljesen más irányból indultam, az első szakmám gyógyszergyártó. 1974 és 77 között szereztem meg a szakmunkáspapírt, országos
első helyezett is voltam a szakmában. Volt lehetőségem, hogy vegyipari középiskolában tanuljak tovább, de hogyha én ezen a vonalon
maradok, nem tudok művészettel foglalkozni,
pedig nagyon érdekelt a rajz. Így aztán pályát
váltottam. Esti iskolában elvégeztem a gimnáziumot, és négy műszakban dolgoztam a tiszavasvári vegyipari gyárban. Érettségi előtt el
kellett döntenem, milyen szakot válasszak a rajz
mellé a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Így jött a matematika, amiből
olyan alapokat sikerült elsajátítanom, hogy szintén elég volt a felvételihez. A rajz azért volt nekem fontos, mert 1973-ban rendeztek a szülőfalumban, Hajdúdorogon egy rajzversenyt,
amit egy elismert festőművész, Bodó Károly
zsűrizett. Én is pályáztam, elképzeltem Petőﬁ Sándor egyik versét, és A/3-as méretben
megfestettem. Károly az én munkámat találta a legkreatívabbnak. Ez óriási sikerélmény
volt, rögtön ötös lettem rajzból, holott azelőtt
hármas voltam, hiszen nem úgy rajzoltam,
ahogy a tanárnő elvárta. A főiskolán nappali tagozaton tanultam, ami azért volt nagy dolog,
mert esti iskolásként nem tanultam az orosz
nyelvet, holott kellett volna. Beszéltem eszperantóul, a nyelvérzékem tehát nem volt
rossz, eszperantóklubot is vezettem, de abból
nem engedtek nyelvvizsgázni. Végül sikerült
elvégeznem a főiskolát. Meg is ajándékoztam
magam egy japán utazással. Az eszperantó
nyelven keresztül, japán eszperantistákig jutottam el. Ott töltöttem egy hónapot, megnéztem a történelmi nevezetességeket.
Milyen út vezetett az Erdőkertesi Neumann
János Általános Iskoláig?
1985-ben felvettek kollégiumi nevelőnek a Tiszavasvári Szakmunkásképző Intézetbe. Előtte
ott voltam kollégista, tehát ismerős közegben
kezdtem el tanítani. Két éven keresztül óraadó
tanárként matematikát is oktattam az intézetben,
ugyanakkor túrákon is részt vettünk a Zempléni-hegységben, a Bükkben. A sok közös élmény
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Fotó: Márkus Judit
B. Tóth János

közelebb hozott a diákokhoz. 1988-90-ig a tiszalöki Teleki Blanka Gimnáziumban tanítottam
rajzot: egészen más tantárgy, más a gyerekek öszszetétele, ez szakmailag komolyabb kihívás
volt. Soha nem gondoltam úgy magamra, hogy
én vagyok a mindentudó, aki megmondja a tutit, hanem mindig partnernek tekintettem a gyerekeket. Ez az elv azóta is él, és érzem, hogy működik. 1993-ban szabadúszó lettem, csak a
művészettel foglalkoztam, a saját képeimet
árusítottam. Ez 2002-ig így is maradt, aztán újra
pedagógusi pályára kerültem, állami gondozott
gyerekekkel foglalkoztam. Az egy sokkal nehezebb kihívás volt, mint az addigiak. Sérült,
problémás gyerekeket kellett közösséggé alakítani, családot teremteni számukra. 2006-tól
2011-ig a vezetője is voltam a pesterzsébeti Bokréta Lakásotthonnak. 2012-ben költöztünk ide
Erdőkertesre, és 2013 novemberében kezdtem
tanítani. Két hétig csak matematikát, aztán szólt
az igazgató, hogy ﬁzikát is kellene. Egy éven át
azt is oktattam, amíg föl nem vettek egy kolléganőt. Tavasszal már technikát, következő tanévtől pedig rajzot is tanítottam.
Mik azok az elvek, szempontok, amiket szem
előtt tart pedagógusi munkája során?

(Széchenyi István)

Fontos, hogy olyan szinten adjam át a tudást,
amit az adott szinten lévő gyerek meg is ért.
Itt, az erdőkertesi iskolában például csoportbontásban dolgozunk matematikából. Úgy
kell előadni, hogy ne szenvedésnek tekintsék,
hanem sikerélményük legyen benne. A demokratizmus elveit én maximálisan érvényesítem az óráim során, és a gyerekek is örülnek
neki, hogy megmondhatják a véleményüket.
Inkább a pozitívumokat erősítem náluk, és ez
jól működik. Vezetek graﬁkaszakkört, oda is szívesen járnak a gyerekek. 2019-ben volt egy kiemelkedő eredményünk, az egyik tanulónk,
Soláry Henriett különdíjas lett ’Az Európai Unió
összeköt minket’ elnevezésű országos rajzpályázaton. Bár ez nem egy művészeti iskola,
a rajz a gyerekek egész személyiségére jó hatással van. Mindenképpen erősíti az önértékelésüket, ha van egy olyan terület, ahol sikerélményhez jutnak: a mi esetünkben ez a
rajz. Úgy látom, a munkám nem hiábavaló.
Pályája során találkozott már olyan szélsőséges helyzettel, amit nehezen tudott megoldani?
2013 tavaszán volt egy elég nehéz osztályom,
akikkel nagyon meg kellett dolgoznom, hogy
elfogadjanak. Volt köztük egy gyerek, aki folyamatosan telefonozott. Hiába kértem, nem
adta ide, így kivettem a kezéből. A következő
óra közepén be kellett mennem az igazgatóhoz, a gyerek már volt a Misszióban is, látleletet vetetett fel arról, milyen csúnyán megsértettem az ujját. Aztán az osztályfőnökük leíratta
a gyerekekkel, mi történt pontosan, és úgy derült ki, hogy ez a gyerek az előző, testnevelés
órán szerzett sérülését akarta felhasználni arra,
hogy kirúgasson. Az osztály tehát mellém állt,
nem pedig az osztálytársuk mellé. Év végére
megváltozott a gyerek, és bocsánatot kért tőlem. Ez egy megerősítés volt számomra, hogy
ezt a pályát kell csinálni, akkor is, ha nehéz. Ha
nekem emberileg jó a kapcsolatom a gyerekekkel, akkor olyan nagy baj nem lehet.
Melyek a legszebb pillanatai ennek a hivatásnak?
Az mindenképpen jó érzés, amikor eltelik kéthárom év, és a végzős diákok még ráköszönnek
az emberre, próbálnak kommunikálni. És ezt érdekes módon a legzűrösebb gyerekek teszik.
Végül arra lennék kíváncsi, kinek dobná tovább a képzeletbeli hólabdát, és miért?
Egy kolléganőmre, Tóth Mária, matematika-kémia szakos tanárnőre gondoltam. Szakmailag
is nagyon ügyesen, sokoldalúan vesz részt az
iskola munkájában, és a gyerekekkel is megtalálja a hangot.
Márkus Judit
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A VASDIPLOMÁS
TEKINTÉLYROMBOLÓ TANÍTÓ
Tanítónak lenni sokáig társadalmi presztízst, megbecsülést és tekintélyt jelentett.
A tanítóképzők a legjobb tanulók közül válogathattak. Több nagy múltú tanítóképző
közül is kiemelkedik a sárospataki. A Comenius Campus történeti leírása szerint az 1840es évek elején a Tiszáninneni Református Egyházkerület több gyülekezete erőteljesen
sürgette Sárospatakon az eredményesebb speciális tanítóképzés megindítását, amelyre 1843-tól sajátos szakirányú pedagógiai felkészítéssel került sor. 1851-től az egyházkerület újabb intézkedéseket tett a főiskolai pedagógiai intézet kialakítására. 1857ben indította meg munkáját a főiskola keretében, annak egyik intézeti ágaként az önálló tanítóképző. Az idők folyamán sok szervezeti átalakulást megért tanítóképzés az
1950-es évektől kezdve négyosztályos tanítóképző volt, mely érettségivel zárult, és
egyéves külső iskolai gyakorlattal történt a képzés. 1959-ben a törvény megszüntette a középiskolai képzést, nagymértékben csökkentette a képzők számát, s a megmaradt
10 képzőt, köztük a patakit is, felsőfokú tanítóképző intézetté fejlesztette. Ebben az
időszakban szerzett tanítói diplomát Kiss Károly 65 évvel ezelőtt Sárospatakon – amely
ma a Tokaj-Hegyalja Egyetem nevet viseli. A megtisztelő vasdiploma ünnepélyes átadására a közelmúltban került sor az alma materban. Kíváncsivá tett, hogy miként lehetett
akkoriban felvételt nyerni a tanítóképzőbe,
és milyen volt akkoriban a diákélet? Erről mesélt nekem az egykori tanító.

A GYÖKEREK
Miskolc mellett, a Bükk hegység északi lábánál, a Pitypalatty-völgyben, a Nyögő-patak mellett fekvő kis faluban, Sajólászlófalván
születtem 1938. május 31-én. Édesapám részes művelő volt, majd Kondón bányász.
Édesanyám háztartásbeli. Egy nővéremmel
és egy húgommal hárman voltunk testvérek.
Kitűnő tanuló voltam az iskolában, ezért a
bérma-keresztapám azt javasolta a szüleimnek, hogy írassanak be a Sárospataki Állami Tanítóképzőbe. Az államosítás után a
régi jól képzett tanári kart megtartották az
iskolában, akik komoly tudással és tapasztalattal rendelkeztek. A felvételi beszélgetésen előnyömre szolgált, hogy az
iskolai ünnepségeken, falunapokon sokat szavaltam, ezért sok verset megtanultam. A faluban volt egy hegedűkészítő mester, akitől apám vett egy hegedűt. A mester megtanított hegedülni is, így
az úttörőzenekarba is bekerültem. Az ének,
a hangszeres tudás és a versek egyaránt
előnyt jelentett a tanítóképzői megmérettetésnél.

feltűnést keltettem. Mindjárt az első napon életre szóló barátságot kötöttem Máriásy Istvánnal, „Marival”, aki megengedte, hogy az emeletes vaságy alsó szintjén alhassak. Szokatlan volt számomra, hogy a
FELVETTEK!
képzőben a tanárok 14 évesen magáztak benÍgy 1952-ben felvételt nyertem a Sárospataki nünket. Az internátusban szigorúan kötött
Állami Tanítóképzőbe, amely akkor nagyon napirend volt és katonás fegyelem.
nagy szó volt. Szeptemberben a kis internátusban beköltöztem egy 36 fős hálóterembe DIÁKÉLMÉNYEIM: A SPORT
egy garnitúra ágyneművel, három váltás fe- A legemlékezetesebb élményeim a sporthoz,
hérneművel és egy öltönnyel. Nyakkendőm az irodalomhoz és az első szerelemhez könem volt, ezért keresztapám adott egy ame- tődtek. Gyuri bácsi, a tornatanár az első évrikai csomagból származót, amellyel igen nagy folyamból kiválasztott. Így naponta este fél
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„Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy
megtudhassa, milyen keveset is tud.”
(Széchenyi István)

Fotó: Rimai
Kiss Károly

8-tól fél 9-ig tornaedzésekre
kellett járnom. Az edzések
olyan eredményesek voltak,
hogy az iskolai versenyen októberben szekrényugrásban
már második lettem. A felkészülésben sokat segített két iskolatársam:„Mari” és „Szatyi”.
A második évfolyamtól kezdve
azonban elcsábítottak focizni,
amely sportot a szülőfaluban szívesen űztünk a kortársaimmal saját készítésű rongylabdával. Az
edzéseknek köszönhetően bekerültem a városi válogatott csapatába. A focinak a tornával szemben
olyan előnye is volt, hogy minden
vasárnap az egyesület ebédre vendégül látott minket. Ez a szegény,
éhes diáknak sokat jelentett. A foci
később fontos pedagógiai szerepet
kapott tanítói pályámon is a gyerekekkel való bensőséges kapcsolatom
kialakításában.

A KÖLTÉSZET – ÍGY LETTEM ADYHÍVŐ
Az irodalomhoz fűződő kapcsolatomat anyámnak köszönhetem, aki sok verset és mesét olvasott nekem gyerekkoromban. Imre bácsi, a
magyartanárom meglátta bennem a tehetséget a versmondáshoz, amelynek köszönhetően sikerült a járási versmondó versenyt
megnyernem. Nem volt minden tantárgyban
ilyen szerencsém, mert harmadikban megbuktam matekból. Ez azzal járt, hogy a kollégiumi ellátási költségemet megduplázták.
Ezt azonban már nem tudtam kiﬁzetni, így a
városban egy nagyon szerény albérletet kelErdőkertesi Napló • 2022. szeptember
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lett keresnem, így lettem kintlakó. A költészettel kapcsolatban volt még egy meghatározó élményem, amikor Ady-kedvelőből József Attila-rajongóvá váltam. Magyarórán József Attilából nem készültem, így egymás után
három elégtelent kaptam. Akkor tennem kellett valamit, amivel a bukást elkerülhettem.
Szatyihoz, az első diákszerelmemhez fordultam segítségért, akinek pedagógus volt az
édesanyja és ügyvéd az édesapja. Gazdag
könyvtáruk volt, ahonnan édesanyja kölcsönadott egy József Attila életével és költészetével foglalkozó könyvet, amelyet szó szerint két hét alatt bemagoltam. Irodalomórán
József Attila összefoglalásánál felelésre jelentkeztem. Felmondtam a könyvet, amit
megtanultam. A tanár teljes odaadással ﬁgyelt,
közben többször megtörölte a szemüvegét.
Amikor kiment a tanteremből, összeért a vállunk, és olyan borzongást éreztem, amit a mai
napig nem tudtam elfelejteni: egymásra találtunk. Így lettem József Attila-hívő. Két taKiss Károly sárospataki diákként
nárommal aznap este a várkertben sétáltunk
és beszélgettünk, amely alatt többet tanultam
viselték, és ezt a diákokkal való közvetlenséa politikáról, a szexuális életről és az életről, ELSŐ TANÍTÓI ÉVEIM
Bükkszentkereszten 1956 őszén, 18 évesen get tekintélyrombolónak tartották. Sokat vitmint a négy év alatt a képzőben.
kezdtem tanítani. Akkoriban egy év után kel- tem a diákjaimat a környékbe kirándulni, birDIÁKSZERELEM – A LEGTISZTÁBB ÉRZÉS lett képesítő vizsgát tenni. Mivel a háborúban kóztunk és fociztunk. Félévkor BükkszentkeTornaedzésen kialakult egy gyönyörű diák- sok pedagógus odaveszett, pedagógushiány reszt után Ózdra kerültem tanítónak és felső
szerelem Szatyival, akit minden este hazakí- volt. Az iskola legrosszabb harmadik osztályát tagozatban testnevelőnek. Ott is a foci révén
sértem. Amikor közelebbi kapcsolatba kerül- kaptam meg. Akkor kezdtek a tanítóképzőben alakítottam ki közvetlen kapcsolatot a gyeretünk, apukájával egy életemet meghatározó Szatmáry Feri bácsitól tanultak értelmet kap- kekkel. A velük való őszinte, partneri kapcsobeszélgetésre került sor. A diákszerelem a leg- ni. A két legrosszabb gyerek, Székely Sanyi és latot ma is többre értékelem minden másnál.
szebb és a legtisztább érzés az ember életé- Verbőczi Jóska lettek az osztály rendfenntar- A diákok iránti szeretetemet mindvégig megben, de tudomásul kell venni, hogy egyszer vé- tói, ettől kezdve velük nem volt semmi gon- őriztem az Erdőkertesi Neumann János Áltageszakad. Szatyi Egerben tanult tovább, ké- dom. Csupán a régi vágású, fegyelmező ta- lános Iskola portásaként is.
sőbb véletlen találkoztunk férjével és két nárokkal és iskolai vezetőkkel volt konﬂiktusom,
gyermekével.
mert ők a klasszikus pedagógiai felfogást kép- A MEGTISZTELŐ VASDIPLOMA
Az egykori Sárospataki Állami Tanítóképző jogutódja, a Tokaj Hegyalja Egyetem az idén is
emlékezetes diplomaosztó ünnepséget tartott,
amelynek keretében dr. Stumpf István, az
egyetem alapító kuratóriumának elnöke köszöntötte friss diplomásait és ezzel egyidejűleg egykori arany (50 éve), gyémánt (60 éve)
és vasdiplomás (65 éve végzett) hallgatóit. A
vasdiplomás Földházi István, Jáger Miklós és
Szöllősi István mellett jómagamat is. Remélem,
hogy öt év múlva is ott lehetek Sárospatakon,
mint rubindiplomás.
Ne felejtsük el, hogy a tanárok kezében van
a ﬁatalok jövője, akiknek személyisége, tudása
egy életre meghatározó lehet. Ez az egyik legszebb hivatás. A tudás a legjobb befektetés,
amelyet soha nem lehet elvenni senkitől. Érdemes küzdeni, megdolgozni érte. A sport pedig együttműködésre, kitartásra, erőfeszítésekre és arra nevel, hogy egyaránt tudjunk
győzni, és ha kell, veszteni is.
Kiss Károly tablóképe a Sárospataki Tanítóképzőről, 1955
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SIMON SZERÉNA
NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ

„Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, mindenkinek a kincse. A szív művei halhatatlanok.”
(Gárdonyi Géza)
Fotó: Simon Szerena által küldött

Simon Szeréna 2012 óta a Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesületének a tagja, ahol jelenleg a Csoóri Sándor Alap pályázatainak felelőse. Az Egyesület 2018-ben pályázott először, az óta folyamatosan lehetőséget biztosítanak a tárgyalkotóknak, hogy megismertessék és oktassák a népi kézműves mesterségeket. Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
már többször fogadta be az egyesületet kiállítások, illetve foglalkozások színtereként. Mind
a helyszín, mind a Faluház munkatársainak szolgálatkészségét az egyesület tagjai kiemelkedően magas színvonalúnak tartják. Pallag Katalin, a Faluház volt igazgatónője szintén az egyesület tagja, aki sokat segített a kapcsolatépítésben. Szeréna a Magyar Gyöngy
Egyesületnek is tagja, amelynek célja a hagyományok őrzése, ápolása, a kézműves technikák fejlesztése, valamint új utak keresése és a tudás átadása. Szeréna türelme, tudásvágya és arra való törekvése, hogy a gyöngyfűzési technikákat átadja a jövő generációjának,
példaértékű. Találkozásunkkor egy különlegesen szép, saját készítésű, pávát formáló fülbevalót viselt. Vele beszélgettem, miközben megával hozott zsűrizett munkáit is megcsodálhattam.
Mikor kötelezte el magát a gyöngyfűzéssel?
Az alkotás vágya és öröme kicsi gyerekkoromtól
kezdve bennem élt. Mindig foglalkoztam
kézműves technikákkal, sok mindent kipróbáltam, végül a gyöngyfűzés mellett köteleztem el magam. Autodidakta módon sajátítottam el az alaptechnikákat, és elsőként a modern ékszerek készítésével kezdtem el foglalkozni. A népi gyöngyfűzés 2010-ben a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén varázsolt el. Azóta megragadok minden alkalmat
és lehetőséget a gyöngyékszerek készítésének
tanulására, hogy tovább fejlődhessek.
Milyen kézműves technikákat sajátított el?
Nagy Andrea népi iparművész, gyerekkori barátnőm, aki az egyesületünk kosárfonója. (Olvashattak róla az Erdőkertesi Napló korábbi
számában.) Vele próbálkoztam a kosárfonással, de rejtett balkezességem miatt nem voltam benne nagyon ügyes. Ugyan nem kézműves technika, de szerettem foglalkozni háromdimenziós papírképek, ünnepekhez kapcsolódó szárazvirág és termésdíszek készítésével. A munkahelyemre való utazás közben
a vonaton kötöttem, kézimunkáztam. Belekóstoltam a gyapjú feldolgozásba a gyapjú mosásától, kártolásától kezdve a kézi rokkával történő fonalkészítésig. Kostyál Erika nemezkészítő szakoktatótól tanultam nemezelni, amelylyel a mai napig szeretek foglalkozni. Ha rövid
idő áll rendelkezésre alkotni, akkor van, hogy
nagyon egyszerű nemeztárgyat (karkötő, pici
virág) viszek témának, akár óvódás csoporttal
is. A legjobban mégis a gyöngyös világhoz vonzódom.
Kik voltak a mesterei a gyöngyfűzésben?
Különböző népi ékszerkészítő táborokon és tanfolyamokon vettem részt. Az első a Sárközi tábor volt, ahol Decsi-Kiss Mária a Népművészet
Mestere, Király Zsiga-díjas gyöngyfűző volt a
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mesterem. Többször voltam Pálné Osvald Éva
népi iparművész nyári sárközi táborában, ahol
folytattam a sárközi gallérok, rojtosok elkészítésének tanulását. Később Fehér Anna „Népművészet Ifjú Mestere”, Király Zsiga-díjas
gyöngyfűző avatott be a kalotaszegi mellénydísz elkészítésének technikájába, majd a Hagyományok Házában vettem részt népi ékszerkészítés 60 órás akkreditált továbbképzésen, ahol Péter Szidónia népi iparművész volt
az oktató. Ez egy fantasztikus élmény volt, hiszen a csodálatos kalotaszegi gyöngyös párta ké-

Fotó: Rimai

Fotó: Rimai
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met a bíráló bizottságnak. Lépésről lépésre haladok ezen az úton, mert
lassan is dolgozok, és próbálok minél több fajta munkát beküldeni, hogy
ne csak egy területről legyen fogalmam.
Van olyan tanítványa, aki már sikereket ért el?
Erdőkertesről Ujvári Tünde tanítványom, aki az első zsűriztetése alkalmával 3 „míves termék” minősítést kapott.
Jelenleg milyen feladatai vannak?
Dolgozunk a „Nemzedékről nemzedékre a Galga mentén”
című pályázatunkon. Beadásra került a 2022. évi pályázat is, várjuk az eredményét. Népművészeti pályázatokra, zsűrizésre készülök
saját munkáimmal. Egyéni megkereséseknek teszek eleget gyöngyékszer készítésében, valamint online segítséget nyújtok a kézműves munkához. Az alaptechnikák elsajátításában tudok segíteni
egy-egy foglalkozás, tábor vagy mesterségbemutató keretében
(www.gyongyarena.hu).
Hogy lehet igénybe venni intézményeknek a kézműves oktatásokat?
Az intézmény meg tudja keresni az egyesület elnökét, Dr. Dulai Sándornét. A honlapunkon www.pmne.hu találnak elérhetőséget (a honlap még fejlesztés alatt áll). A következő, 2022. évi Csoóri-pályázatunk keretében folytatjuk a munkát a szadai iskolában, hímző, bőrös,
gyöngyfűző és kosárfonó foglalkozásokat tartunk.
Hol lehet legközelebb találkozni az egyesület kézműveseivel?
A Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiumához beadott pályázat keretében tervezünk egy egész napos programot, „Galga
menti hagyományőrző napot” Szadán október 15-én, szombaton. Támogatási szerződés megérkezését követően szervezzük és hirdetjük
a programot. Mindenkit szeretettel várunk, aki örömét leli az élőzenében, dalban, alkotásban és a szép népművészeti tárgyakban. És nem
Fotó: Simon Szerena által küldött
utolsó sorban nagyon bízom benne, hogy hamarosan Erdőkertesre is
eljutunk újra.
szítése is benne volt a tananyagban. Nagy Gyöngyi Király Zsiga-díjas népi
Rimai S. Éva
iparművész is mesterem, akinél Gyöngyviselet Sárköz népművészetében 60 órás akkreditált továbbképzésen vettem részt. Ez a tanfolyam
azért volt különleges, mert múzeumi darabokat kellett feldolgozni a mai
kor elvárásainak megfelelően. Dukát Judit népi iparművész nyitott műhely foglalkozásain is nagyon sokat tanultam, aki egyedi, teljes viseletekben gondolkodik, megtervezi és meg is valósítja azokat. Minden mesternek a munkája őrzi a keze nyomát, amelyet munkáikban felismerek.
A fejlődés kulcsa, hogy folyamatosan tanulni kell, mert annyiféle technika van, hogy azt nem lehet megunni. Októbertől „A Szakkör” (a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó felülete) kézműves mesterségek alapjainak elsajátítására irányuló 60 órás akkreditált képzésére iratkoztam be. Nagyon várom már az első alkalmat…
Milyen technikái vannak a gyöngyözésnek, milyen anyagokat használ?
Az alaptechnikák például a méhsejtes (peyote), a brick, a RAW, a
gyöngyszövés, a gyöngyhímzés népies változatai, a sárközi csipkék, rojtos és csavarintós gyöngygallérok, továbbá a tászlik, és biztos kihagytam
még néhányat… Sárközben vízszintesen fűzött hálós technikával készülnek a gyöngygallérok, de van több rojtos gallérjuk is. Nem szeretnék
tévedni, de talán több mint húszféle gyöngyöt viseltek. A népi
gyöngyékszerek elkészítéséhez bőrvarró cérnát (több fajta van), jó minőségű, anyagában színezett üveg cseh kásagyöngyöt és megfelelő
méretű gyöngyfűző tűt használok. Vannak textilmunkák, ezekhez hímzett szalagot, vásznat, egyéb alátét és díszítő elemeket, megkötőnek
szalagot vagy nemesacél kapcsot, szereléket használok.
Melyik a legkedvesebb munkája?
A kalotaszegi gyöngyös párta.
Milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy valaki népi iparművész
lehessen?
A népi iparművész cím eléréséhez 35 db zsűrizett tárgynak (ebből 5
Fotó: Simon Szerena által küldött
db mester remek) kell lennie, ezt követően lehet beküldeni a kérel-
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Életmód
GYERMEKFOGLALKOZÁSOK ERDŐKERTESEN

BABAÚSZÁS,

A VÍZI KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉRT
„Stilianos babauszoda, a boldog, kiegyensúlyozott gyermekekért” a szlogenje annak a számos szakmai díjjal rendelkező franchise-hálózatnak,
melynek 2020 márciusában Erdőkertesen, a Fő úton is megnyílt egy rendkívül exkluzív épülete. A helyi Stilianos uszoda megálmodója egy dunakeszi babaúszáson ﬁgyelt fel a különleges fejlesztőmódszereket alkalmazó lehetőségre. Miután saját gyermekei megszerették a foglalkozást, úgy gondolta, máshol is meghonosítja. Salap Dóra babaúszás oktatóval, az erdőkertesi babauszoda vezetőjével arról beszélgettem, hogyan is működik ez a Magyarországon egyedülálló vízi képességfejlesztés.

Annak ellenére, hogy az erdőkertesi Stilianos babauszoda a pandémiás időszak kezdetén nyitotta meg kapuit, és az ünnepélyes megnyitó után
pár hónapra be is kellett zárni, nagyon sok előjelentkező szavazott neki
bizalmat. A környékbeliek több mint száz, háromhónapos és tízéves kor
közötti kisgyerekkel veszik igénybe az uszoda szolgáltatásait, a legtöbben azonban természetesen Erdőkertesről látogatják rendszeresen.
„Négyhónapos volt a nagyobbik ﬁam, aki most lesz kilencéves, amikor
a Dunakeszin megnyíló Stilianos babauszodába elvittem az első foglalkozásra. Akkor találkoztam először a babaúszással, és nagyon megtetszett az egész miliő. Mondtam is az oktatónak, hogy ezt én is szívesen
csinálnám” – meséli Dóri, akit nem sokkal később felhívtak az uszodából,
valóban lenne-e kedve az oktatáshoz. Szinkronúszó múltjának köszönhetően nem jelentett számára nehézséget az SHD Akadémia oktatóképző
tanfolyamának sikeres elvégzése, mintegy nyolc évvel ezelőtt. Először
Dunakeszin, az országban másodikként megnyíló Stilianos Babauszodában
tanított, de aztán többre vágyott. „Szerettem volna ebbe még inkább
belelátni, és még többet beletenni. Mindezt egy saját uszodában gondoltam megvalósítani.” Sokunk örömére, két évvel ezelőtt el is készült
a jól felszerelt, kifogástalan ízlésű helyi babauszoda.
Az életkor szerint strukturált kiscsoportos, maximum 6 fős foglalkozásokon a játékos, minél több eszközt felhasználó készség- és képességfejlesztés a fő cél. A korai évek idegrendszeri és mozgásfejlődés szempontjából is pótolhatatlanok, ugyanakkor a sport szeretetének kialakulását
is igyekeznek megalapozni. „Az SHD, vagyis a Stilianos Hydro Development egy saját fejlesztésű, komplex módszer, ami nagyban segíti a
teljesen normális fejlődésmenetű gyerkőcök megfelelő fejlődését, de
olyan gyerekek is vannak nálunk, akiknek kifejezetten vízi fejlesztésre
van szüksége.” Az abszolút változatos, minden testrészt átmozgató feladatokat nem csupán a gazdag eszköztár, hanem mondókák, versikék
és dalok is színesítik. Mindez a biztonságos kötődést is nagyban erősíti, hiszen a kisgyermek szülőkkel együtt végzi a gyakorlatokat, az oktató egyfajta koordinátori szerepkört tölt be. A legkisebbeknek a vízi
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Fotók: Márkus Judit

bemelegítés előtt egy babamasszázs is jár. Ahogy nőnek a gyerekek, egyre több, fejlettségi szintüknek megfelelő dolog kerülhet a foglalkozásokba. „Jöhetnek a kúszás-mászás és a csücsülés elemei. Ha már tud fogni a baba, megkaphatja a játékokat, rugdoshatja a labdát.” Dóri tapasztalata
szerint a 3-6 hónapos babacsoportokon kívül, itt Erdőkertesen főként
a 3 év körüli gyerekek vannak jelen, akik hamar átkerülhetnek szülő nélküli úszós csoportokba: itt már mind a négyféle úszásnemet el tudják
sajátítani. A 110 centiméteres vízben – testmagasságtól függően – akár
még 8-9 évesek is részt vehetnek az órákon. „Azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy Magyarországon elsőként mi UV-fénnyel és aktív
oxigénnel fertőtlenített, klórmentes vizet használunk.”
Varga Vivien gyógypedagógus, a Stilianos Babauszoda Franchise megalapítója, a legelső budapesti, XVI. kerületi Stilianos Babauszoda tulajdonosa a babaúszás megreformálásán felül a kivételes higiéniai feltételek megteremtésével igyekezett magasabb szintre emelni a szolgáltatás színvonalát. Zöld uszodaként például vegyszermentes tisztítószereket használnak a belső terek takarításához. Franchise-rendszer
lévén az összes taguszodában, minden területen azonos minőségűek
az elvárások. Hazánkban elsőként a Stilianos hagyta el a búvárreﬂexszel
való merülést. „Az egészen pici babáknál még megvan a búvárreﬂex:
amikor víz éri az arcukat, akkor szépen lezárnak mindent, és nem nyelik le a vizet. Mi áttértünk a tudatos merülésre, ami a legkisebbek esetében is az emlékezőképességre épül” – magyarázza Dóri a speciálisan
felépített, komplex módszer egyik lényegét. Naponta átlagosan tíz foglalkozást tartanak az oktatók: Vozári-Bárczi Ágnes és Majláth Bianka.
Természetesen a különböző korosztályú és képességű gyerekek eltérő
módon fejlődnek az úszásórák során. „A saját gyerekeimet tudom példaként említeni. A nagynak az első pillanatban szerelem volt az úszás. A
kicsivel viszont küzdelmesebb volt, eltartott egy darabig, amíg megszerette.” Idén ősszel már egy iskolaelőkészítő foglalkozás, a Swim & Learn
is elindult a Stilianosban. Ez az SHD órák alapjaira épül, és négyéves kortól érdemes elkezdeni. Az iskolakezdéshez szükséges ismeretanyagot tizenkét tematikán keresztül lehet elsajátítani. „Ezeken a 45 perces foglalkozásokon a kognitív és a grafomotoros feladatok váltakoznak az úszással. Van egy szülőkkel való feladatmegoldós rész, illetve maga az úszástanulás. A ﬁgyelmi kapacitásnövelés, a feladattartás növelése, valamint a
nyelvi- és képességstruktúra fejlesztése a cél” – ismerteti Dóri a Stilianos
egyik legújabb óratípusát. Az úszásoktató számos visszajelzést kap a szülőktől arról, hogy az úszás milyen nagy mértékben fejleszti a szárazföldi
mozgást is. „Volt olyan gyerkőc, akinek azt mondta az anyukája, hogy nem
rakja fel a szivacsra, mert kizárt dolog, hogy kússzon. Erre mégis felrakta, és a baba elkezdett kúszni. Nálunk az is hatalmas plusz, hogy az oktató már jó ideje ismeri a gyerekeket.” Ha a szülő még nem biztos gyermeke tudásában, nagyon jó alternatíva lehet a Swim & Learn, ami szintén egy szülővel együtt töltött alkalom. „Minden uszodavezető és oktató összedolgozik abban, hogy minél színesebb eszköztárt állítsunk a korai úszásoktatás szolgálatába. Így tudunk ennyire változatosak lenni, ilyen
gyors ütemben fejlődni, és folyamatosan megújulni. Szerencsére, aki eljön hozzánk, az szívesen ajánl minket tovább. Sőt, nagy örömünkre már
az erdőkertesi babaköszöntő csomagban is benne vagyunk.”
Márkus Judit
Lapzártánk után kaptuk a hírt, miszerint az erdőkertesi Stilianos Babauszoda
új vezetője Illés Kitti, továbbá Vozári-Bárczi Ágnes már nem úszásoktató.
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ERDŐKERTESI SE • LABDARÚGÁS

„A FEJLŐDÉS A LEGFONTOSABB!”
Felnőtt csapatunk nagy elánnal készül az új szezonra. Csizmadia Balázst, a felnőtt együttes vezetőedzőjét,
egyesületünk elnökét kértem, hogy meséljen a nyári felkészülésről.
Érkeztek-e új játékosok?
ta próbálunk kezelni,
Érkezőkből nincs hiány, hiszen eddig négy jáúgy látom sikeresen. Az Aszód újjáalakult
tékos csatlakozott hozzánk. Turi Péter és Turi
együttesével kimondottan jó kis derbit játTamás már ismerős öltözőbe került, hiszen játszottunk itthon, 7:2-re tudtunk nyerni. A Göszottak már nálunk. Maruszki Bálint új közegbe
döllő SK U19-es csapatával sportszerű, jó irakerült, a Cso-Ki Sportból igazolt hozzánk, ﬁmú és színvonalú találkozón nyertünk 5:4-re.
atal kapustehetség. Ella Dominik a VeresNálam a felkészülés derekán nem jó, ha valaegyház LUA csapatától érkezett, szintén ifjúki 90 percet játszik a heti edzésterhelés misági korú, tehetséges labdarúgó. Mivel ebben
att, ezért majdnem minden találkozón 20 jáaz évben nem indítunk U19-es csapatot, elég
tékossal kell számoljak. Óriási köszönet az
magas létszámú kerettel tudjuk a szezont elöregﬁú játékosoknak, hogy szinte ugranak és
kezdeni.
jönnek az első hívó szóra, hogy akár pár perc
Viszonylag nagy mozgás volt idén a keretben,
játékért is átöltöznek. Nagyon jó közösség alami ennek az oka?
kult ki az egyesületen belül, ez is ezt jelzi.
Sajnos ketten költözés miatt köszöntek el tőMi a cél az új szezonban?
lünk, és várható további három ﬁatal labdarúgó
A fejlődés a legfontosabb! Ez ne törjön meg!
eligazolása is, őket a Gödöllő SK ﬁgyeli, reA számszerű eredmény is fontos persze, de ha
mélem, tovább tudnak lépni egy magasabb
azt nézzük, hogy egy éve az U17-es játékosok
osztály felé. Ignátz Dávid érzékeny veszteség
nélkül nem lett volna felnőtt foci Erdőkertelesz számunkra, ha leigazolják. Stabilan felnőtt
sen, akkor bármilyen eredmény jónak mondszintű játékossá nőtte ki magát nálunk, mérható. Tavaly a biztos bennmaradás volt a cél,
kőzéseket döntött el és e mellett minden edezt viszonylag simán hoztuk. Idén a középCsizmadia Balázs
zésen megjelent. De ez lenne az amatőr klub
mezőny eleje elvárás lehet talán a srácok felé,
feladata, hogy kinevelünk tehetségeket és segítjük őket, hogy maga- de sok az új gárda most, nem tudjuk az erőviszonyokat. Szeretnénk
sabb osztályban, jobb feltételek mellett tudjanak ennek a sportágnak itthon olyan meccseket játszani, hogy a nézők elégedetten menjenek
hódolni. Dávid 8 évet játszott nálam, merem mondani, hogy ﬁamként haza vasárnap délután. Egy biztos, senkitől nem fogunk megijedni idén
szeretem, de tiszta szívből kívánom neki, hogy tovább tudjon lépni, sem.
még ha kis űrt hagy is maga mögött. Szabó Gábor és Klímász Kevin is A stáb változott?
Gödöllőn készül, mivel nincs U19 nálunk, így nekik is szerettünk vol- Nem, maradt a tavaszi felállás. Ignátz Szilárddal ketten visszük a csana segíteni, hogy jó kezekbe kerüljenek, tudjanak játszani. Eddig négy patot, ő mindent megteremt, amit a számon kiejtek, talán a fejembe
érkező van, még egy lehet, hogy lesz, de ha így maradunk is, rendben is belelát már, azt gondolom, jó párost alkotunk. Tajmel Barnabás is bevan a létszám. Fontos megjegyeznem, hogy elsősorban az emberi ol- segít a háttérmunkába és a csapat körüli teendőkbe, illetve Pádár Gádalt nézzük, mikor valaki megkeres minket, hogy ide szeretne jönni, bor az edzések levezénylésében vállal szerepet a játéka mellett.
nekünk ez a legfontosabb, és más egyesületekkel szemben mi nem
Tajmel Barnabás
„halászunk” máshonnan játékost. Elértük, hogy minket keresnek
meg, és ez nagyon sok munkába telt ez elmúlt szezon alatt. A keret
jelenleg 22 fő, akit stabilnak tudok mondani.
Hogyan telt a felkészülés?
Július közepén kezdtük a mozgásokat, heti 2 edzés és eleinte egy, majd
két edzőmérkőzés volt a heti program. Felnőtt edzőként ez volt a nyolcadik nyári felkészülésem, de soha ilyen jó létszámot nem tapasztaltam eddig. Le a kalappal a gyerekek előtt, a meleg ellenére mind az
edzéseken, mind a gyakorló mérkőzéseken magas létszámmal tudtunk
dolgozni. Aki nem jött, előre jelezte, így tudtam én is előre tervezni.
Hogyan sikerültek az edzőmérkőzések?
Fontos, hogy edzőmérkőzés eredményéből soha ne vonjunk le következtetést. Nem lehet tudni, ki mennyit edzett előtte, kik a hiányzók, próbázók. Én ezeket úgy fogom fel, mint egy edzést, ahol mérkőzésszituációt gyakorolunk. Természetesen jó dolog, ha nyerünk, mert
erőt ad, de a terhelés és a gyakorlás volt az elsődleges szempont.
Az első mérkőzésen a Zsámbok csapata látogatott hozzánk, egy 2:2es döntetlennel kezdtük az idényt. Isaszeg csapatától kikaptunk 6:1re, itt nem néztünk ki túl jól játékban. Előjöttek olyan hibák, amit azó-
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RONCSDERBI

LILA LALI MŰHELY
26 év, 15 autó, 39 fő. Ez Lila Lali Műhely, alias Vig Lajos roncsderbicsapata, amelynek lila-fehér autói Erdőkertesen a Fő út mellett
is színes látványosságként vonzzák az arra járók tekintetét. Bár még
csak a kezdetén tartanak, ha minden a terveik szerint halad, akkor
nemsokára a szerelőállás mellett autóépítő-műhellyel is gazdagodik
a főhadiszállásuk. Addig is versenyeznek, gyűjtik a trófeákat, és élvezik a benzingőzös események mellett a családias társaságot.
A lila csapat kemény magjával, Lajossal, valamint ﬁaival Rolanddal
és Dáviddal beszélgettünk.
A Lila Lali név az autójáról ragadt Önre, vagy csak véletlen szójáték?
Vig Lajos (Fater): Az első autóm valóban lila színű volt, amikor meglátta valaki, megszólalt: „Jé, itt jön a lila Lali!” Akkor vettük észre, hogy
ez a szójáték vicces, de igaz: a Lali megfordítva ugyanis lila. Így lett Lila
Lali a nevem a pályán. Egyébként nemcsak ott, hanem a csapatunkban is mindenkinek van egy beceneve, engem Faternek szólítanak a
többiek.
Kérdeznem sem kell, miért: gondolom Ön volt a csapat létrehozója és egyben „motorja”.
Mondhatjuk így is. Igazából az édes ﬁam, Roland mellett lett egy fogadott ﬁam, Dávid, aki gyerekként csatlakozott hozzánk. Mivel apjaként tekintett rám, ő is Faternak szólított. Aztán ahogy nőtt a létszám,
úgy mindenkinek természetes lett, hogy nekik is a „Fater” vagyok. Bármikor jöhettek hozzám, mint az apjukhoz, de tényleg családként számíthatunk egymásra.
Hogyan indult a roncsderbis pályafutása?
26 éve indultam először Hatvanban egy versenyen, akkor még szólóban. Utána itt Veresegyházon is rendeztek derbiket, egy évben kétszer is volt verseny. Közben a gyerekek felnőttek, ők is beálltak a csapatba, majd 15 autóra bővült a társaság. Veresen idővel megszűnt a
versenyzés, így most Szigetszentmiklósra járunk főképp, ahol versenyzőként és főpályabíróként is tevékenykedek.
Ez utóbbi mit jelent? Mi a feladata egy főpályabírónak?
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Fotók: Lila Lali Műhely

Ő állítja fel az autókat, indítja a futamokat és irányítja a versenyzőket,
mikor mit tehetnek. Mellette bíráskodik is persze. Egész nap akár 40
futamot is levezényelek, ami nagy felelősség és rendkívül fárasztó munka. Az autók ellenőrzésétől a verseny zárásáig végig összeszedettnek
kell lenni.
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Az autóinkat mi építjük magunknak, van köztük szép számmal Trabant,
de Opel Corsából, Seat Cordobából, Volkswagenből, Suzukiból, Mitsubishi Galantból is készítettünk versenyautót. Kategóriától függ, mik
a szabályok, mi a megengedett az építésnél. Alap, hogy üveglámpa,
és semmi üveg nem lehet az autóban, meg kell pluszban erősíteni
elöl bukócsővel, oldalt kazánlemezzel, mert ott ütközik. Minden autót átnéznek indulás előtt, gépátvétellel lehet csak indulni a versenyen. Az A kategóriánál csak fával lehet megerősíteni az autó hátulját,
a B-sek már fémmel „vasaltak”, a C-sek pedig már „páncélos”,
agyonvasalt járművek. De köbcentire is van kategória, kicsi és nagy.
Nekünk minden kategóriában van autónk, plusz a Trabant és a Lada.

Milyen versenyszámokban lehet indulni?
A roncsderbin általában gyorsasági és ütközéses futam van. Az előbbinél az dönt, ki a gyorsabb, ki ér előbb célba. Az utóbbinál, hogy ki
marad „állva” az autók közül. Ilyenkor egymásnak nekimennek, kifordítják a másik autót, felborítják, vagy magát is felboríthatja a versenyző. Erre a verseny utolsó két percében van csak lehetőség. Óvatosan, taktikásan kell itt versenyezni, kaptunk legutóbb egy Fiat Puntót, ami lábon jött be, azt rommá törhették a versenyzők – megcsinálták.
Ezen kívül van rodeó, Trabant- és Lada-futam, de a versenyzők kategorizálása alapján serdülő, junior, sőt női futam is. A legﬁatalabb versenyzőnk például hétéves!
Elég keménynek hangzik ez az ütközés, nem veszélyes?
A derbi extrém sportnak számít, nyilván kockázat van, ﬁgyelni kell. Kisebb sérülések szoktak is lenni, de rákészülnek a versenyzők. Bukósisak van rajtuk, az autók oldala is nem véletlenül van megerősítve, illetve tilos baloldalról ütközni. Ezen kívül minden eseményen a tűzoltók, mentők is kint vannak, és addig nem indítjuk tovább a versenyt,
amíg egy autó nem állt fel újra. A gyerekek szoktak a legmerészebbek
lenni, mivel nincs még veszélyérzetük, ezért ők csak gyorsasági futamon vehetnek részt.
Huszonhat év nagy idő, jó sok trófea gyűlhetett össze a vitrinben...
Nem is tudom fejből, hány dobogós helyezésünk van, de rengeteg első,
második, harmadik helyet is begyűjtöttünk. Csak viszonyításképp: a
legutóbbi versenyről, amin júniusban vettünk részt Szigetszentmiklóson, 11 csapat volt, ebből is a miénk, a lila csapat hozta el a csapatverseny trófeáját. Összesen pedig 27 helyezést hoztunk el. Nem dicsekvésnek szánom, de az első helyet is mindig mi hozzuk el a versenyeken.
Erős versenyszellem lehet. Nem okoz ez feszültséget a csapatban?
A pályán mindenki a legjobb akar lenni, de a depóban már egymást
segítik a résztvevők. A mi csapatunk pluszban a versenyen kívül is rendkívül összetartó társaság. Nem szándékosan, valahogy így alakult. A
hétköznapokban is szoros kapcsolatot tartunk, együtt ünnepeljük a születésnapokat, névnapokat, összejárunk bográcsozni, betonozni, vagy
bármit segíteni egymásnak. Jelenleg 39-en vagyunk a csapatban, 4 női
versenyzőnk is van. A csapatunk pedig annyira egyedülálló, hogy most
már lila futam is van, ami a mi csapatversenyünk. Komoly vonzerőt jelentünk az eseményeken, két-három autós csapatok már nagynak számítanak, de amikor mi beállunk 14 autóval, na, azzal csináljuk a
showt!
Milyen autókkal indulnak, és miben mások ezek az „utcai” verdáktól?
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A keceli crossversenyen is indultak, miben más ez a többi versenytől?
Vig Roland (Roli): Ezen én indultam csak, de két autóval. A crossver-

seny egy gyorsasági verseny, ahol tilos az ütközés. Viszont van érintkezés, lehet rácsúszni, támaszkodni a kanyarívben a másikra, ez
ügyességi verseny is egyben, szigorúbbak a szabályok! Itt befutóra van
a bajnokság, nem pontszámra. Az autócrossnál nem aszfaltpálya, hanem murvás, homokos pálya szokott lenni, ezért erre alkalmas az autó.
Egy körlámpás Lada 2106-ot építettem át, a Lada-futamon szerepeltem vele.
Mik a csapat jövőbeni tervei?
Csillag Dávid (Csillagom): Hagyománnyá vált, hogy a szurkolóinknak
lila pólót, sisakot ajándékozunk a versenyek alkalmával. Most viszont
egy egyedülálló ötlettel olyan autót tervezünk építeni, amit a szurkolók kipróbálhatnak majd egy-egy futamra. Így részesei lehetnek
ők is egy kicsit a Lila futamnak. A legközelebbi nagyobb lélegzetű
esemény szeptember 16-18. között a szigetszentmiklósi Roncssziget
lesz. Ez egy volt orosz rádióállomás, amelyből már csak a domb maradt meg. Általában 100 felett van a nevezők száma, 80-90 autóval,
1000 fő felett várható a látogatók száma. A legnagyobb csapattal mi
képviseltetjük magunkat a versenyen, ahol a Lila futam is látható lesz,
illetve a nézők számára legszórakoztatóbb Trabant-futam. Utóbbi azért
is különleges, mert egyenlő eséllyel indul mindenki, és az első pillanattól kezdve nem mondani meg róluk, hogy Trabantok, a végén
meg végképp! További tervünk, hogy szponzorokat találjunk, mivel
a Lila Lali Műhely csapata már olyan látványossággá nőtte ki magát,
ami komoly vonzerőt és reklámértéket is hordoz az eseményeken.
Cserébe mi is bővíteni, fejleszteni tudjuk a csapat autóit, és megvalósítani további terveket.
Lamos Edit
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ERDŐKERTESI SE • LABDARÚGÁS

ESEMÉNYEK

Egyesületünk megtartotta július 18-22. között a második heti napközis focitáborát, ahol az első héthez hasonlóan több mint 20 gyermek
vett rész! A programban napi két sportfoglalkozás szerepelt, emellett
játszótér-látogatás, a nagy meleg ellen pedig a jégkrém nyújthatott
némi segítséget. Stadiontúránk keretén belül az újpesti, Szusza Ferenc Stadiont nézhettük meg közelebbről. Külön öröm volt, találkozhattunk az Újpest egykori csatárával, Kabát Péterrel.
Minden gyerek bár fáradtan, de boldogan tért haza délutánonként.
Továbbra is célunk, hogy egy-egy tábor alkalmával minél több gyerekkel szerettessük meg a mozgást, a labdarúgást, hogy később esetleg az egyesület igazolt játékosai legyenek.
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