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TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk 

koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai 
az NOVEMBER 20-i, nyomdába adás előtti állapotot tükrözik, 

azok a lap megjelenésének idejére 
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak.

TÁJÉKOZTATÁS 
Erdőkertes Község Önkormányzata 

tájékoztatja a Lakosságot, 
hogy a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL kapcsolatos 

legfrisebb helyi információkért 
KÖVESSÉK honlapunkat (www. erdokertes.hu) 

és hivatalos Facebook oldalunkat 
(www.facebook.com/erdokertes/).

Tisztelt Erdőkertesi Polgárok! 
 

A jövőben szeretnénk Önöket heti rendszerességgel 
rövid írás, esetleg videó formájában tájékoztatni 

egy-két héttel előre a település életében 
fontos eseményekről, illetve olyan történésekről, 

melyek mindannyiunk mindennapjait befolyásolhatják. 
A „KERTESINFÓ”-t megtalálhatják 

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

                                                             Tisztelettel: 

Tisztelt Erdőkertesi Polgárok! 
Decemberi számától megújul Erdőkertes Község havilapja, az Erdőkertesi 
Napló önkormányzati újság. Manapság, felgyorsult világunkban sokan meg-
kérdőjelezik a nyomtatott sajtó létjogosultságát, mondván, hogy az 
azonnali információra, az itt és most megélésére van már csupán szükség, 
igény. A nyomtatás, a könyv, az újság elavult, ósdi. Mi nem osztjuk ezt a 
véleményt, sőt meggyőződéssel valljuk, hogy a nyomtatott szónak ma is 
súlya, értéke van, ma is fontos információkat közölhet a napjainkban Er-
dőkertesen élőknek és a jövőből a mába visszatekintő olvasóknak egya-
ránt. Nincs szükség semmiféle dekódoló gépre a megértéséhez, pusz-
tán az emberi érdeklődésre. 

Nehéz műfaj a helyi sajtó művelése. Egy jó helyi újságnak sokféle funk-
ciónak meg kell felelnie. Egyszerre kell legyen az önkormányzat „faliújságja”,  
a település programajánlója, eseményeinek dokumentátora és közben ma-
gazinja is. Kis csapatunk, amely e megújulásban a lap gondozását tekinti 
küldetésének minderre törekedni kíván. Nincs illúziónk, tudjuk, hogy a sok-
féle igény mellett folyamatosan változó, Erdőkertes mindennapjaihoz iga-
zodó, sok generációnak egyszerre érdekeset nyújtani tudó újságot nem 
könnyű készíteni. Önök, az olvasók nélkül nem is fog menni, sőt, nem is 

érdemes energiát pazarolni rá. Ezért kérünk minden erdőkertesi lakost, hogy 
segítsék munkánkat ötleteikkel, javaslataikkal, kritikájukkal és természete-
sen hirdetéseikkel. 

Célunk az, hogy az Erdőkertesi Napló, melyet minden háztartásba, 3500 
példányban eljuttat az önkormányzat, mindannyiunk közös újságja legyen. 
Ne csak küllemében, hanem lelkületében, tartalmában is megújuljon. Csa-
ládtagként érkezzen havonta a postaládába, mely informál, hitelesen tá-
jékoztat, melynek lapjain magunkra, szomszédunkra, gyermekeinkre, kö  -
zösségünkre ismerhetünk. A Napló több legyen, mint hírt adó orgánum, 
maga is a közélet részévé kell váljon. Az önkormányzat olyan tájékozta-
tó kiadványa, mely a honlappal, a Facebookkal és az egyéb hírközlő csa-
tornákkal segíti Önöket a hiteles információk beszerzésében. Mely be-
mutatja, hogy jó itt élni, tervezni. Itthon, a szépséges Erdőkertesen. 

Rajtunk nem fog múlni, lelkes csapatunk tapasztalt szerkesztői gárdá-
jával nagy alázattal áll a feladathoz. Egyben köszönjük előre is minden Ked-
ves Olvasónk megtisztelő figyelmét. 

Keressék, olvassák, szeressék ezt az újságot! Hiszen az Önök lapja, Önö-
kért van. Erdőkertesért készül! 

Kovács Péter főszerkesztő



• A Kígyóstó út szélesítéséről tárgyaltam az út melletti ingatlantu-
lajdonosokkal, melynek eredményeként megfelelő útszélesség ala-
kítható ki a jövőben. 

• Szakemberekkel tárgyaltam Erdőkertes jövőbeni településmarketing 
tevékenységéről. A járványhelyzet lecsengése után induló mun-
kában szeretettel várom majd mindannyiukat. 

• Az Erdőkertesi Piac könnyebb megközelíthetősége érdekében az 
önkormányzati utakra útbaigazító feliratok kerültek. 

• A most kezében tartott Erdőkertesi Naplót gondozó szerkesztőkkel 
szeptember elején megkezdődött a közös munka. 

• Részt vettem a legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szer-
vezet, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kül-
döttgyűlésén, ahol ismét bizalmat szavaztunk az eddigi elnöknek 
Schmidt Jenő úrnak, Tab város polgármesterének, hogy tovább-
ra is vezesse a TÖOSZ-t. 

• Képviselőtársaimmal és a téma iránt érdeklődőkkel közösen be-
já rást tartottunk a Veresegyházi Szennyvíztelepen. 

• A Móra Ferenc, Ady és Lomb utcákat részben érintő és a Huba, 
Vereckei, Orsovai, Árpád és Szatmári utcákat teljes egészében érin-
tő csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését megelőzően szep-
tember 15-én lakossági fórumokat tartottam a kivitelezővel közö-
sen. 

• A település közvilágításával kapcsolatosan tárgyaltam két céggel 
és árajánlatukat várom. 

• Október 1-jén került sor a munkaterület átadásra a Fő úti járda re-
konstrukcióját illetően a vasútállomás és a Paskom utca közötti 239 
folyóméter hosszban és az első szakasz esetében a volt szikkasz-
tó árok helyére csatorna kerül. 

• Megbeszélést folytattam a Református Óvoda építésével kap-
csolatosan Gergely Ferenc Barnabással és Pap Tibor tervezővel. 

• Pál János tervezővel egyeztettem a település csapadékvíz-elve-
ze tő hálózatának fejlesztéséről. Ennek eredményeként elindult a 
Báthori utca és a Katona József utca közötti szakaszán a Rákóczi, 
Bocskai, Bethlen, Zrínyi, Vörösmarty, Akácfa, Rózsa utcák, valamint 
a Szív utca csapadékvíz elvezetésének tervezése, még azt az idei 
esztendőben beadjuk engedélyeztetésre, hogy várhatóan a kö-
vet kező esztendő II. negyedében megjelenő pályázatokon, az en-
gedélyeztetett tervek birtokában Erdőkertes indulni tudjon. 

• Az Ifjúsági Táborban lévő Veszely-ház felújításáról egyeztettem. 
• Október 17-én került sor a Virágos Erdőkertesért környezetszé-

pítő verseny díjkiosztására a Faluházban. 
• Október 18-án megnyitott a helyi termelői piac Erdőkertesi Piac 

néven, a Róheim kastély udvarán, az Iskola utca 5. szám alatt. 
• Október 20-án Bizottsági és Képviselőtestületi ülésre került sor. 
• Október 21-én a közterület felügyelői állásra jelentkezőkkel tár-

gyaltam. 
• Október 22-én a védőnőkkel egyeztettem a koronavírus járvány 

ideje alatt követendő munkarendről. 
• Október 29-én korábban elhunyt kollégánk, Bossányi Gyula te-

metésére került sor. 
• November 2-án egyeztettem Tóth Tamás főépítésszel a Donga 

felújítási terveiről. Még ezen a napon Polgárőr Elnökségi ülésre ke-
rült sor. 

• Minden hétfőn a folyó csapadékvíz elvezető rendszer beruhá-
zásához kapcsolódóan kooperációs megbeszélésre kerül sor. 

dr. Pásztor László polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az Erdőkertesi Napló legutóbbi megjelenése óta eltelt időszakban történt fontosabb történésekről, eseményekről 
az alábbi tájékoztatással szolgálok.
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Tisztelt Erdőker tesi Polgárok! 
 

Az idei év a járvány okán sok tekintetben mást hozott, mint azt terveztük.  
E helyzet számos olyan dolgot eredményezett, amit nem is gondoltunk volna 
korábban. Feltételek nélküli összefogást, a határtalan segítséget és az erőn felüli 
támogatást. A szemünk láttára a hétköznapi emberekből nagy betűs EMBEREK lettek. 
Kívánom, hogy az elkövetkező karácsony és annak üzenete őrizze meg mindezt és 
tartson ki a járvány utánra is, mert csak így tudunk egy emberibb világ felé halad-
ni, ha az egymásra találó kezek többé nem eresztik el egymást. 
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MEGNYÍLT A KERTESI PIAC! 
 
Október 18-án ünnepélyes keretek között történt meg az erdőkertesi 
helyi piac megnyitása. 
A csípős vasárnap reggel ellenére is szép számú (több százas nagy-
ságrendű) érdeklődő jelenlétében nyitotta meg kapuit településünk 
legújabb vásár-, és közösségi tere, az Erdőkertesi Piac. Ahogy kö-
szöntőjében Pásztor László polgármester és Szabó István, a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnöke is kihangsúlyozta, a kertesi piac megvalósu-
lása ékes bizonyítéka a Budapest környéki települések azon fejlesztési 
támogatásának, amely találkozik a lakossági igényekkel. Erdőkerte-
sen régóta volt igény a helyi termelők és fogyasztók részéről egy olyan 
rendszeres egymásra találási lehetőségre, amely nemcsak a vásár-
lásról, hanem a közösség építéséről is szól. 

Más szempontból a megvalósulás sikere példája egy olyan tele-
pülésközponti fejlesztésnek is, amely úgy szépíti a közösségi teret, hogy 
annak élő funkciót is ad. Beszédében Pásztor László kihangsúlyozta, 
hogy a piac megnyitása szorosan összefügg a Róheim-kastély meg-
újulásával, amelynek első szakaszaként, a pince közösségi élettérré ala-
kítása már meg is történt. Így a beruházás részeként 92 m2-en meg-
újult a Donga-pince egy része, ahol akadálymentes vizesblokk és pi-
acfelügyelői helyiség került kialakításra. Továbbá 826 m2-en újult meg 
a zöldfelület és kétszer ekkora terület került térburkolásra.  

A helyi piac létesítésére még 2018 nyarán adott be pályázatot az 
önkormányzat. 2019 áprilisában kapott hírt annak támogatásáról. 
A közbeszerzési eljáráson győztes Trend Zrt.-vel a szerződés 2019. 
de cember 30-án került aláírásra. A vállalási ár 159 611 060 Ft volt, mely-

hez 141 956 315 Ft támogatást nyert el Erdőkertes. Az önkormány-
zati önrész összege így csupán 17 654 745 forint volt. A piac nyitva 
tartását a Facebookon rendezett közvélemény-kutatás eredménye 
alapján határozta meg az önkormányzat. 

A nemzetiszínű szalag átvágása előtt Pásztor László polgármes-
ter megköszönte a fejlesztés során közreműködő vezetők és kollé-
gáik munkáját, majd a lakosság birtokba vette a piacteret, ahol a nyi-
táskor 19, igazán különleges és egészséges portékát kínáló árussal ta-
lálkozhatott, miközben a Répa-Retek-Mogyoró bájos énekes páro-
sa szórakoztatta a legkisebbeket. 

Kovács Péter 

KERTESI PIAC: A VIDÉK ÍZE 
 

2016-ban, amikor az egykori Róheim-kastély tetőszerkezetének felújí-
tására adott be pályázatot az önkormányzat, még senki sem gondolta, 
hogy néhány év múlva itt egy igazi kis agóra születik majd. 
A terv ugyanis eleinte Erdőkertes emblematikus, patinás épületé-
nek a helyreállítása volt, majd ez a terv az idő és a pályázati lehe-
tőségek gyarapodásával bővült, növekedett, új funkciókat kapott. Az 
egykor kastély, majd hol munkásszálló, iskola vagy éppen közössé-
gi épület így kapott esélyt, hogy újra régi fényében, közösségteremtő 
központként benépesítse majd a teret. Az utolsó lökést egy újabb 
pályázat jelentette, amely már kimondottan piac létesítését támo-
gatta. Ekkorra az itt élőkben is egyre erősebben fogalmazódott meg, 
hogy Erdőkertesen, az erdőkertesieknek szükségük van egy saját pi-
acra, amely valahol egy kicsit „mindenkié”. 

Így nem volt kérdés, hogy a helyi, környékbeli őstermelők, kis ma-
nufaktúrák portékái mindenképp helyet kell, hogy kapjanak itt. Az-
tán jöttek is sorban az árusok, és október végére rövid időn belül „te-
rülj, terülj, asztalkám” lett az egykori kastély udvara. Aki kóstolta már 
az itt kapható kézműves kenyeret, hamisítatlan házi füstölt kolbászt, 
vagy a házi készítésű sajtok, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek bár-
melyikét, nem beszélve a háztáji gazdaságban termesztett zöldsé-
gekről-gyümölcsökről, az egészen biztos, hogy nem felejti el egy-
hamar Erdőkertes zamatát! 

Az estébe nyúló szerda délutánok és a napsütéses vasárnap dél-
előttök nemcsak piacozásra, egészséges, egyedi és finom élelmiszerek, 
dekoratív kézműves termékek vásárlására adnak csak lehetőséget. 
Az egyre szépülő kastélyépületet körülövező helyi termelői piac al-
kalmi, ünnepi vásárok színhelye is lesz egyben, ahol a tervek szerint 
igazi vásártéri forgatag élményét nyújthatja majd. Addig is kiváló le-
hetőséget nyújt családi sétákra – babakocsival, rollerrel –, vagy egy 

forralt bor elszürcsölésére, frissen sült kürtőskalács majszolására. De 
baráti, beszélgetős programokra is – akár az árusokkal, termelőkkel, 
akiknek szívvel-lélekkel készült portékáiról mindig hallhatunk vala-
mi valóban érdekeset, s amelyért megéri megállni, odafigyelni, rá-
csodálkozni…  

Az ünnepek közeledtével pedig igazi ajándéklelőhely, ahol az áru-
házak zsúfoltsága helyett a helyi termelők, gazdák, kézművesek és 
kereskedők minőségi, egyedi termékeiből válogathatunk kedvünk-
re, támogatva az itt élőket, termelőket is. S közben minden itt vásárolt 
termékkel egy darabka Erdőkertest is viszünk ajándékba.  

Lamos Edit 

Fotók: Ruzsovics Dorina
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Tisztelt Erdőkertesi Polgárok! 
 
A Béke utca a település egyik legjelentősebb gyűjtőútja. Régóta 
szándéka volt az önkormányzatnak annak szilárd burkolattal való 
ellátása. Az első, a Sport utcától a Trencsényi utcáig terjedő sza-
kasz még 2006-ban megépült. 

Bíztunk abban, hogy 2009 után ismét lesznek belterületi utak 
építését támogató pályázatok, ezért a Trencsényi utcától a Há-
romházi csatlakozásig terjedő szakaszt az Önkormányzat 2014-ben 
megterveztette, 2015 januárjában megérkezett az érvényes en-
gedély. 2016-ban megjelent a várva várt pályázat, amelyen a meg-
lévő engedélyezett tervvel indulni is tudtunk. 

A két pályázati forrásból elnyerve a szinte maximális támoga-
tást, 2018-2020-ban  megépült a 1,5 km-es még hiányzó szakasz.  

A második szakasz átadására 2020. augusztus 17-én került sor, 
melyen Szabó István a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke ünnepi be-
szédet mondott. 

 
A beruházás adatai: 
BÉKE  I. • Fő út–Vereckei u. 838 méter 
Pályázat beadásának ideje: 2017.01.23. 
Döntés: 2017.06.20. 
Elkészült: 2018.04.12. 
Kivitelező: Penta Kft. 
Támogatás: 99 999 850 Ft 
Önrész: 6 669 992 Ft 
Összesen: 106 669 842 Ft 
BÉKE II.  • Vereckei u.–Trencsényi u. 694 méter 
Pályázat beadásának ideje: 2018. 04. 24. 
Döntés: 2018. 11. 05. 
Elkészült: 2020. 04. 28. 
Kivitelező: Hajnáczinvest Kft. 
Támogatás: 99 987 500 Ft 
Önrész: 5 461 347 Ft 
Összesen: 105 448 847 Ft 
 

Tisztelettel:   dr. Pásztor László polgármester

ADATOK A PIACRÓL 
 
A piac címe: 2113 Erdőkertes, Iskola u. 5.  
Nyitvatartás: szerda 15–19 óra, vasárnap 8–12 óra 
Árusok és portékák: 
• Csancsár Erika: frissen vágott baromfi, cukormentes lekvár, 

házi tojás 
• Mészáros Balázs: frissen szedett zöldség, gyümölcs 
• Molnár Tímea: füstölt húsáru, Békési termékek 
• Urbán Tibor: kézműves sajtok, joghurtok 
• Ábrahám Vivien: tészta 
• Pócsik István: kürtőskalács 
• Szabadfi Szabolcs (Szabi, a Pék): kézműves kovászos kenyerek, 

kalácsok 
• Lakati Andrea: kézműves termékek, maszkok 
• Zentai György: gyümölcsborok, forralt bor, palacsinta 
• Ledniczki Éva: szörpök, lekvárok 
• Gombor Anna, Selmeczi Gyula: kézműves díszek, kopogtatók 
• Veréb Edit: ruhanemű, irodaszerek, vegyi áru 
• Szőri László: sütőtök, dísztök 
• Csapó Krisztina: őszi dekoráció, díszek  
• Horváth Milibák Csenge: lakásdekoráció, kiegészítők 
• Kerek István: szörpök, hidegen sajtolt olaj, gyümölcslé 
• Welkerné Logyin Judit: kézműves ékszerek 
• Lenhardtné Szakter Zsuzsa: ajándéktárgyak, dobozok 
• Kádas Bea: környezetbarát csomagolás 
• Dobos Adrienn: kézműves szappanok, horgolt díszek 
• Illés Gábor: libakészítmények 
• Klenyán Andrea Tünde: teák, kiegészítők 
 
Facebook oldal: www.facebook.com/Kertesi-Piac 
A szervezők további árusok jelentkezését is várják! 
Koordinátor: Csancsár Erika, 06 20 414 3094 

Fotó: Cselik Szabolcs Zsigmond (11 év) drón felvétele
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A 2020. október 20-án megtartott Képviselő-testületi ülés na-
pirendjei voltak: 
1. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

Társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester      

2.Szőlőfürt Református Óvoda tájékoztatója a 2020/2021. évi ne-
velési évről – Intézkedési terv 
Előadó: Balogh Katalin intézményvezető-helyettes     

3. Ki Akarok Nyílni Óvoda fenntartásával kapcsolatos időszerű fel-
adatok (Beszámoló és éves munkaterv, Csoportlétszám növelés,                      
Téli szünet, SZMSZ módosítás) 
Előadó: Visnovszkyné Bátori Katalin intézményvezető 

4.Piac nyitással kapcsolatos döntések  
Előadó: dr. Pásztor László polgármester        

5. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés szabályairól szóló ren-
delet módosítása 
Előadó: dr. Pásztor László polgármester 

6.Utcaelnevezés 
Előadó: dr. Pásztor László polgármester  

7. Egyebek 
• Fő út melletti ingatlan önkormányzati tulajdonba adása 
• Hulladéklerakók felszámolására pályázat benyújtása  
• Kerékpár útra, kerékpártárolóra és gyalogátkelő helyek fejlesz-
tésére pályázat benyújtása  
• Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletének mó-
dosítása  
• Az önkormányzati lakások lakbéréről szóló rendelet módosítása 
• Gazdasági program elfogadása 

 
A testület hozzájárult a Veresegyházi Kistérség Önkormányzata-

inak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításához. 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szőlőfürt Református Óvo-

da 2020/2021. nevelési év kezdéséről készített tájékoztatót.    
A Képviselő-testület döntést hozott a Ki Akarok Nyílni Óvoda fenn-

tartásával kapcsolatos feladatokról. Ennek kapcsán elfogadták az óvo-
da 2020/2021. nevelési év kezdéséről szóló beszámolót és az óvo-
da éves munkatervét. A testület döntést hozott a Nyitnikék, a Gesz-
tenye, a Katica, a Napraforgó és a Süni óvodai csoportokban a ma-
ximális csoportlétszámtól + 20 %-kal történő eltérés engedélye-
zéséről.  

A Képviselő-testület hozzájárult az óvoda téli időszakban törté-
nő zárvatartási idejéhez. 2020. december 21-tól – 2020. decem-
ber 31-ig terjedő időtartamban hozzájárul azzal, hogy a szülői igény-
felmérés szerint a munkanapokon ügyeletet kell biztosítani. Az óvo-
dában 2021. január 4-től a nevelési munka folytatódik. Az óvoda ve-
zetője a téli szünet idejéről a szülőket tájékoztatja. 

A testület elfogadta az óvoda Szervezeti és Működési Szabály-
zatát, valamint Házirendjét.  

A testületi ülésen döntés született az Erdőkertes, Iskola u. 5. szám 
alatti ingatlanon lévő piac üzemeltetéséről, egyidejűleg módosította 
az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a piac üzemel-
tetéséről szóló kormányzati funkció feltüntetésével.  

A testület elfogadta a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés sza-
bályairól szóló rendelet módosítását. 

A Képviselő-testület határozatot hozott két utca elnevezéséről. 
Az erdőkertesi 0100/26 hrsz-ú, a vasútállomással szemben lévő, Fő 
útról nyíló a Vágány utca, a 4071 hrsz-ú, a Fő útról nyíló benzin töl-
tőállomás melletti utat Erkel Ferenc utca utcanévvel nevezte el. 

Egyebek napirend keretében: 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az Erdőkertes 

0107/2 hrsz-ú ingatlannak a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 32. § (3) bekezdése alapján történő hatósági átminősítés-
sel, az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyo-
lítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. A Fő út mel-
letti jelenleg 0107/2 hrsz.-ú ingatlan megosztásra kerül oly módon, 
hogy a 0107/4 hrsz. állami vagyonkörben marad, a 0107/3 hrsz. Er-
dőkertes Község Önkormányzatának tulajdonba kerül. 

A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a Belügyminisztérium illegális hulladéklerakók felszámolása 
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben meg-
valósítandó I. üteméről szóló 1598/2020.(.21.) Korm. határozat 6. 
pontjában foglaltak alapján közzétett pályázati felhívására vissza nem 
térítendő költségvetési támogatásra. 5 001 – 10 000 fő lakosság-
szám közötti település esetében a hulladék elszállításának és keze-
lésének támogatott költsége legfeljebb 5 000 000 Ft lehet. A tá-
mogatás intenzitása: 100%. 

Az Önkormányzat határozott arról, hogy pályázatot kíván benyújtani 
Magyarország Kormánya „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest me-
gyében” című, VEKOP-5.3.2-15 kódszámú felhívására, melyet a Re-
gionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdet meg 
az 1011/2016.(I.18.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megálla-
pításáról alapján, vissza nem térítendő költségvetési támogatásra a 
település központjából a Vasútállomásig kialakítandó kerékpárútra, 
kerékpártárolóra és gyalogátkelő helyek fejlesztésére. A támogatás 
intenzitása: 100%. 

A Képviselő-testület módosította a vagyongazdálkodásról szóló 
rendeletét, valamint az önkormányzati lakások bérletéről szóló 
ren deletét. 

A testület elfogadta Erdőkertes Község Önkormányzatának a 2019-
2024. év közötti ciklus- és gazdasági programját. 
 
A testületi ülésen elfogadott rendeletek: 
10/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet a helyi termelői piac létesítéséről 
és üzemeltetéséről 
A Képviselő-testület elfogadta az Erdőkertes, Iskola u. 5. szám alatti 
ingatlanon lévő helyi termelői piac, alkalmi (ünnepi) vásár üzemel-
tetési szabályait. Erdőkertes Község Önkormányzata a lakosság ter-
melői termékekkel történő jobb ellátása érdekében helyi termelői 
piacot tart fenn.  
A piac fenntartója: Erdőkertes Község Önkormányzata (2113 Erdő-
kertes, Fő tér 4.), üzemeltetője: Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal (2113 
Erdőkertes, Fő tér 4.). 
A piac nyitvatartási ideje:minden szerdán 15.00 órától 19.00 órá-
ig, és vasárnap 8.00 órától 12 óráig tart nyitva. A gombavizsgálat nyit-
vatartási ideje a piaci nyitvatartási idővel megegyezik. 
Alkalmi (ünnepi) vásár a fenntartó által meghatározott időben alkalmi 
rendezvényekhez, ünnepekhez kapcsolódóan tartható. 
A piacon forgalomba hozható termékek: 
a)a saját gazdaságban előállított növényi eredetű alaptermékek (zöld-

ség, gyümölcs, virág) 
b)a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, 

savanyított termékek és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék 
c)méz, méhészeti termékek 
d)saját tenyésztésű, nevelési állatból származó tej, tejtermék, tojás 
e)sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési zsír az élelmiszerek elő-

állítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint 
f) darabolt, csomagolt baromfi (tyúk, vízi szárnyas, pulyka), sertés-

hús és nyúlfélék 

TESTÜLETI HÍREK 
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g)szedett, gyűjtött gomba 
h)gyümölcsbor, kézműves sör 
i) kézműves fagylalt 
j) kézműves illatszerek, ruházati termékek 
k)konyhai eszközök. 
Szedett, gyűjtött gombát csak gomba-szakellenőrrel történt átvizs-
gálás után szabad árusítani. A gomba-szakellenőr nevét a piac üze-
meltetője köteles a piac területén, jól látható helyen feltüntetni. 
A piacot mind az árusok, mind a vásárlók kötelesek a közegészség-
ügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, a szemetet, hul-
ladékot a kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni. 
 
11/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, va-
lamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól szó-
ló 13/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról: 
A rendelet 5. §-a módosult melynek következtében a hivatali mun-
kaidőn kívüli anyakönyvi esemény hivatali helyiségben történő le-
bonyolításának díja 10 000 Ft +áfa. A hivatali helyiségen kívüli anya-
könyvi esemény lebonyolításának díja 40 000 Ft +áfa. A házasulók 
valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében 
az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá az érintettek va-
lamelyikének lakásán lebonyolításra kerülő anyakönyvi esemény té-
rítésmentes. 

A Rendelet 6. §-ának módosítását követően a hivatali munkaidőn kí-
vül történő anyakönyvi esemény, illetve egyéb anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönvvezetőt választása szerint 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott sza-
badidő helyett házasságkötésenként bruttó 15 000 Ft díjazás illeti 
meg. 
 
12/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyon-
gazdálkodásáról szóló 3/2012. (III. 07.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról: 
A módosítás a rendelet 2., 3. és 4. mellékletét érinti, átvezetésre ke-
rültek az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban bekövetkezett vál-
tozások.   
 
13/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások lak-
bérének megállapításáról szóló 7/2008. (07.10.) önkormányzati rende-
let módosításáról: 
Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 7/2008. 
(07.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a kiegészítésre került (3) be-
kezdéssel, mely szerint a gazdaság élénkítés céljából helyi vállalko-
zásoknak biztosított önkormányzati tulajdonú bérlemények bérle-
ti díj mértéke: 100 000 Ft/hó.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 6-ÁN 
 
2020. október 6-án, a nemzeti gyásznapon az aradi vértanúk örökségéhez méltó meg-
emlékezésre került sor Erdőkertes Faluházának színháztermében. Az ünnepi beszédet 
Pallag Katalin mondta, majd Ladjánszky László operaénekes népdalokat adott elő Var-
ga Zoltán kíséretével. A megemlékezés után mécsesgyújtással és főhajtással rótta le a 
kegyeletét a Batthyány-szobornál dr. Pásztor László polgármester, Nagyné Gódor Csil-
la alpolgármester, valamint az ünnepség résztvevői. 

Mint ismeretes, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel 
után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisz-
tet végeztek ki Aradon. Mártírhalálukkal egy napon végezték ki Magyarország első mi-
niszterelnökét, gróf Batthyány Lajost is. Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel Jó-
zsef, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézich Károly, Nagysándor Jó-

zsef, Leiningen-Westenburg Károly, 
Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey 
Károly tábornokok és Lázár Vilmos ez-
redes, valamint Batthyány Lajos mi-
niszterelnök halálának napja a forrada-
lom és szabadságharc vérbe fojtásának 
szimbóluma lett. A megtorlást követő 
évtizedben titkos megemlékezéseket 
tartottak az évfordulón, az 1867-es ki-
egyezést követően a tiszteletadás for-
mális keretek közé kerülhetett, bár még 
óvatosan kezelték az osztrák-magyar 
együttműködés érdekében. Az I. vi-
lágháború után tovább nőtt az emlék-
nap jelentősége. A kommunista idő-
szakban sem tiltották be, nem volt állami 
ünnep, de az iskolákban és az újsá-
gokban megemlékeztek a vértanúk-
ról. A rendszerváltozás után a kormány 
2001 novemberében nyilvánította 
gyásznappá október 6-át. 

Rimai S. Éva

KOSZORÚZÁS 
OKTÓBER 23-ÁN 

 
A koronavírus-járvány súlyosbodása miatt 
október 23-án elmaradt az 1956-os forra-
dalomra és szabadságharcra történő meg-
emlékezés. Csupán a képviselő-testület 
tagjai rótták le tiszteletüket koszorúzással 
az erdőkertesi emlékműnél. 

„Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre, 
Hol megváltott – hősi áron - 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom.” 

Ady Endre: Október 6.– részlet



Erdőkertesi Napló • 2020. december

Hitélet

8

Lesz-e még áldás, lesz-e békesség? Vagy csak a megkötöttséget fog-
juk átélni? Lehet, hogy minden nemzedéknek át kell élni valamilyen 
globális, vagy olyan nyomorúságot, kataklizmát, amely miatt egy egész 
nemzedék gondolkodása átértékelődik? 

Nem is az a kérdés, hogy volt-e özönvíz, vagy a XIX. század vé-
gén valóban kitört-e a Krakatau vulkán. Nem az a kérdés, hogy mi-
után Mózes átvezette a népet a Vörös-(Nádas)-tengeren, utána el-
pusztult-e az akkori Egyiptom teljes vezetői, katonai vezérkara. Nem 
az a kérdés, hogy volt-e a II. világháborúban zsidóüldözés, vagy hogy 
egyáltalán volt-e II. világháború, hanem hogy hogyan változott meg 
az emberek gondolkodása a történelmi kataklizmák következtében. 

Lehet, hogy nem elég hírből hallani arról, milyen az, amikor baj van, 
nagy baj van. Ha az ember átéli a bajt, akkor tud csak megváltozni 
a gondolkodása. A bajt átélt első nemzedék nagyon hálás, és óva-
tos lesz. Hogy ugyan sok fájdalommal, de sikerült valahogy túlélni 
mindent. Nem volt kenyér, nem volt szabadság, nem volt egészség 
stb, de most mégis itt vagyunk és élünk. Legalább élünk! És a dol-
gok legtermészetesebb módján ez a nemzedék persze elmondta 
a gyermekeinek a traumákat, de igyekeztek nekik mindent megad-
ni, hogy legalább ők ne éljék át ugyanazt. De a következőknek már 
mindaz a jó és biztonság nem a hálaadás forrása lett, hanem az lett 
a minimum. Elvárás. Ők már innen építkeztek tovább. Az ő fiaik és 
unokáik, akik nem láttak háborút, nagy válságot, összeomlást, már azt 
tekintették minimumnak, amire őket emelte szüleik és nagyszüleik 
nemzedéke. Nem is lett volna ezzel baj, ha tudtak volna alázatosak 
maradni. De úgy tűnik, hogy ez nem megy. Hogy a kényelem gő-
gössé teszi az embert. Abból már nem akar semmit sem engedni, 
és jólétében nem megosztja másokkal, amije neki van, hanem köny-
nyebben bújik elő belőle az önzés, és a még nagyobb kényelem utá-
ni vágy. 

Lehet, hogy ezt látjuk az Európába vándorolt közel-keleti töme-
gek harmadik nemzedékében is, hogy mintha sokakban lenne egy 
gát, beilleszkedési nehézség. Itt születnek, mégsem tudják magu-
kénak vallani hazájuk múltját. Azt hiszem, ez érthető. De a háború 
utáni harmadik-negyedik európai gyökerű nemzedék tagjainál is azt 
látjuk, hogy őseik múltját nehezen vallják magukénak. Eltávolodnak 

a keresztyén múltjuktól, a mai világ szekuláris. Szinte minden korábbi 
egyházi eseménynek megvan a vallástalanított utódja. Polgári esküvő 
templom nélkül, névadó keresztelő nélkül, fenyőünnep karácsony 
nélkül. Mi keresztyének imádkozunk egymásért, kortársaink „szorí-
tanak”, hogy ne legyünk betegek. Míg korábban a templomok von-
zottak tömegeket minden vasárnap, manapság ugyanezt a bevá-
sárlóközpontok teszik meg. Ott hely is van, meleg is, és nem kis tö-
meg. Az emberek a lábukkal szavaznak? Igen, mert azt értették meg, 
hogy a templomba fölösleges menni, illetve néha talán ártani nem 
árt, de bevásárlásra időt nem tudnak máskor szakítani. Ez a folyamat 
is érthető. Emberileg érhetők az érvek. 

Világunkat elemezni lehetne úgy is, hogy összeomlástól össze-
omlásig hogyan alakult az emberek gondolkodása. De nem kell, hi-
szen Isten Igéje előre megmondta ezeket. Eleink azt is tapasztalták, 
hogy megsegít az Isten, csak kérni kell. Sőt, sokszor kérni sem kell, 
megsegít az Isten. De mikor érzi ennek szükségét az ember? Ha baj, 
ha nagy baj van. Ha nincs, akkor minek? Nagyjából azért megvagyunk. 
Hogy vagytok? – kérdezzük. – A bajokat leszámítva jól – hangzik sok-
szor a frappáns válasz. Vagyis megy az élet. Intézzük. Megoldjuk. 
Ne akarj beleszólni, tudjuk mi, hogy miből mennyit és hogyan. Csak 
egészség legyen. Csak baj ne legyen. 

Hát, most itt a baj. Egyre több emberről halljuk, hogy megfertő-
ződött. Most már azt is halljuk, hogy ez is, az is ebben a kórban hunyt 
el. És szerettei nem is lehettek mellette. Hogyan lehettek volna, hi-
szen fertőző volt. Talán mégis szembekerül az emberiség olyan hely-
zettel, amelyet nem tud kezelni? Vagy nemsokára erre a bajra is lesz 
megoldás? Isten nem kell nekünk hozzá? Megoldjuk magunktól ezt 
is? Szerintem sokan gondolják így. Meglátjuk. 

Én azt látom ebben a viszonylagos bezártságban, hogy Isten adott 
egy lehetőséget még. Lehetőséget a megtérésre. Lehetőséget, hogy 
magunkat megalázzuk az Ő hatalmas kezei alatt. Akik ezt megteszik, 
átélik, hogy bármilyen helyzetben megújul a lelki erejük. Lehet, hogy 
fognak szenvedni, de elérnek egy erőt, Isten Országának erejét, és 
valahogy mégis tovább tudnak menni. Lehet, hogy személyes 
vagy globális katasztrófát élnek át, de hitük tovább lendíti őket. 

Karácsonykor Jézus ezért született meg. Hogy az ember, aki gőg-
jében képessé válik sokszor a legrosszabbra is, amivel nem számol-
nak az utópiák mégis tény, tehát ez az ember megtalálhassa élete 
értelmét Isten szeretetében. Hogy megérthesse és megélhesse, amit 
annyiszor megélt nemcsak Ady: „amikor elhagytak, mikor a lelkem 
roskadozva vittem, csendesen, váratlanul átölelt az Isten.” Hogy Jé-

zus születése – Isten ölelése. Isten még a tőle 
elfordult embert is átöleli. Még azt az em-
bert is, aki nem kívánja, hogy Isten beleszóljon 
életébe, igazgassa, ezért elhagyja. Akkor is, 
ha elődeinek még fontos volt. De Isten hív. 
Jön, karácsonykor is. Most karácsonykor is. 
Akkor is, ha esetleg templomba nem me-
hetünk. De templommá válhat otthonunk. 
Végre felfedezhetjük, vagy újra felfedez-
hetjük családtagjainkban is az Ő szeretetét 
és az Ő ajándékát. 

Ezt kívánom minden Kedves Olvasónak! 
Áldott karácsonyt! Isten velünk van. Keressük 
mi is Őt, éljünk mi is Ővele, az Ő szerete-
tében. Református templomunk tornyának 
tetején ezt jelzi a csillag: Jézus Krisztus meg-
született! Ámen. 

Gergely Ferenc Barnabás 
erdőkertesi református lelkész 

06 30 40 56 173 • gfbarna@gmail.com

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! 
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Rolik Róbert Fóton született 1976-ban, sok-
gyer mekes, vallásos szülők ötödik gyerme -
keként. Iskoláit Fóton és a dunakeszi Radnóti 
Gimnáziumban végezte, ahol elmondása 
szerint rátalált Isten hívása, így tanult tovább 
a papi szemináriumban, amelynek zárt vilá-
gában elhivatottsága tovább erősödött. Csa-
ládja meglepődött a döntésén, hiszen a 
gyerekek közül talán legkevésbé tőle, a nem 

egyházi középiskolába járótól várta a papi hi-
vatás választását. De támogatták,  viszont egy 
fontos dolgot kapott útravalóul szüleitől, 
azt, hogy soha ne feledje, pontosan ez a pá-
lya az, amit csak teljes odaadással lehet vé-
gezni. 

2000-ben szentelték pappá, az eltelt 20 
évben sok helyen szolgált, melyek eltérő tár-
sadalmi és vallásos közegei komoly tapasz-
talatokkal ruházták fel. Előbb Dunaharasztin 
volt káplán, majd Salgótarjánba került. Ez 
utóbbi területen éppen a volt szocialista 
múlt ellenhatásaként a hívők között meg-
erősödött hitbéli meggyőződéssel találkozott. 
Ahogy fontos mérföldkő volt életében 2020-
től a Nógrád megyei Nagybárkány és kör-
nyékének hat településén végzett szolgálat 
is. E térségben elszegényedő és az elván-
dorlás sújtotta közösségek körében élt, me-
lyek jelentős részében a hagyományos nép-
egyházi típusú vallásosság volt jellemző. Va-
gyis fontos volt, hogy a pap a közösség ré-
szeként élje életüket, sokszor akár elmenve 
a családokhoz is segítse lelki épülésüket. 

2009-től Vác Deákvár plébániáját ve-
zette. Ez új része a városnak, főleg vidékről 
beköltőző, fiatalos közösség lakja. 

Ilyen értelemben Veresegyház és közsé-
günk, Erdőkertes is hasonló terület számára, 
hiszen mindkét településre jellemző a gyor-
san változó lakosságösszetétel, az egyház-
község tagjainak növekedése és a sokszínű te-
rületről hozott hagyomány. 

Rolik Róbert atyát hitvallása szerint a nyi-
tottság vezérli, befogadó egyházközségek irá-
nyába szeretne lépni. Nyitni szeretne a csa-
ládos fiatalok felé a közösségépítésben, 
ugyanakkor rendkívül fontosnak tartja, hogy 
a pap a közösség részeként jelen legyen az 
egyházközségek társadalmi életében, világi 
ünnepein is. 

Mindenekelőtt azonban közös imára hív 
mindenkit a világjárvány elmúlásáért, mert a 
járvány megviseli az egyéneket és a közös-
ségeket is.      

Kovács Péter

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

ROLIK RÓBERT AZ ÚJ PLÉBÁNOS 
Veresegyház és Erdőkertes új katolikus plébánosa Rolik Róbert atya. 

Őt mutatjuk be röviden olvasóinknak.

A pandémia felszálló szakaszában két felsza -
badító örömhírről írok. Miközben torlaszok 
emelkednek emberek közé,  

LEDŐLTEK AZ AKADÁLYOK 
ISTEN ÉS EMBER KÖZÖTT. 

Nincs semmi, ami útját állja Isten Hozzád 
érkezésének. Maga Isten lépett akcióba. 
Senkire nem bízta terve végrehajtását, Ő 
maga intézte, és jött le félelmekkel teli, gyá-
szos mélységeidbe Fiában, Jézus Krisztusban. 
Karácsony óta nem mondhatja senki, hogy 
nincs út Istentől hozzám, tőlem Istenhez. A 
Földre jött Isten maga jelenti ki: „Én vagyok 
az ÚT”. Neki van hatalma arra, hogy le-
győzze sorsod nehézségeit, és van szerete-
te arra, hogy kézbe vegyen és átölelten hor-
dozzon.

Ebből az örömhírből következik a második: 
PÁSZTORT KAPTÁL! 

Az érted született, megfeszített, feltáma-
dott társaságába kerültél. Ebből következik, 
hogy soha nem kell magányosnak érezned 
magad; nem egyedül hordozol terheket; 
nem kell céltalanul, reménytelenül járnod nap-
jaid. Ez a tény azt is jelenti, hogy fontos vagy 
Pásztorodnak; vállal Téged úgy, ahogy vagy; 
szeret. Ő ezt így mondja: „Azért jöttem, hogy 
életük legyen, sőt: bővölködjenek”. 

Isten ajándéka Neked, – fogadd el! 
Áldott adventet, örömteli karácsonyi ké-

szülődést!  
Testvéri szeretettel: 

Eszlényi László 
helyettes evangélikus lelkész 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
 

KARÁCSONYI ÜZENET  
A legszebb névvel szólítom meg levelem kedves olvasóját: 
TESTVÉREM a Jézus Krisztusban!

EGYHÁZAK 
 
Római Katolikus Egyházközség 
2113 Erdőkertes, Fő út 53. 
Rolik Róbert plébános 
Tel: 06 20 473 1402 
E-mail: erdokertesiplebania@gmail.com 
 
Görög Katolikus Egyházközség 
2113 Erdőkertes, Fő út 53.  
Sivaldó János parochus 
 
Református Egyházközség 
https://erdokertes.reformatus.hu/#/ 
2113 Erdőkertes, Nemes utca 5. 
Gergely Ferenc Barnabás lelkipásztor 
Tel.: 06 30 405 61 73 
e-mail: gfbarna@gmail.com 
Istentisztelet: vasárnap 11:00 
előtte 10:30-tól imaközösség 
 
Evangélikus Egyházközség 
2113 Erdőkertes, Nemes utca 2. 
https://erdokertes.lutheran.hu/ 
Tel.: 06 20 775 36 81 
e-mail: anett.torok@lutheran.hu 
Istentisztelet: vasárnap 10:00

Rolik Róbert atya

Fotó: Lethenyei László
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Kérem, engedjék meg, hogy a SZEDER Egye-
sület elmúlt 20 évének tevékenységeit bemu-
tassuk.  
Egyesületünk 2000-ben alakult a helyi gyer-
mekjóléti szolgálattal szoros együttműkö-
désben megvalósuló, elsősorban a hátrányos 
helyzetű gyermekek nyári táboroztatása és az 
értelmes szabadidő eltöltésének támogatá-
sára. Az Egyesület alapító tagjai helyi veze-
tők, pedagógusok, szülők voltak. Jelenleg 24 
önkéntessel működünk.  

Az elmúlt 20 év alatt rengeteg program-
ban vettünk részt, de a legnagyobb büszke-
ségünk az Erdőkertesi Ifjúsági Tábor.  

Építettünk játszóteret a mostani Utcasajt he-
lyén, volt számos prevenciós programunk, 
mely a fiatalokat érintő drog prevenciótól, a 
szülőknek szóló, szülők akadémiáján túl a gye-
rekek értelmes szabadidő eltöltését célozta 
meg.  

10 éven keresztül rendeztünk Márton 
napi SZEDER bált, melynek bevétele mindig 
a Tábor fejlesztésére és a medence építésére 
lett felhasználva.  

Tábornyitó és Táborzáró kerti partik kere-
tében 10 évig minden évben megünnepel-
tük az idén  már 22 éves tábort.  

Számos jótékonysági rendezvényünk volt.  
Hosszú évek óta találkozhatnak velünk a 

Majálisokon, ahol több mint 900 palacsinta 
árusításával próbáljuk táboraink bevételét 
növelni.  

1999-ben az első táborunk alkalmával, ami-
kor még csak egy felfújható medencében fü-
rödtek a gyerekek, jött az ötlet tőlük, hogy le-
gyen itt is egy nagy medence. Attól kezdve 
minden táborban készülő kézműves tárgyat el-
adtunk, báljaink és más egyéb jótékonysági ren-
dezvényünk bevételét félre tettük. 5,-Ft-oso-
kat gyűjtöttünk a helyi üzletekben.  

Anyák napi sütemény vásárt szerveztünk.  
Öt év után egy napon, a Soros Alapítvány 

és az akkori Egészségügyi Minisztérium kiírt 
egy pályázatot, melyeken sikeresen szere-
pelve az addig összegyűjtött bevételből és 
némi önkormányzati támogatásból épült fel 
a gyerekek nagy álma, a medence.  

Majd rá két évre újabb pályázatnak kö-
szönhetően felépült a medence teteje is.  

A tábor kialakításában, a zuhanyzó építé-
sében, a növényesítésben az évek során 
több mint 100 erdőkertesi önkéntessel dol-
goztunk együtt.  

Kivették részüket a munkából a gyerekek is. 
Örömmel és lelkesedéssel jöttünk össze es-
ténként és hétvégenként.  

Több mint 10 éven keresztül rendeztük 
meg a Kistérségi Ki-Mit-Tud versenyeket. A 
GE amerikai alapítvány támogatásának kö-
szönhetően évekig értékes ajándékokkal 
tudtuk jutalmazni a versenyzőket.  

Ez a program lehetőséget biztosított azok-
nak a gyerekeknek is, akik nehéz sorsuk vagy 
akár fogyatékosságuk, esetleg magatartási 
problémáik miatt soha nem állhattak volna 
színpadra, soha nem tapsolták volna meg őket.  

A Norvég Civil Alap pályázati támogatá-
sának köszönhetően három éven keresztül 
szerveztünk csellengést megelőző tematikára 
épülő délutáni programokat kamaszoknak. 
Számos előadóval, játékkal és az együttlét 
örömével fejlődött a személyiségük és kö-
zösségük.  

Együttműködtünk a veresegyházi GE Kis-
rét utcai kirendeltségével, akik számos ön-
kéntes munkával, pályázati összeggel támo-
gatták Táborunkat. Egyik leglátványosabb 
beruházás a Tábor előtetője volt.  

Az OBmB (Országos Bűnmegelőzési Bi-
zottság) támogatásával egy 2 éves bűnme-

gelőzési programunk volt kamaszok és szü-
leik részére.  

Pályázati és saját bevételünknek köszön-
hetően az elmúlt 20 évben 21 nyertes pá-
lyázatból, több mint 5,7 millió forintot, 1%-os 
bevételekből 1,8 millió, magánszemélyek 
támogatásából 1,2 millió, jótékonysági be-
vételekből kb. 4,5 millió forintot tudtunk tá-
boroztatásra, játszótér-programra, meden-
ceépítésre, RÁ„d”ÉRÜNK programra és a Te-
lepülési Egészségterv programra fordítani. 
Egyesületünkben csak önkéntesek tevé-
kenykednek, így bérjellegű kiadásaink nin-
csenek.  

Számos elismerést kaptunk tevékenységünk 
elismerésére. 2004-ben Pest megyében II. 
nívódíjat hoztuk el a civil szervezetek közül, 
a telepelülésen végzett településfejlesztő és 
közösségépítő munkánk elismeréséért. 
Ugyanebben az évben a Települési Egész-
ségterv programban elért eredményeinkért 
Erdőkertes Egészséges Település címet ve-
hetett át az akkori Egészségügyi Miniszter-
től. 2009 decemberében településünket az 
egészséges települések mozgalom keretében 
falvak kategóriájában országos első helye-
zéssel díjazták.   

Köszönetet kell mondanunk minden ön-
kéntesnek, aki az elmúlt 20 évben segítsé-
günkre volt. Akik rövidebb vagy hosszabb időt 
felajánlva dolgoztak Erdőkertes fejlődésének, 
a Tábor fejlesztésének és a gyerekeknek 
szánt programok lebonyolításának biztosítá-
sáért. Köszönet azoknak is, akik anyagilag tá-
mogatták elképzeléseinket. 

Bízom benne, hogy 20 év múlva újra 
megünnepelhetjük az Egyesület születés-
napját. 

Nagyné Gódor Csilla 
programfelelős

20 ÉVES A SZEDER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Hosszú éveken át dolgozott a Családsegítő munkatársaként, szíve-lelke volt a gyerekek Táborának. Már csak az égből segít-
het… Dániel Kornélné (Böbe) emlékét október 16-tól pad őrzi az Ifjúsági Táborban. 

(Fotó: Pataki Krisztina, Cselik Szabolcs Zsigmond)
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Intézményünk idén is megrendezi 
   ESÉLY Kosár akcióját, mely keretében 
      színes ceruzát, filctollat, gyurmát gyűjtünk 
          a hátrányos helyzetű gyermekeknek.  
             Az ajándékozásba bevont gyerekek listája 
                             az oktatási és nevelési intézmények, a védőnők 
                            és a Családsegítő Szolgálat ajánlásából alakul ki.  
                                Ha támogatni kívánják akciónkat, 
                                 akkor kérem juttassák el felajánlásaikat 
                                      a Családsegítő Szolgálathoz 2020. 12. 11-ig 
                                          Előre is köszönjük! 

                                                      Nagyné Gódor Csilla, intézményvezető 

Erdőkertes Önkormányzata és a Kertes Erdőker -
tesért Munkacsoport májusban környezetszépítő 
pályázatot hirdetett a virágos, környezettudatos 
kertkultúra és közterület megteremtésére. 
A pályázatra négy kategóriában lehetett ne-
vez ni: környezettudatos kert, virágos épület, szép 
kert és legszebb konyhakert kategóriában. A bí-
ráló bizottság tagjai június-július hónapokban 
folytatták le a szemlét és számozott fényképe-
ket készítettek, amelyeket az önkormányzat 
honlapján lehetett megtekinteni és szavazattal 
támogatni. Az Erdő-Kert Fesztivál önálló Face-
book csoportot hozott létre, amelynek látoga-
tottsága a pályázat során 640-ről 840-re emel-
kedett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és 
a helyezett kertekről készült fotókat 2020. ok-
tóber 17-én lehetett megtekinteni a Faluházban. 
A díjakat dr. Pásztor László polgármester és 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester adta át.  
 
Polgármester úr hangsúlyozta, hogy ahogy az 
ember hat a természetre, úgy a természet is 
visszahat rá. Legjobban hatni, tanítani a pél-
damutatással lehet, hiszen az a leghitelesebb. 
Az „Ültess egy fát” elnevezésű programot im-
már két évtizede folytatják. Az önkormány-
zat számít a lakosságra, hogy szebbé tegye 
a környezetét, mert az életünk így lesz szebb. 
Ennek jegyében biztatott mindenkit, hogy jö-
vőre induljanak többen ezen a pályázaton. 
Köszönetét fejezte ki a bírálóbizottság tagja-
inak az elvégzett munkájukért.  

Az első három helyezett Kun Éva veres-
egyházi keramikusművész plakettjét kapták 
elismerésül. 

A díjazottak a Szép kert kategóriában:  
I. helyezett: Gál-Szőke Szabina 

II. helyezett: Matusinka Géza 
III. helyezett: Szabados Andrea 

 
Közönségdíjban részesült a Facebook sza-

vazatok, lájkok alapján: Czakó Bohár Andrea. 
Helyezést nem értek el, de ajándék vásárlá-
si utalványt kaptak: Berta Klára, Nagy Zoltán -
né, Iváncsik Mihály, Bedő József, Sajó Borbála.  

A legszebb kertek fotóit az érdeklődők a 
Facebookon is megtekinthetik.  
Gratulálunk a díjazottaknak! 

Rimai S. Éva 

SZÉP KERT PÁLYÁZAT eredményhirdetése és fotókiállítás 
 

„MÉG NYÍLNAK A VÖLGYBEN KERTI VIRÁGOK...”

Közélet

„Az ártatlan Természet 
Varázslat, vagy valóság 
mit a természettől kapunk? 
Vajon az a sok jóság 
megérdemelt, igaz jussunk?” 

Schmidt Károly
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POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 
Központi telefon: 28 595 040; Fax: 28 595 041; 
Email: erdokertes@erdokertes.hu 
Ügyfélfogadási idő: h. 8:00–12:00 és 13:00–18:00; 
sze. 13:00–16:30; p. 8:00–12:00; k., cs. nincs 
ügyfélfogadás 
Ügyfélkapcsolati iroda: h. 7:30–18:30, k.-sze.-cs. 
7:30–17:00, p. 7:30–12:30 
dr. Pásztor László polgármester: 06 20 474 8592 
Fogadóóra: minden héten hétfő 14:00–18:00 
Előzetes bejelentkezés: titkarsag@erdokertes.hu, 
28 595 057; Fehér Ágota jegyző: 28 595 069 
Fogadóóra: minden hétfő 9:00–12:00 és 14:00–18:00 
 
INTÉZMÉNYEK 
NEUMANN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2113 Erdőkertes, Fő tér 6. 
Igazgató: Ladjánszki Csilla: 28 595 062 
Titkárság: Mogyorósi Melinda (titkarsag@kertesi-
iskola.hu) 
E-mail: info@kertesiiskola.hu 
Honlap: www.kertesiiskola.hu 
 
KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA 
Székhely: 2113 Erdőkertes, Rákóczi út 9-11. 
Telephely: 2113 Erdőkertes, Fő tér 232. 
Telephely: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 2. ajtó 
Intézményvezető: Visnovszkyné Bátori Katalin 
tel.: 28 595 047, 28 595 086 
E-mail: kiakaroknyilniovoda@gmaill.com 
Étkezés lemondás hétköznap 11 óráig: 
06 20 585 0465; E-mail: kertesetkezes@gmail.com 
Honlap: www.kertesiovi.hu 
 
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
2113 Erdőkertes, Fő út 112. 
Intézményvezető: Pallag Katalin  28 595 065 
E:mail: faluhaz@erdokertes.hu; Faluház: 28 595 067 
Nyitvatartás: h. 12:00–19:00, k. 8:00–18:00, sze.: 
Zárva, cs. 10:00–18:00, p. 10:00–19:00, szo. 
12:00–20:00, v.: zárva 
 
KÖNYVTÁR  
Könyvtáros: Hollósi Jánosné  28 595 066 
Nyitvatartás: h. 14:00–19:00, k. 8:00–16:00, sze.: 
zárva, cs. 10:00–16:00, p. 13:00–19:00, szo.: min-
den hónap 1. és 3. szombat 12:00–20:00, v.: zárva 
 
VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT 
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
2113 Erdőkertes, Fő út 51. 
Intézményvezető: Nagyné Gódor Csilla 
28 476 269, 06 70 931 0959, 06 70 338 5438 
E-mail: esely@eselykisterseg.hu 
Ügyfélfogadás: h., sze. 9:00–18:00, p. 9:00–12:00, 
k., cs.: szünnap 
Krízíshelyzetben hívható telefonszám pénteken 16 
óra után és hétvégén: 06 70 334 0134 
Honlap: www.eselykisterseg.hu 

HIVATALOK 
VERESEGYHÁZI KORMÁNYABLAK 
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. (Szabadisős és Gaz-
dasági Innovációs Centrum, 1. emelet) 
Ügyfélfogadás: h. 7:00–17:00, k., cs. 8:00–16:00, 
sze. 12:00–20:00, p. 8:00–14:00   Tel.: 28 588 661 
E-mail: jarasihivatal@godollo.pmkh.gov.hu 
 
POSTAHIVATAL 
2113 Erdőkertes, Nemes utca 2/D,  T.: 28 476 169 
Nyitvatartás: h. 8:00–19:00, k. 8:00–15:00, sze. 
8:00–16:00, cs. 8:00–16:00, p. 8:00–14:00 
Ebédidő: 12:00–12:30 
 
KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK: 
Mentők 104 
Tűzoltók 105 
Rendőrség 107 
Általános segélyhívó 112 
Központi tudakozó 198 
 
KÖZBIZTONSÁG 
RENDŐRSÉG 
Körzeti megbízott:  TÓTH JÁNOS (r.főtörzsőr-
mester)   06 70 492 076; IVÁDY GERGELY (r.fő-
törzsőrmester)  06 30 303 9578 
Veresegyházi rendőrőrs: 
2112 Veresegyház, Petőfi utca 3.   Tel.: 28 385 011 
E-mail: godollork@pest.police.hu 
Rednőrkapitányság: 
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6-10. 
Tel.: 28 524 600 
Telefontanú (ORFK) 06 80 555 111 
Drogsegély (BRFK) 06 80 202 502 
 
TŰZOLTÓSÁG 
PMKI Gödöllő Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Gödöllő Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.    28 528 700 
Honlap: pest.katasztrófavedelem.hu/tuzoltosag/ 
104/reszletek 
E-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu 
 
EGÉSZSÉGÜGY 
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
2112 Veresegyház, Gyermekliget út  28 389 625 
FLÓR FERENC KÓRHÁZ 
Kistarcsa    28 507 600 
 
FELNŐTT HÁZIORVOS 
2113 Erdőkertes, Fő tér 5.       28 476 141 
I. körzet: DR. KISS CSABA 
Rendelési idő: h., sze. 13:00–17:00, k., cs. 8:00–12:00 
páros péntek 8:00–12:00 
II. körzet: DR. NAGY PÉTER 
Rendelési idő: h., sze. 8:00–12:00, k., cs. 13:00–17:00 
páratlan péntek 8:00–12:00 
ÜGYELET • Misszió Egészségügyi Központ 
hétköznap 18:00–7:00, hétvégén egész nap 
06 20 922 0082 

FOGORVOS   •     2113 Erdőkertes, fő tér 5.  
I. körzet : DR. FRANG EMESE 
Rendelési idő: h., sze. 14:00–20:00, k., cs. 8:00–14:00,  
páros péntek 8:00–20:00  Ebédidő: 12:00–13:00 
Időpontkérés: 28 595 079,   06 30 844 1712 
II. körzet: DR. FŰTŐ MÁRIA 
Rendelési idő: k., cs. 8:00–21:00, páratlan péntek 
8:00–21:00   Ebédidő: 14:00–15:00 
Időpontkérés: 28 595 079,    06 30 628 1343 
 
GYERMEKORVOS • 2113 Erdőkertes, Fő tér 5. 
DR. LECHNER ÉVA 
Rendelési idő: h. 8:00–12:00, k. 14:30–18:00, sze., 
cs. 10:30–13:00, p. 13:00–17:00 
Telefon: 28 595 075, 06 30 525 7374 
Tanácsadás: k. 12:00–14:00, sze., cs. 8:00–10:00 
Ügyelet: Misszió Eü. Központ, szombaton 9:00–13:00 
 
MENTŐK 
GÖDÖLLŐI MENTŐÁLLOMÁS 
Gödöllő, Ady Endre sétány 56.    28 420 844 
 
GYÓGYSZERTÁR 
BOROSTYÁN GYÓGYSZERTÁR 
2113 Erdőkertes, Fő tér 5/D      28 594 120 
Nyitvatartás: h.–cs. 8:00–17:00, p. 8:00–15:00 
 
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
Védőnők: Máté Tünde és Cseriné Szeredai Andrea 
 
KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK 
ÁRAM • EMŰ-ÉMÁSZ Zrt. Gödllői Iroda 
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. (VÜSZI irodaház) 
Ügyfélszolgálat: h. 8:00–16:00, k. 14:00–18:00, 
sze. 8:00–12:00, 
Számlázás: h., k., sze., p. 8:00–16:00, cs. 8:00-20:00 
06 20/30/70 978 5611     1 238 38 38 
Hibabejelentés: 0–24    06 80 38 39 40 
Mérőállás bejelentés: 06 20/30/70 938 38 38 
Közvilágítás hibabejelentés : EnergiApp 
 
GÁZ • TIGÁZ Zrt. 
Levelezési cím: 4201 Hajdúszoboszló Pf. 291. 
Telefonos ügyfélszolgálat: h., k., cs., p. 8:00–14:00, 
sze. 8:00–20:00          Tel.: 06 80 180 380 
Gázszivárgás bejelentés:  06 80 300 300 
 
VÍZMŰ • Duna Menti Regionális Vízmű 
Gödöllői Üzemigazgatóság: 
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7. 
Ügyfélfogadás: h. 8:00–20:00, k.-p. 7:00–13:00 
Központi telefonszám: 06 80 22 44 88 
Műszaki hibabejelentés: 06 27 511 511 
 
KÉMÉNYSEPRÉS • BM Országos 
Katasz tró favédelmi Főigazgatóság 
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314 
E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 
Tel.: 1818, 9-es menü 
Pest Megyei Ellátási Csoport: 
2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1.
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ERDŐKERTESI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI REND

2020. december 2. szerda KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 1. 
2020. december 9. szerda KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 2. 
2020. december 16. szerda KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 1. 
2020. december 23. szerda KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 2. 
2020. december 30. szerda KOMMUNÁLIS, SZELEKTÍV 1.

Arany János utca 
Bacsó Béla utca  
Barackos utca 
Báthori utca 15/B ig a páratlan oldal 
Báthori utca 22/B-ig a páros oldal  
Beszkárt utca 
Birkás utca  
Bethlen Gábor utca 
Béke utca 
Bocskai utca  
Cserép köz  
Cseresznyefa sor  
Dobó utca 14-ig a páros oldal 
Dobó utca 17-ig a páratlan oldal 
Dohány utca 
Fenyves utca 
Fő tér  
Fő út 102-ig a páros oldal 
Fő út 121-ig a páratlan oldal 
Fűzfa utca  
Géza utca  
Határ utca 47-től 55-ig  
Hév utca  
Homokdűlő utca  
Hunyadi utca  
Iskola utca  
Jókai Mór utca  
József Attila utca  
Juharfa utca  
Juhász Gyula utca  
Kalauz utca 
Kazinczy utca  
Kémény utca  
Kígyóstó utca  
Kígyóstó sor  
Kolozsvári utca  

Kossuth Lajos utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Kőrisfa utca 
Körte utca 
Meggyfa utca 
Mély utca 
Metró utca 
Mikszáth Kálmán utca 
Móra Ferenc utca 
Nemes utca 
Nyíres utca 
Pálya utca 
Paskom utca 
Petőfi Sándor u. 30-ig a páros oldal 
Petőfi Sándor u. 45-ig 
a páratlan oldal 
Pozsonyi utca 
Rákóczi Ferenc utca 
Reveteg utca 
Sport utca 
Sugár utca 
Szabadkai utca 
Szilva utca 
Szőlősor utca 
Tégla utca 
Thököly utca 
Tó utca 
Tompa Mihály utca 
Tücsök utca 
Vácegresi utca 
Vadvirág utca 
Vasútállomás Felvételi épület 
Veresegyházi utca 
Villamos utca 
Vörösmarty Mihály utca 
Zombori utca 
Zrínyi utca 

Almás utca  
Ady Endre utca 
Akácfa utca  
Alig utca  
Aradi utca  
Árpád utca  
Aszódi utca  
Aszódi köz  
Bagoly utca  
Banka utca  
Bártfai utca  
Báthori utca 19-től a páratlan oldal  
Báthori utca 24-től a páros oldal  
Béke utca 37-től  
Béke utca 70-től  
Bibic utca  
Cinke utca  
Csillag utca  
Csíz utca 
Dobó utca 16-tól a páros oldal  
Dobó utca 19-től a páratlan oldal  
Domb utca  
Eperjesi utca  
Erdőkerülő utca  
Ezerjó utca  
Fő út 104-től a páros oldal  
Fő út 123-tól a páratlan oldal  
Gólya utca  
Gyümölcsöskert  
Háromház utca  
Határ utca 57-63  
Homokbánya utca  
Huba utca  
Johanna utca  
Kálmán utca  
Katona József utca  
Kéri utca 
Kilencholdas utca  
Kodály Zoltán utca 

Kövidinka utca 
Lapály utca 
Liszt Ferenc utca 
Liget utca 
Lomb utca 
Losonci utca 
Lugosi utca 
Mandula köz 
Mária utca 
Méhes köz 
Mogyorósi utca 
Nap utca 
Nyár utca 
Orsovai utca 
Ősz utca 
Pacsirta utca 
Pál utca 
Petőfi Sándor utca 36-tól 
a páros oldal 
Petőfi Sándor utca 49-től 
a páratlan oldal 
Présház utca 
Puttony utca 
Rét utca 
Rizling utca 
Rózsa utca 
Sándor utca 
Szalai sor 
Szatmári utca 
Szív utca 
Szlanka utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Tölgyfa utca 
Trencsényi utca 
Vácbottyáni utca 
Vágás utca 
Vércse utca 
Vereckei utca 
Viola utca 

PÁRATLAN HÉT • SZELEKTÍV 1. PÁROS HÉT • SZELEKTÍV 2.
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Kedves Erdőkertesiek, kedves Látogatóink! 
Az idei év rendkívüli módon megnehezítette, megnehezíti az 
életünket. Különösen nehéz helyzetben vannak a közművelődési, 
közgyűjteményi intézmények, hiszen az ő munkájuk – a mi munkánk 
– nem képzelhető el a személyes kontaktusok nélkül. 

Amint tavasszal is, ezen az őszön is terveztük-szerveztük az ese-
ményeinket, azzal az ígérettel, hogy ha nem is pont akkor, de a zár-
lat feloldása után megvalósítjuk őket. Így volt ez a Világjárók soro-
zat előadásával, vagy MogyiMagdus „Origami a konyhából” című ki-
állításával… 

Most a novemberre tervezett programjaink is halasztódtak, s ki tud-
ja, az a néhány decemberi, ünnepi, amit mertünk tervezni, megva-
lósulhat-e… Amit tehetünk: keressük az alternatív megoldásokat, és 
a lehetőségeket számba véve virtuálisan tartjuk a kapcsolatot, 
igyekszünk Önöket tájékoztatni minden fontos dologról is. 

Első ilyen kezdeményezésünk az „IDÉZZÜK FEL A RÉGI IDŐK KA-
RÁCSONYÁT!” gyűjtés és kiállítás online megvalósítása. Az erede-
ti kiírást átalakítottuk, s amint a felhívásban olvasható, a biztonság fel-
tétlen betartásával összegyűjtjük az anyagot és megrendezzük a ki-
állítást. A megnyitó természetesen nem az Önök személyes rész-
vételével zajlik majd, fotókat, filmet készítünk és feltesszük a közös-
ségi oldalainkra, honlapjainkra. Tudom, ez nem egyenértékű a ha-
gyományos megnyitó eseménnyel, de bízunk benne, hogy hozzá-
járul ennek az embert próbáló időszaknak az átvészeléséhez. Arra 
törekszünk, hogy némi felüdülést hozzunk az online kapcsolattartással 
az Önök életébe, míg a veszélyhelyzet elmúltával újra találkozhatunk. 

A könyvtári kölcsönzést is a tavaszi gyakorlatnak megfelelően 
„könyvkarantén” beiktatásával végezzük. Kérem, tartsák be az elő-
írásokat, a szükséges óvintézkedéseket, vigyázzanak magukra, vi-
gyázzanak egymásra! 
 
2021. JANUÁRI ELŐZETES 
• Az Erdőkertesi Szép Kertek kiállítás 2021. január 25-ig tart nyit-

va a Klub I-ben  
• 19-én 17.00 VILÁGJÁRÓK – Grúzia  Vendégünk: Schneider Ju-

dit és Molnár Tamás  vetítettképes előadás 
• 23-án 17.00 „Fóti-Diáktárlat" – Válogatás a Fóti Népművészeti Szak-

gimnázium, Gimnázium és Technikum tanulóinak képző- és ipar-
művészeti alkotásaiból. (VEKOP). Megnyitja: Kaudersné Madarász 
Zsuzsanna, az intézmény igazgatója. 

• 26-án (kedd) 15.00 Farsangi kézműves foglalkozás, ajándék-
készítés (gyermek). Előzetes bejelentkezés: január 20-ig. Rész-
vételi díj: 300 Ft (anyagköltség). 

• 17.00 Farsangi kézműves foglalkozás – ajándékkészítés (felnőtt) 
Előzetes bejelentkezés: január 20-ig. Részvételi díj: 500 Ft (anyagköltség) 

• Az előre egyeztetett csütörtök estéken 18.00-20.00 TÁRSAS-
JÁTÉK KLUB (havonta) 

• FELHÍVÁS! TEXTIL-ÉKSZER KÉSZÍTŐ délutánra hívjuk a kreatív 
érdeklődőket szombat délutánonként. A foglalkozást Magyar Ju-
dit Mária tartja 15.00-18.00-ig, részvételi díj 3000 Ft, mely az 
anyagköltséget is tartalmazza. Előzetes bejelentkezés szükséges! 

• Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub létrehozását tervez-
zük, melyhez várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik el-
hivatottságot éreznek a település múltjának kutatására, az itt kez-
detekben megtelepedett családok életének, sorsának felderítésére. 

• Alapfokú, 24 órás szövőtanfolyamot indítunk megfelelő számú je-
lentkező esetén, szerdai és szombati napokon. Az időpontokat a je-

lentkezőkkel egyeztetjük, lehetőség szerint a délutáni időszakra. 
A részvételi díj eszközhasználattal, anyagköltséggel együtt: 20 000 Ft/fő. 
A jelentkezés érvényes 5000 Ft előleg befizetésével, amelyre az 
anyagvásárlás miatt van szükség. A tanfolyamvezető Petrás Anna 
ÉLETFADÍJAS, többszörös Nívódíjas népi iparművész. 

• ALAPFOKÚ GOMBAISMERETI TANFOLYAM indul Erdőkertesen 
tavasszal, megfelelő számú jelentkező esetén. A tanfolyam kettő 
időszakos: tavasszal és ősszel 6-6 elméleti foglalkozással (minden 
2. csütörtökön) és 6-erepgyakorlattal (hétvégeken kb. 2-3 órás el-
foglaltsággal). Több mint 110 gombafaj megismerésére nyílik le-
hetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés szabályaival, a gomba ter-
mőtest felépítésével, határozó bélyegeivel, a mérgezésekkel, a fel-
használással és tartósítással, a gyógyhatású gombákkal. Elektroni-
kus tananyagot és jegyzetet is kapnak a részvevők.  
Érdeklődni és jelentkezni lehet gomba szakellenőrnél (30 293 0359, 
szidoniakis@gmail.com), valamint a Faluház elérhetőségein. 

• Megfelelő számú jelentkező esetén újból indítjuk a NEMEZELŐS 
TANFOLYAM-ot, továbbá a patchwork (foltvarró) klubot. Várjuk 
az érdeklődők jelentkezését! (Folytatjuk!) 

Pallag Katalin 

2020. DECEMBERI PROGRAMOK 
2021. JANUÁRI ELŐZETESSEL

 
Kedves ultizó barátaim! Nagy István, 
az ulti szervezője tájékoz tatott, hogy 
az Ulti Klub meghatározatlan időre 
felfüggeszti tevékenységét. 

Sajnálattal vettük tudomásul, de 
teljes mértékben egyetértve fontosnak 
tartottuk, tartjuk az egészségünk védelmében 
hozott intézkedést. 

Reméljük, és bízunk benne, hogy a vírus elmúltával még nagyon 
sok ultiversenyünk lesz. Kérem kedves barátaim, vigyázzatok ma-
gatokra, az újrakezdéskor szeretettel várunk vissza minden ultizni 
szerető barátunkat. 

*** 
Domonyi emlékverseny 

Augusztus 15-én meghívást kaptunk a domonyi emlékverseny-
re, ahol hét csapat 41 versenyzője vett részt. Csapatban a negyedik 
helyezést értük el, a csapat tagjai: Skultéti József, Nagy István, 
Terebesi Sándor. Egyéniben második helyezett lett Alman Fe-
renc (Erdőkertes). Gratulálunk!. 

*** 
Augusztus 29-én immár jubileumi, tizedik alkalommal 

rendeztük meg a Kékesi Péter kupát. 
Folytatjuk a korábban Kékesi Péter által szervezett Ulti Klubot. Meg-
hívtuk Pálinkás Csabát, aki örömmel jött el közénk, régebben Pé-
terrel ő szervezte az ultit. 

28-án délután émlékkoszorút helyeztünk el Péter sírján az Ulti 
Klub és Erdőkertes önkormányzatának nevében, amelyen részt 
vett Dr. Pásztor László polgármester úr, Pálinkás Csaba, Vigh Gyu-
la, Nagy István, Deák Lajos, Pocsai János és Terebesi Sándor. Kö-
szönet érte! 

A versenyt a polgármester úr nyitotta meg, majd a végén a dí-
jakat is ő adta át. A helyezések: 1. Pauló Pál (Domony). A Kékesi 
Péter vándorkupát egy évig őrizheti. 2. Marsal Mihály (Iklad) 3. 
Billinger Sándor (Domony) 

Ezután elfogyasztottuk a finom vacsorát. Köszönet az önkor-
mányzatnak a támogatásért, jómagam néhány üveg borral aján-
dékoztam meg a helyezetteket.                              Terebesi Sándor

Az Ulti Klub hírei
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Ki ne is merné Kern Andás: Halló, Belváros című kabaréjelenetét, amely az 
NDK turmixgépet szállóigeként közismertté tette. És lám! A gép Erdő kertesre 
is megérkezett 2020. október 3-án a Faluházba. Éppen, vagy véletlenül an-
nak a napnak az évfordulóján, amikor a berlini fal leomlása után alig egy év-
vel, 1990. október 3-án újraegyesült Kelet-, és Nyugat-Németország a négy 
évtizeden át tartó hidegháborús megosztottság után. Németországban az 
újraegyesítés harmin cadik évfordulóját ünnepelték a potsdami Szent Pé-
ter és Pál templomban. Míg kint a vezető politikusok emlékeztek meg az 
eseményről, itt Erdőkertesen azok, akik személyesen tapasztalták meg a kin-
ti életet. Történelem ez is a javából, de alulnézetben. Voltak ugyanis olyan 
magyarok, több tízezren, akkor 18-20 éves fiatalok, akik dolgoztak az ak-
kori Német Demokratikus Köztársaságban. Ők 2008 óta rendszeresen ösz-
szejárnak felidézni a közös múltat. Ezért létrehozták NDK-s Magyarok Köz-
hasznú Egyesületét. Tárgyi relikviákat is őriznek, melyeket felajánlottak egy 
csepeli magángyűjtemény számra, aminek szervezője Bobák János. E kiállítás 
válogatott tárgyait tekinthették meg az erdőkertesiek, amelyhez egy vidám 
filmvetítés – a Go Trabi, go! című film – és az NDK-sok élménybeszámoló-
ja is társult. Bobák Jánossal, a kiállítás szervezőjével beszélgettem.  

 
Hogy jött létre a retró kiállítás? 
2008 óta rendszeresen évente találkozókat rendezünk, ahová 
NDK-s tárgyakat is elvit tünk. Balinkán volt az első, 400 fő részvéte-
lével, amelyet még további 12 követett. A nagy létszám már nagyobb 
szervezettséget követelt, így alakult meg a NDK-s Magyarok Egye-
sülete 11 éve. Az állandó kiállítás ötlete magánötlet volt, 2009 óta 
gyűjtöm az anyagot. Egy alkalommal a Fábry Showban is szerepelt 
az a bizonyos NDK turmixgép. Tavaly a Heti Napló stábja is felke-
reste a kiállításunkat. 
Melyik az ön kedvenc kiállítási tárgya? 
Egy ampermérő műszer, amellyel a villanyszerelők dolgoztak. Az alu-
mínium házas melegszendvics sütőt, vagy a kézi habverőt sok helyen 
még ma is használják a háztartásokban.  
Milyen szervezésben kerültek ki dolgozni a magyar fiatalok az NDK-ba? 
Az 1967 májusában aláírt Magyar–NDK államközi munkaerőcsere ke-
retében jellemzően a hatvanas évek második felétől a nyolcvanas évek 
közepéig sok magyar fiatal élt és dolgozott a keletnémet államban 
szervezett formában. Ennek két formája létezett: 1967-ben Ma-
gyarország és az NDK államközi egyezményt kötött, aminek kere-
tében 1967 és 1983 között több tízezer magyar fiatal élt és dolgo-
zott évekig Kelet-Németországban. Az egyezmény lehetőséget biz-
tosított a keletnémet fiatalok magyarországi foglalkoztatására is, de 
ezt jóval kevesebb német vette igénybe. Több magyar vállalat vég-
zett – elsősorban szerelési – munkákat az NDK-ban, amit kiküldött 
magyar dolgozókkal végeztetett el. Ilyen egykori vállalatok voltak pél-
dául a Gyár és Gépszerelő, a Hőtechnika, a Kipszer, a Hídépítő Vál-
lalat. A munkaerőcsere folytán tartósan kint élő magyar fiatalok kö-
zül sokan vegyes (magyar-német) házasságot kötöttek. Egy részük 
a kiküldetése lejárta után kitelepült Kelet-Németországba, ők mára 
a Németországban élő magyar diaszpóra számottevő részét (min-
tegy 15 ezer fő) alkotják. Jelentős számban élnek ma is így kitelepült 
magyarok Berlin, Drezda, Chemnitz, Erfurt környékén. 1961-ig kö-
zel hárommillió fiatal német hagyta el az NDK-t. A megerősített ha-
tárvédelem is sok fiatalt vont ki a munkából. Az NDK a háború után 
erőteljes iparosítást kezdett, amihez sok, képzett munkásra volt szük-
sége. Ezek a tényezők együttesen munkaerőhiányt teremtettek. Ma-
gyarországon 1967-ben már terveztek gazdasági változtatásokat, ami 
később új gazdasági mechanizmusnéven vált ismertté. 

 

Ennek következtében számított rá az akkori politikai vezetés, hogy 
a gazdaság átszervezése miatt munkaerőfelesleg fog keletkezni. A 
rendszerváltás előtt kötelező foglalkoztatottság volt, a munkahelyek 
létrehozásáról az állam gondoskodott. Az NDK-ba kiküldeni terve-
zettek létszáma ezt a várt munkaerő feszültséget csökkentette, és ez 
tette érdekeltté a magyar államvezetést a munkaerőcsere egyezmény 
megkötésében. 
Ön mennyi idő töltött az NDK-ban? 
Mi a feleségemmel 1977-1979 között két évet dolgoztunk kint, mert 
utána összeházasodtunk és hazajöttünk. A sorkatonai szolgálatra 1980-
ban hívtak be 13 hónapra, ez alól senki nem kapott felmentést. Azó-
ta négy gyermekünk született, 40 éve vagyunk házasok. Gyereke-
ink közül hárman német nyelvterületen dolgoznak. 
Jártak azóta Erfurtban, abban a városban, ahol dolgoztak? 
Először 25 év után három gyerekkel mentünk ki látogatóba. Erfurt 
a középkorban már virágzó kereskedőváros volt, ma turisztikai város. 
Az Egyesület 2008 után több NDK-beli német városba szervezett 
emléktúrákat. A látogatások alkalmával ezeken a helyeken kinti élet-
ük emlékére emlékfákat ültettek, emléktáblákat avattak.  
A vetítésre kerülő film 1990-es, az ikonikus NDK autóról, a Trabantról 
szól. A címe Go, Tabi go! Volt önnek Trabantja? 
Igen, kettő is. Sőt Wartburggal és Barkasszal is közlekedtem. Ízelí-
tőnek egy trabis vicc a filmből:  „– Hogyan duplázod meg a Trabant árát? 
– ??? – Teletankolod!” 
Van-e még kapcsolat a kintiekkel? 
A közvetlen magyar munkatársammal igen. Másokkal nem tartom a 
kapcsolatot. Az e gye sület megalakulása óta feladatának tekinti a kap-
csolattartást, családegyesítést. A találkozókon külön faliújságon jelennek 
meg levelek és képek azokból az egykori NDK-s „gyerekektől”, akik szü-
leiket keresik. Sok ilyen eset ben tudtak már segíteni. 
Mire tanították a kint töltött évek? 
Fontos állomása volt a felnőtté válásnak, az önállósulásnak, a kemény 
munkának, barátságoknak, szerelmeknek és a felelősségvállalásnak. 
Az biztos, hogy mint külföldieknek sokkal többet kellett teljesítenünk 
ahhoz, hogy elismerjenek minket. Egy életre szóló, meghatározó él-
ményt jelentettek az NDK-s évek. Szívesen beszélnénk kinti élmé-
nyeinkről, tapasztalatainkról a fiataloknak. 
Mikor és hol tekinthető meg a kiállítás? 
Csepelen, az Orgonás utca 15. sz, alatt. Előzetesen telefonos, vagy email 
útján történő egyeztetés szükséges. Elérhetőségek: telefon:+36 20 
952 4943, email: bobakjanos@gmail.com), vagy ndksklub@gmail. com.  

Rimai S. Éva 

Bobák János

NDK kiállítás tárgyai

Fotók: Rimai

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár • KIÁLLÍTÁS 

„AZ NDK-S TURMIXGÉP, A KIVEHETŐ AJTÓS, MEGÉRKEZETT!”
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Az Országos Könyvtári Napok egyik kiemelt té-
maköre: Irány a természet! Ki lenne más, aki kö-
zelebbi kapcsolatban van a természettel, mint 
egy erdész? Perjési Sándor nyugalmazott erdész 
szeme még ma is csillog, amikor a fák, a virág-
ok és az állatok között töltött élményeiről me-
sél. 2020. október 5-én ő volt a Faluház könyv-
tárának vendége.  

 
Visszaemlékezéseit, amelyeket eredetileg 
csupán a fiókjának szánt, mégis könyvbe 
foglalta és kiadta. Családalapítással került 
Somogyba, ahol 2009-ig volt hegyőr, vadőr, 
hivatásos vadász, erdész. Három évig volt a 
Pál utcai fiúk című regényből világszerte is-
mertté vált Füvészkert 
kertismertetője. Jelenleg 
Budapesten él, de a ház 
udvara egy ősvadon, fák-
kal, virágokkal és mada-
rakkal. Anekdotáin átüt a 
természet szeretete és 
tisztelete, amellyel visz-
szaélni tilos,hirdeti. Ter-
mészet nélkül nem él-
hetünk, nemcsak a ter-
mészet bölcs, hanem 
azok az emberek is, 
akik értik és észreve-
szik a tanítását, azok-
ról nem is beszélve, 
akik másoknak továb-
badják azt. Sándor 
bácsi ezt tette, hi-
szen hosszú évekig 
vezetett erdei túrá-
kat iskolásoknak.  

Az erdő a csönd, az érintetlen természet, 
a mese és a titkok birodalma. Egy hely, ahol 
bármi megtörténhet. Sándor bácsi megem-
lítette Peter Wohllebent, a neves német er-
dészt, aki a fák titkos életéről írt könyvet és 
meglepő dolgokat tár fel. Mert az erdőben 
ámulatba ejtő dolgok történnek: a fák be-
szélgetnek egymással. Nemcsak utódaikról 
gondoskodnak odaadóan, de idős és beteg 
szomszédjaikat is ápolják. A fák éreznek és 
emlékeznek. Hihetetlen? Pedig igaz! Perjé-
si Sándor sokat gondolt arra, hogy a tarvágás 
miatt mekkora sokk éri a korábban ott élő ma-
darakat, apró emlősöket. Fészkelő helyek, od-
vak táplálkozó helye változik meg gyökeres-
től. Azt gondolta ki, hogy a kitermelés előtt 
a még sokáig állva maradó fákra mesterséges 
odúkkal át kell csábítani az állatokat. 

Sajnos ehhez a tech-
nikai és az anyagi háttér 
még nem adott, így a 
terv fiókba került, pedig 
okos gondolat.  

Bevallása szerint a hölgyeknek is nagy tisz-
telője. Egyik kedves története, hogy család-
jának nőtagjait nőnapon kivitte autóval az erdő 
egyik rejtett helyére, ahol majd egy hektáros 
területen pompázott a hóvirág. Egy hét el-
teltével ismét kivitte őket oda a csodálatos fe-
hérséghez és kihangsúlyozta nekik, hogy 
azt mind nekik adta. A harmadik héten is ki-
vitte a hölgyeket a „tulajdonukhoz”, ami ak-
kor is fehér volt, csak kissé lekonyult, de szép 
volt. Ha csokrokat szedett volna, legna-
gyobb gondoskodás mellett is négy-öt nap 
után elhervadtak volna a virágok, így három 
hétig gyönyörködhettek benne, amit „adott 
nekik”. Természetesen a hóvirág ma már 
védett növény, tilos leszedni.  

Elmondta a fiataloknak azt is, hogy a virág 
minden növénynek a szaporító szerve, s ha 
ezeket letépjük, meggátoljuk őket a szapo-
rodásban. Sokan vagyunk a Földön, így sok 
növényt tudnánk kipusztítani, ezért van a vé-
delem! Ma, amikor a klímaváltozás fenyege-
ti a bolygónkat, a növények és az állatok vé-
delme élet-halál kérdése. Sok ilyen hiteles, ter-
mészetet tisztelő emberre volna szükség, 
hogy még unokáink is élvezhessék az élet 
szépségeit. Ezen az estén már mi is tettünk 
egy lépést azzal, hogy megszívleljük Perjési 
Sándor tanácsait.  

Rimai S. Éva 

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár • Könyvbemutató 

PERJÉSI SÁNDOR: 
ERDÉSZ VOLTAM SOMOGYBAN

„Nem erdő az erdő, hogyha nincsen fája, 
Szomorú, ha nincsen dalos madárkája. 
Mi a kert fa nélkül? S ha nincs madár benne? 
Nálok nélkül ez a világ de szomorú lenne!” 

Benedek Elek

Perjési Sándor
Fotó: Rimai

Perjési Sándor: ÁRNYÉKBAN (részlet) 
Az egyik fenyő tövén hatalmas, barna kupacban tűlevél halom terpeszke-
dik. Hangyaboly. Legalább tíz lépésnyire van az ülőhelyemtől – szerencsémre 
–, mert komisz dolgokat tudnak művelni a hívatlan betolakodóval. Ebben a 
pillanatban egy szajkó röppen a boly tetejére. Ebédidő van – gondoltam –, 

megéhezett hangyatojásra. Mozdulat lan ná dermedtem és figyeltem. Hanem a madár nagyon 
szokatlan dolgot művelt. Fészkelődve rúgta a halom tetejét, még a szárnyával is besegített a nagy 
turkálásba. Hentergett, bukdácsolt, leült, felállt, mintha készakarva bosszantani akarná az úgyis 
mérges népet. Sikerült is neki. Már szabad szemmel is látszott, ahogy elsötétedett az egész tes-
te a hangyáktól. De a madár nem védekezett, sőt a szárnyait széttárva nyugodtan tűrte a kíméletlen 
támadást. Még a fején is futkostak. Eltartott vagy három-négy percig az az önsanyargatás, ami 
után megrázta magát. A sötét sereg szanaszét potyogott, majd olyan hangtalanul, ahogy jött, 
eltűnt az ágak között. Egyedül maradtam. Gondolataim a „bolond madár” tettén jártak. Ilyen 
esetnek még soha nem voltam a tanúja. Közben eltelt egy hét, amikor ismét találtam egy hatalmas 
hangyabolyt. Lehajoltam, és amúgy szajkósan megpiszkáltam. Hangyák özöne lepte el a kezem 
és martak, ahol értek. Tűzként égetett a marásuk. Mi jó lehetett ebben a szajkónak? Pedig jaj-
szó nélkül tűrte. Gyorsan lesöpörtem a mérges csapatot a kezemről. A hangyasav ugyanis mé-
reg. Ezt akarhatta a madár? Igen. Most már tudom. Sok madár testén elszaporodnak az élős-
ködők a nyári melegben. A szajkón is. A tollukat rágják, a vérüket szívják és ezzel nyugtalanít-
ják őket. Ezeknek az élősködőknek halálos méreg a hangyasav. Nem is olyan bolond ez a ma-
dár. Aztán megtudtam, hogy nemcsak a szajkó, hanem több madár is használja a hangyákat tisz-
tálkodásra. 
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Pilla, így becézték kollégái Kuthy Zsuzsát, aki 
harminchat évig taxizott a fővárosban, majd 59 
évesen megszerezte a jogosítványt kamion ra. 
Jelenleg, 68 évesen kamionsofőrként járja a 
nagyvilágot. 2020. október 13-án mesélt a Fa-
luházban életéről, élményeiről és arról, hogy 
mindezek hatására hogyan lett író. 

  
Moldova György 1986-ban megjelent, A 
pénz szaga című könyve engedett szá-
momra hiteles bepillantást a kamionosok vi-
lágába. Azóta a GPS, a műholdas nyomkövető 
és sok más technikai csoda segíti és keseríti 
a fuvarozók életét, de a munka emberi oldala 
nem sokat változott. Ami azonban rejtély, 
hogy egy még ma is csinos nő miért vállalta 
a taxisok és a kamionosok férfias világának 
nem könnyű életét.  

Zsuzsa férje elől eltitkolva szerezte meg 
a hivatásos jogosítványát 1973-ban, éppen 
az elhíresült üllői taxis gyilkosság utáni év-
ben. Ehhez a munkához szerinte három 
személyiségjegy szükséges: tolerancia, tü-
relem és az emberszeretet. A kommuniká -
ciót az emberi kapcsolatok alappillérének 
tartja. A közlekedési konfliktushelyzeteket 
igyekszik mosollyal kezelni, ugyanis a mo-
solygó emberrel nem lehet vitatkozni. Kré-
dója szerint: „Két ember között legrövidebb 
út a mosoly." 

A rendszerváltozás azonban a négygyer-
mekes, elvált anyuka életében is fordulatot ho-
zott. Munkája ellehetetlenült, pedig nagyon 
szerette a taxizást. Sok híresség ült az autó-
jában, úgy, mint 
pél dául Bessenyei 
Ferenc, Gobbi Hil-
da, Cserháti Zsu-
zsa, Alföldi Róbert. 
Utasai között voltak 
híres híres balett-
táncosok, dramatur-
gok is. A taxis évek 
alatt mindössze két 
kellemetlen „helyze-
te” volt, amelyeket a 
kollégái segítségével 
sikeresen megú -
szott.Később Zsuzsa 
új párt talált, házassá-
got kötött. Férje hosz-
szan tartó betegsége, 
majd 2011-ben bekö-
vet kezett halála után 
mentálisan összeom ott. 
Sógornője titokban re-
gisztrálta egy társkereső oldalra, ahonnan 214 
levelet kapott. 

Így esett, hogy 2011-ben találko -
zott Istvánnal, aki ugyan nem volt 
az ideálja, de az a kamion, aminek 
a fotón a férfi támasz kodott, az 
igencsak kíváncsivá tette. Zsu-
zsa technika iránti érdeklődésé-
nek levélváltások sora, majd egy-

másra találás lett a 
vége.   

Miután megta-
pasztalta, milyen 
távkapcsolatban 
élni, elhatározta, 
hogy követi pár-
ját, ezért letette 
a kamionveze-
tői vizsgát. El-
kísérte Istvánt 
egyik „négykezes”, azaz két-
vezetős kamionos útjára. 
Azóta együtt bejárták Dél- 
és Észak-Európát, voltak 
Nagy-Britanniában, Tö-
rökországban. Több ezer 
kilométeres szakaszokat 
maguk mögött hagyva, 
kevés pihenő idejében a 
Taxisok világa c. folyó-
iratnak megírta útiélmé-

nyeit, amelyeket később fia ösztönzésére – 
Pilla jelenti a kamionból címmel – könyvben 
is megjelentetett.  

„Az első három hónapban nem értettem 
semmit. Negyedévnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy autópályán, nappal, normális, 
azaz száraz útviszonyok mellett úgy vi-
gyem – kamionos nyelven „toljam” – a ka-
miont, mint a nagyok. Három hónap után 
nem jelentett végre problémát egy előzés, 
a konvojozás, egy meredek emelkedő 
megrakva, vagy egy majdnem tökéletesnek 
mondható leereszkedés a lejtőn.” 

Párja, István végtelen türelemmel és pe-
dagógiai érzékkel okosan nevelte és tanította. 
Ma már nélküle, egyedül navigálja a 18 mé-
ter hosszú, 40 tonnás bálnát, a kamiont. El-
mesélte például az erdőkertesi hallgatóság-
nak, hogy egy súlyos teherrel megrakott ka-
mionnal a lejtőn hogyan kell közlekedni. A se-
bességet a lejtő tetején kell beállítani. Ha az 
ember lefelé folyamatosan fékez, a fék 
annyira felmelegedhet, hogy a kerék kigyul-
ladhat. Ilyenkor nem szabad leállni, hanem 
menni kell tovább, hiszen megálláskor a jár-
mű is leéghet – tanácsolta a tapasztalt sofőr.  

Tavaly, főként útleírásokat tartalmazó, új 
könyve jelent meg 40 tonna tűsarkúban 

címmel. Ezt 
egy újabb mű-
fajváltással no-
vellái követik, 
amelyek nép-
nevelő, lélekre 
ható, pszicholó-
giai írások. Kuthy 
Zsuzsa hitvallása, 
hogy élni kell az 
életet. Célokat 
kell kitűzni, mert 
mindenkinek van 
valami tehetsége, 
amely inspirációt 
ad olyan cselek-
vésre, amely örö-
mök forrása. Nem 
szabad elhagynunk 
magunkat, mert a 

tétlen ember idő előtt meghal. Zsuzsának 
örömet okoz, hogy sok nőnek adott inspirá-
ciót példájával, és ma már több kamionos 
hölgy közlekedik az utakon.  

Meddig ül még a kamion volánjához? – kér-
dezték tőle az érdeklődők. Tervei szerint 
2022. április 5-ig, 70. születésnapjáig. Utána 
pedig folytatja az írást, hogy élményei meg-
maradjanak az utókor számára bizonyítékául 
annak, hogy akarattal, kitartással a nők is ké-
pesek eléri céljaikat. S ha ezen az úton van egy 
támogató társuk is, a siker nem maradhat el. 

Rimai S. Éva 

40 TONNA TŰSARKÚBAN „Két ember között a legrövidebb út a mosoly.” 
Vavyan Fable

Kuthy Zsuzsa

Fotó: Rimai
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Grecsó Krisztián nagy sikerű regénye, a Vera és a Magamról többet c. ver-
seskötet könyvbemutatója volt az Országos Könyvtári Napok második 
programja a könyvtárban. A vendég, Grecsó Krisztián József Attila díjas 
költő, író, dalszerző, az Élet és Irodalom munkatársa, szülőhelyének Szeg-
várnak díszpolgára.  

A díszpolgári címét az író azért is 
kiemelt jelentőségűnek tartja, mert 
az idevezető út becsületsértési pe-
rekkel volt kikövezve a Pletykaanyu 
című regénye miatt. A regényét 20 
évvel ezelőtt szeretettel írta az egy-
kori falusi, és a számára új, városi 
élethez való viszonyulás, identitás-
keresés kifejezéseként. Egy felkérés 
alapján családi fotóhoz írt tárcano-
vellát. Ekkor kezdett otthon családi fo-
tók, emlékek után kutatni. Vajon mit 
mondanak a régi családi történetek a 
mának? Az apai nagybácsi rejtélyes 
élettörténetének nyomozása, az ő és sa-
ját életének relációja inspirálta a Mel-
lettem elférsz című regényét. A nagy-
szülők elbeszélései a régmúltban történt 
eseményekről nem mindig voltak valósak, de adalékul szolgáltak a 
család történetének megismeréséhez.  

Nagy siker volt volt Dés László-Geszti 
Péter Pál utcai fiúk című musicalje is, 
amelynek szövegkönyvét Grecsó Kriszti-
án írta. A mű alapkérdése: mit jelent a hét-
köznapi hősiesség? A Vera című regénye 
2020-ban a Libri irodalmi közönségdíját 
kapta. A mű egy 11 éves kislány szem-
szögéből enged bepillantást a 80-as 
évek Magyarországába. A könyvet sokan 
ifjúsági regényként olvassák, de nem az, 
a krimi elbeszélői technikájával mutatja be, 
hogy egy szeretetteljes család mivé válik. 
A műben a nagy elhallgatások drámába 
illő helyzeteket idéznek elő. A holokauszt, 

az iskolai zaklatás, az örökbefogadás mind-mind fajsúlyos 
problémák. A Magamról többet című verseskötet arra mutat 
rá, hogy történeteink hogyan alakítják személyiségünket.  

Grecsó Krisztián 23 év után tért vissza ismét pályakezdő mű-
fajához, a vershez. A Balázsolás című ciklus a Babitséval azo-
nos betegsége traumájának a feldolgozása. A versfüzér a szü-
lővé válás lelki problematikáját tárja elénk. A két kiló hetven 
dekás kis jövevény kibillenti a szülőt az énközpontú világból, 
mint ahogy írja:  „Az apaság mindenestül vagyok, / Nem csak 

a viszonyom egy két kiló hetven dekával / Született kislányhoz.” 
Az immár szülővé vált költő 2020 novemberében gyermekver-

seket jelentetett meg Belefér egy pici szívbe címmel.   Rimai S. Éva 
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GRECSÓRÓL TÖBBET
„A vers olyan, mint a lábbeli: mindenki a 
maga lelki lúdtalpa szerint taposhatja.” 

Kányádi Sándor

Grecsó Krisztián

Fotó: Rimai

Amikor reggeli teánkból kiemeljük a filtert és annak papírját eldobjuk, 
nem is gondolunk arra, hogy vannak olyan emberek, akik ezekből a 
pici papírokból művészi csodákat képesek alkotni. Ilyen a pilisvö-
rösváron élő Mogyorósi Istvánné, Magdus, akinek hatodik kiállítását 
dr. Pásztor László polgármester úr nyitotta meg 2020. szeptember 
12-én az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban.  

A látvány lenyűgöző, a 
kézügyesség és a türelem di-
adala. Magdus 2008 óta 
gyűjt teatasakokat a világ 
minden tájáról. Az internet-
ről sajátította el az origami 
technikáját. A wikipédia sze-
rint az origami (折り紙) japán 
eredetű szó. Jelentése az ori 
= hajtogatás és a kami = papír 
(ami a rendaku miatt „gami”-vá 
változik) összetételéből kelet-
kezett. Ma már az origami nem-
csak a művészi kifejezés eszköze, hanem e tudásnak ko-
moly matematikai alapokon nyugvó technikai haszna is van. 
Számos technológiai újítás használta fel a papírhajtoga-
tás művészetet, ilyen például a technika, aminek a segítségével autókba 
lehet légzsák implantátumot összehajtott helyzetbe behelyezni. E kis 
kitérő után vissza az origamihoz, mint a művészi kifejezés eszközéhez.  

Magdus 2010-ben egyik ismerőse javas-
latára az addig csak családi körben, ajándé-
kozás céljára készített képeslapokból kiállítást 
rendezett és az addig összegyűjtött 1500 da-
rab teatasakot is bemutatta. Ma már 165 cse-

repartnere van, így már 98 ország 1759 márkájából 16.147 darab kü-
lönböző tasakja van. Ezekből készültek a szebbnél szebb érde-

kes, színpompás képeslapok, 
teríték és poháralátétek, ké-
pek, könyvjelzők, virágképek. 
Nem is hinné az ember, hogy 
milyen hétköznapi alapa nyag-
ból készültek a kézműves re-
mekek. Magdus alkotásai az in-
ternetes ismeretségei segítsé-
gével eljutottak Kézdivásár-
helyre is, ahol azokat kiállították 
a Gyűjtemények Házában. 

Az érdekes kiállítás 2020. 
november 15-ig volt látható a Faluházban.  

Rimai S. Éva 

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár • Kiállítás 

ORIGAMI A KONYHÁBÓL
„Az origami nem csupán egy régi szórakoztató 
mulatság, egyszerű időtöltés,  hanem egy olyan 
elmélyült kézművességi forma is, amit bárki, 
bárhol képes megtanulni, illetve tovább fejlesz-
teni. Az origamihoz mindenkinek csak egy pa-
pírlapra van szüksége" 

Iszao Honda

Mogyorósi Istvánné, Magdus

Fotó: Faluház
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Vajon hogyan telt a karácsony húsz, ötven, száz évvel ezelőtt? Volt-e kará-
csonyfa, és mivel díszítették akkoriban? Mi volt az ünnepi vacsora? Az Er-
dőkertesi Faluház közös ünnepi emlékvadászatra hívja a település lakóit, mely-
nek – egyelőre virtuális – gyűjteményéhez várják a húsz-száz évvel ezelőtti 
karácsonyi díszek, emléktárgyak, receptek, fotók digitális képének bekül-
dését. A kezdeményezéshez csatlakozva egy 1930-as receptválogatásból köz-
lünk néhány régi, de annál élvezetesebb finomság „reczipéjét”. A déd- és 
üknagyanyáink kedvelt süteményeivel, édességeivel és karácsonyfadísze-
ivel ma is ünnepi hangulatot teremthetünk az otthonunkban.  

A recepteket korabeli nyelvi fordulataikkal közöljük, jó étvágyat és ál-
dott ünnepeket kívánunk hozzá minden kedves Olvasónknak! 

 
Mandulatorta karácsonyi dísszel 
25 deka hámozott, törött mandula, 25 deka törött czukorral, 4 egész 
tojással, 4 sárgájával, fél czitrom héjával, negyed czitrom leve félórá-
ig veretik. Akkor belejön 7 deka burgonyaliszt és 4 tojás fehérének hab-
ja és kivajazott tortaformában megsütjük. A vörös mázat 1 tojás fehé-
réből, finom szitált czukorral készítjük, melybe 10 percnyi keverés után 
1 evőkanál czitromlevet öntenek és ujra keverik 10 perczig. E mázból 
félretesznek 2-3 kanállal, a többit pedig alkörmössel* pirosra festik és 
bevonják vele a tortát. A torta szélére fenyőtoboz-koszorut alkalma-
zunk. 5 deka hámozott mandulát és 5 deka pisztácziát finomra kell tör-
ni mozsárban, 10 deka czukrot igen sűrűre főzni és mandulával ösz-
szekeverni, kihüteni, ujra a mozsárban törni, aztán egy kávéskanál ru-
mot és parajlevet hozzáadni, hogy zöld szint kapjon. A zöld tömeg-
ből 3-4 cmtr. (centiméter) hosszu alakot formálunk, lapos fogpiszká-
lóval bevágásokat eszközlünk rajta, és a csinos tobozokat koszorualakban 
a torta széléra rakjuk. A torta egyik felére czukorban főtt fagyalgyö-
kérből** vagy zöldbabból kötőtű vastagságú szálakat vágunk és szép 
hajlós fenyőágat ragasztunk. A másik felére a megmaradt fehér máz-
ból valami időszerű szót vagy mondást fecskendezünk a tortára: „Ka-
rácsony” vagy „Boldog ünnepeket!” stb. A tobozoknak négy óráig kell 
szitán száradniok, mielőtt a tortára ragasztanók. 
* alkörmös: Phytolacca americana – Amerikai alkörmös, amerikai kar-

mazsinbogyó, festőszőlő, festőbogyó néven is ismert dísznövény. 
Külföldön a bor színezésére használják, nálunk dísznövényként, élő-
sövényként ismert, melynek sötét, fekete bogyóját régen ételfes-
tésre használták. Friss formában minden része, illetve nagyobb meny-
nyiségben a bogyó leve is hánytató, hashajtó hatású! 

** fagyalgyökér: Ligustrum lucidum – Fényeslevelű fagyal, örökzöld fa 
vagy cserje, szinte minden része gyógyhatású, kedvelt gyógynövény. 

Teasütemény karácsonyfára 
Három egész tojást 21 deka czukorral a tüzön addig keverünk, mig 
jó sűrű lesz, aztán a tüzről levéve addig kell keverni, míg kihül; ek-
kor közé teszünk 10 1/2 deka finom lisztet, egy tepsit zsirral kikenünk, 
kevés liszttel behintjük, keménypapir-tölcsérből különböző apró ala-
kokat csinálunk belőle és egy óráig száradni hagyjuk, aztán megsütjük. 
Ezen tészta igen alkalmas karácsonyfák díszítésére.  
 
Csokoládécsillagok a karácsonyfára 
2 és fél deka czukrot 2 tojás fehérjével félóráig kavarunk, 2 és fél deka 
tört mandulát, 6 és fél deka reszelt csokoládét, 1 kanál vaniliás czu-
korral és ugyanannyi liszttel tésztává gyurunk, melyet ki kell nyujta-
ni. Azután csillagokat szurunk ki, egy tepsit kirakunk ostyával, rátesszük 
a csillagokat és megsütjük. 
 
Üvegsütemény 
3 tojás fehéréből kemény habot verünk és annyi porczukrot vegyi-
tünk hozzá, hogy a tömeget ki lehessen nyujtani. A kinyujtás elött 
több részre lehet a tésztát osztani és mindegyikhez más izt adni, 
p. o. (példának okáért) czitromizt, rózsaolajat, vaniliát, narancsvi-
rágvizet, stb. azonkivül alkörmössel, csokoládéval meg is lehet fes-
teni. Ha a tésztát kinyujtottuk, óvatosan czifra szuróval apró alako-
kat kiszurkálunk, kis szalagot is benyomhatunk (a karácsonyfára való 
aggatás czéljából) és langyos sütőben megszáritjuk. Ha kihült, tojás 
fehérével szép kis képeket vagy arany csillagokat ragaszthatunk rá.  
 
Puncs 
Tegyünk egy tiszta fazékba 36 deka czukrot, öntsünk rá négy evőka-
nál rumot, három czitrom levét facsarjuk rá, hat csésze tiszta teával föl-
eresztve, forraljuk föl; ezután öntsük poharakba s rummal adjuk föl. 
 
Mustba főtt birsalmasajt 
A szőlő édes levéből sürü mustot készitünk, megfőzzük benne a már 
megfőtt és megreszelt birsalmát. Annyit tegyünk beléje, hogy sürü pép 
legyen az egész. Nagyon jó izt ad neki, ha egy czitrom apróra vagdalt 
héját tesszük bele. Pár óráig főzzük, mikor egészen sürü, kenjük ujjnyi 
vastagon deszkákra és meleg helyen száritsuk meg. Ha a deszkától már 
eláll, keskeny szeletekre vágjuk. 
 
Mustkolbász 
Egy liter lisztre annyi hideg édes mustot öntünk, hogy híg tészta le-
gyen belőle. De jól elkeverjük, nehogy csomók képződjenek. Aztán 
fél kiló czukorral cseréplábosban felforralunk két liter édes mustot, ke-
vés fahéjat, szegfüszeget és apróra vágott czitromhéjat. A már fővő 
mustba belekavarjuk a lisztes mustot, amelybe még 12 deka finom, 
szitált keményitőport is tettünk. Ezt azért kell beleadnunk, mert át-
látszóvá és ruganyossá teszi a mustkolbászt. A jól megfőzött keveréket 
hagyjuk a tűzhely szélén. Amíg fő, füzzünk czérnaszálra hámozott diót 
vagy mandulát, ezt mártogassuk és utána száritsuk meg addig a must-
pépben, míg vastag kolbász nem lesz belőle. 

Forrás: Házi czukrászat és befőttek könyve – Sárosi Bella recept válo-
gatása, HUNGA PRINT Nyomda és Kiadó, 1930-as reprint 

Lamos Edit

 

KARÁCSONYI RECEPTEK A 20. SZÁZAD ELEJÉRŐL
Életmód
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A D-vitamin hasznosságát kiválóan összegzi a Semmelweis Egyetem és több 
magyar kórház közös állásfoglalása, amely az Orvosi Szemlében jelent meg 
2012-ben: „A D-vitamin anyagcseréje egyedülálló az emberi szervezetben. 
Hatása szerteágazó, szinte minden szervrendszerben érvényesül. Hiá nya 
az egyik legnagyobb egészségügyi probléma a civilizált világban.” Ezek után 
kérdés, miért kap olyan kevés hangsúlyt a D-vitamin pótlása, és melyik for-
májában, milyen dózisban kellene szedjük?  

Dr. Balázs Csaba immunológus-endokrinológus professzor szerint 
eddig is sokrétű kutatás bizonyította, hogy a D-vitamin több szer-
vünkre, illetve szervrendszerünkre hat, és szintjének meghatározá-
sa, pótlása meghatározó fontosságú. A korábban „csak vitaminnak” 
gondolt, biológiailag aktív anyag ugyanis valójában hormonként vi-
selkedik az emberi szervezetben, immun betegségek, gyulladásos 
és ízületi betegségek kezeléséhez már évtizedek óta használják.  

A D-vitamin terápiás alkalmazásában jártas Dr. Lukács István ta-
pasztalatai alapján is az autoimmun betegségek, gyulladásos moz-
gásszervi betegségek (például sclerosis multiplex) kezelésében a cal-
cidiol és a D3-vitamin alkalmazása nagymértékű javulást, akár tünet-
mentességet eredményez. Ennek okát abban látja, hogy minden sej-
tünk rendelkezik D-vitamin receptorral, így nincs olyan sejt az embe-
ri szervezetben, amelyre hatással ne lenne a D-vitamin.  

De milyen adagban érdemes szedni megelőzéshez illetve meg-
betegedés esetén? Dr. Lukács István szerint életkortól függően az aján-
lás egészséges felnőtteknél általában 2000-4000 NE (NE – Nem-
zetközi Egység, 1 NE = 0,025 μg ), várandósoknak 1500-2000 NE, 
de idősek, betegségben szenvedők számára 4000-8000 NE a napi 
adag. A D-vitamin túladagolás felnőtteknél 10 000 NE, vagy ennél 
magasabb dózis huzamos szedésével fordulhat csak elő. Ugyanakkor 
azt is hozzátette, hogy ezek a dózisok megelőzésre elegendők, tü-
netekkel járó betegség esetén már kevésnek bizonyulnak. 

Az orvosi ajánlásokban a terápiás hatás eléréséhez szükséges adag 
10 000 NE felett van, vagyis tünetek esetén szabad a dózist ebben 
a mértékben emelni – de csak egyénre szabott, és orvosilag felügyelt 
módon! A D-vitamin ilyen módon, immunmodulánsként alkalmaz-
va rendkívüli eredményeket ér el immunbetegségek, például scle-
rosis multiplex vagy demencia esetén – vagy a legújabb példa alap-
ján koronavírus-fertőzöttek kezelésében. A nagy dózisú terápiás al-
kalmazás mégsem terjedt el, mivel az adagolás mértékében nincs tel-
jes egyetértés az orvosi szakmán belül. Balázs Csaba professzor sze-
rint a dózisok lehetnek az alapvető ajánlásoktól eltérőek, de a 10 000 
NE-nél nagyobb adag bevitelének nem igazolt a kedvező hatása.  

A D-vitamin szerves formában létezik csak, számos táplálékkal (máj, 
tengeri halak, tojássárgája, tejtermékek, brokkoli, stb.) bevihető, mely-
re érdemes odafigyelni, ám ennek ellenére a lakosság nagy része D-
vitaminhiányban szenved. Mivel zsírban oldódó vitamin, ezért a leg-
célszerűbb olajos oldat formájában – lehetőleg ne szójaolaj legyen – 
fogyasztani, azt is a szájba cseppentve, vagy kanállal bevenni a gyor-
sabb felszívódás érdekében. A D-vitamin pótlása leggyakrabban a D3 
(calciferol) illetve a növényi eredetű D2 (calcidiol) formájában kerül al-
kalmazása. A D2-vitamin a D3-vitamin előanyaga, amit a szervezetünk 
aktív hatóanyaggá alakít az igényeknek megfelelően. A lényeg tehát, 
hogy akármelyiket szedjük, megfelelő mennyiségben álljon a szerve-
zet rendelkezésére.  

A D-vitamin szükségletet befolyásolja az életkor, az azzal járó cson-
tosodási folyamatok, de az évszakok is: téli időszakban javasolt ma-
gasabb dózisban szedni, mivel kevesebb napfény éri a testünket. Kis-
gyermekek számára életkortól függően alakul az ajánlott mennyiség, 
dr. Lechner Éva gyermek orvos-neonatológus szerint a javasolt 
mennyiség napi 400-1000 NE 1 éves korig, 1 éves kortól serdülő-
korig 600-1000 NE, serdülőknek 800-1000 NE. A biztonságosan 
bevihető mennyiség 1 éves korig 1000, a fölött pedig 2000 NE na-
ponta. A „napfényvitamint” azonban nem javasolja multivitamin-ké-
szítménnyel pótolni, mert ezekben általában nem beszámítható a vi-
taminok mennyisége, szemben a nyom elemeket is tartalmazókéval.  

Nyomelemekre azért is szükség van, mert a D-vitamin megfele-
lő felszívódását segítik. Dr. Balázs Csaba szerint a K2-vitamin, a kál-
cium (Ca), és magnézium (Mg) bevitele mindenképp javasolt – utób-
bi lehetőleg magné zium-citrát vagy –glicinát formájában. A mag-
nézium ugyanis segít a D-vitamin átalakulásában, a K2-vitamin pe-
dig szabályozza, hogy a D-vitamin segítségével felszívódott kálcium 
ne az erek falába, hanem a csontokba épüljön be. 

Lamos Edit

ORVOSI KÖRKÉP: 

MIRE JÓ A „NAPFÉNYVITAMIN” 
Augusztus végén jelent meg a cordóbai Reina Sofia Egyetemi Klinika vizs-
gálata, mely szerint súlyos koronavírus-fertőzött betegeknél sikeresen 
alkalmazták terápiás jelleggel a D3-vitamin metabolitját, a calcidiolt. 
A koronavírus-fertőzés ellen ugyan nem ad védelmet, azonban a légúti 
fertőzések és gyulladások megelőzésében és gyógyításában már régó-
ta hatékony szerepet tölt be a D-vitamin. Sőt, az orvosi állásfoglalások 
szerint egyedülálló a szerepe, az emberi szervezet minden részén ké-
pes jótékony hatást kifejteni…

„A D-vitamin-szint 37,5-50 nmol/l-ről 75-100 nmol/l-re történő eme-
lése, a rendelkezésre álló adatok alapján a csípőtáji törések számát 26%-
kal, az 1-es típusú diabetesz előfordulását 78%-kal, az összes daganat 
gyakoriságát 35%-kal, az influenzás megbetegedések számát 90%-
kal csökkentené. Ez a teljes mortalitást 7-10%-kal mérsékelné, és az 
átlagélettartam két-három évvel nőne.” 

Forrás: Orvosi Szemle, Állásfoglalás – Hazai konszenzus 
a D-vitamin szerepéről, 2012
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Elnök úr, márciusban vette át a sportegyesüle-
tet. Kik segítik a munkáját? 
Öten vagyunk a vezetésben, igyekeztem úgy 
összeszedni magam köré a társakat, hogy min-
den területre jusson egy tag. Sógor László az 
elnökhelyettes, Ignátz Szilárd, Pocsai Péter és 
Veres Zoltán az elnökségi tagok. 
Mik a rövid-, illetve a hosszú távú tervei? 
Rövid távú tervek nem szerepeltek, mert egy 
jól működő egyesületet vettünk át, amit le-
hetett tovább működtetni. Hosszú távú ter-
vek vannak, mind szakmailag, mind erkölcsi-
leg, és a körülmények javítása terén is sze-
retnénk változásokat. Szakmailag szeretnénk 
egy jól működő utánpótlás műhelyt, ahol sok 
gyerek focizik minden korosztályban és a szü-
lők jó közösséget alkotnak, valamint tervünk 
közt szerepel egy megyei II. osztályú felnőtt 
csapat, helyi fiatalokkal. Erkölcsi téren el kell 
érni, hogy a szülők bekapcsolódjanak az 
utánpótlásedzők munkájába, segítsék a csa-
patot, amiben lehet, illetve fontosnak tartjuk 
a "kertesi" szellemiséget belenevelni minden 
itt focizó kisgyerekbe. Ezen a szinten a leg-
fontosabb, hogy jó közösségek alakuljanak ki. 
A körülményeink most is kielégítőek, a cen-
ter focipályánk felújítás alatt van, ahol egy szu-
per lelátó is található. Szeretnénk az öltözők 
számát bővíteni, plusz egy kiszolgáló közös-
ségi teret létrehozni, valamint elengedhe-
tetlen a szakmai munkánkhoz egy kis műfü-
ves pálya is. Ez a labdarúgás része. De sze-
retnénk kézilabdában és kosárlabdában is új-
raindítani az utánpótlást, hogy még több gye-
rek tudjon sportolni Erdőkertesen. A pol-
gármester úrtól és a képviselő-testülettől 
eddig is minden segítséget megkaptunk -amit 
ezúton is nagyon köszönünk-, bízom benne, 
erejükhöz mérten ezután is a sport mellett 
fognak állni. 
Az elnöki tevékenysége mellett az U17-es csa-
patot is irányítja. Hogyan tudja összeegyeztetni 
feladatait? 
Nem egyszerű, az biztos. Ezekkel a srácok-
kal 2014 augusztusa óta dolgozom, hatalmas 
utat jártunk be közösen. Szinte az alapoktól 
kezdve eljutottunk oda, hogy most a megyei 
I. osztályban meghatározó csapat tudunk len-
ni. Heti négy edzés van, nagyon komolyan 
vesszük a munkát, beléjük neveltem, hogy 
szinte megszállottként kell edzeni, mert a si-
kert nem adják ingyen. Évek óta a dobogón 
tudunk végezni az aktuális korosztályban, ami 

a sok munkának köszönhető. Munkámat 
évek óta segíti Ignátz Szilárd. Mindent meg-
teremt, elintéz, hogy nekem tényleg csak a 
szakmai részre kelljen figyelnem. Óriási se-
gítséget kapok a családomtól is, háttértámo-
gatás nélkül ezt nem lehet(ne) csinálni. 

Igen nehéz nyolc hónap áll mögöttünk, mégis, 
hogyan értékelné az elmúlt időszakot? Mi az, 
amit esetleg már sikerült elérni a kitűzött cé-
lokból? 
Belecsöppentünk rögtön az elején, az biztos. 
Az utánpótlásban rendszert állítottunk fel, van 
egy egyesületi stratégia, mind szakmai, mind 
pénzügyi téren, amit mindenki elfogadott, 
mindenki beállt a sorba. E téren mindenképp 
előrébb léptünk és a háttérben is abszolút 
rendezettek, átláthatóak a viszonyok. 
Hogy áll lenleg az utánpótlásképzés? Mely 
korosztályokban indít csapatokat az ESE? 
Van U7, U9, U11 és U13-as csapatunk, ők a Bo-
zsik Egyesületi Program keretein belül járnak 
tornákra. Bevezettük nekik, hogy szinte „kö-
telező" jelleggel edzőmeccsekre, tornákra kell 
eljárniuk, hogy a gyerekek, szülők megis-
merjenek más egyesületeket, kapcsolatokat 
építsenek. Ez eddig kiválóan működik. Ezen 
utánpótlás csapatok koordinálása Tajmel Bar-
nabás feladata, úgy látjuk a rábízott munkát 
nagy kedvvel, precízen, motiváltan végzi. Van 
U14-es csapatunk, aki 3/4-ed pályás baj-
nokságban szerepel, több tehetséges gyerek 
játszik hétről hétre ott is. Van a már említett 
U17-es csapatunk, akikhez jogosan fűzünk 
nagy reményeket,évek múltán szeretnénk a 
felnőtt csapatban látni őket. Felnőtt csapatunk 
jelenleg a megye III.-ban szerepel, és ter-
vünkben van jövő nyártól az öregfiúk csapat 
elindítása is. 
Köszönöm szépen az interjút, sok sikert kívánok! 
Én is köszönöm a megkeresést, jó egészsé-
get és kitartást kívánok mindenkinek! 
 

Tajmel Barnabás

Felhívás! 

Az Erdőkertesi Sportegyesület folyamatosan várja 
a sportolni, focizni vágyó lányokat és fiúkat egyaránt! 

Ovifoci (2016-os szül. gyerekek), U7 (2015–2014), U9 (2013–2012)  
Tajmel Barnabás •  +36 20 535 0536 

U11 (2011–2010) 
Nagy Imre • +36 20 333 6679 

U13 (2009–2008), U14 (2007–2009) 
Sági Attila • +36 70 631 5455 

U17 (2004–2005) 
Csizmadia Balázs • +36 70 222 2849 

Felnőtt 
Mátyási Péter • +36 70 670 1776 

Erdőkertesi SE • Labdarúgás 
 

„A SIKERT NEM ADJÁK INGYEN” 
 
Az Erdőkertesi Sportegyesületnek 2020 márciusától új vezetője van. Hutóczki András helyét Csiz-
madia Balázs vette át a sportegyesület élén. Vele beszélgettünk.

Csizmadia Balázs

Fotó: Rimai
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U7 • OTP BANK BOZSIK-PROGRAM 
10.03. II.. Őszi Bozsik Fesztivál 
Kiemelt játékosaink: Péter Martin, Szegedi Zsolt 

 
10.09. Mini torna: BVSC-Zugló, Gödöllői 
SE, Dunakanyar Régió, Erdőkertesi SE 

10.17. III. őszi Bozsik fesztivál 
Kiemelt játékosok: Szegedi Zsolt, Horváth 
Ében  
 
10.23. Október 23. Kupa, Sződ 

2014-es korosztály: 12. hely 

2015-ös korosztály: 10. hely 
 
U9: • OTP BANK BOZSIK-PROGRAM 
10.03. II. Őszi Bozsik Fesztivál 
Kiemelt játékosunk: Vass Milán 

 
10.10. Edzőmérkőzés 
Erdőkertesi SE–Péceli SSE  

10.17. III. őszi Bozsik fesztivál 
Kiemelt játékos: Monori Péter 
 
U11: • OTP BANK BOZSIK-PROGRAM 
10.04. II. őszi Bozsik torna 
Kiemelt játékos: Bak Ede 

 
10.10. III. őszi Bozsik torna 
Kiemelt játékos: Dani Richárd 
10.17. Edzőmérkőzés: Gyömrői UFC–ESE 
10.24. IV. őszi Bozsik torna 
Kiemelt játékos: Szabó Martin  
 
U13 • OTP BANK BOZSIK-PROGRAM 
10.04. II. őszi Bozsik torna 
Kiemelt játékos: Sipos Benedek 

 
10.10. III. őszi Bozsik torna 
Kiemelt játékos: Németh Balázs 
 
10.24. IV. őszi Bozsik torna 
Kiemelt játékos: Debreczeni Sándor 

Erdőkertesi SE • Labdarúgás 
 
 ESEMÉNYEK 
 
Cikkünkben címszavakban és fotókban szá-
molunk be az Erdőkertesi Sportegyesület min-
dennapjairól, avagy ezek történtek velünk az el-
múlt időszakban.

EREDMÉNYEK 
 
U14: (Pest megyei bajnokság Közép-csoport) 
10.01. Erdőkertesi SE–Gyömrő UFC 2:1 
10.17. Kistarcsai VSC–Erdőkertesi SE 7:1 
10.22. Szadai SE–Erdőkertesi SE 6:0 
 
U17: (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
10.03. Kistarcsai VSC–Erdőkertesi SE 0:2 
10.11. Erdőkertesi SE–Törökbálint 0:1 
10.18. Erdőkertesi SE–Péceli SSE 3:1 
10.25. Erdőkertesi SE–Tárnok Bolha FTSE 
 
Felnőtt: (Pest megyei bajnokság III. osztály 
Északi csoport) 
10.04. Erdőkertesi SE–Iklad KFC 1:3 
10.11. Szigetgyöngye SE–Erdők. SE 3:3 
10.14. Mogyoród KSK–Erdőkertesi SE 1:0 
10.18. Erdőkertesi SE–Kék Duna SE 8:1 
10.25. Fortuna SE-Kismaros–Erdők. SE 3:2 

U9   10.24. Edzőmérkőzés Péceli SSE–Erdőkertesi SE
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Hirdessen 

az Erdőkertesi Naplóban 
Velünk sikeres lesz! 

3500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 
Bővebb információ: 

kovacspe@t-email.hu 
30 9304 831



Nyár óta történt...

Befejeződtek a Béke utca Trencsényi–Vereckei utca közötti szakaszának 
útépítési és csapadékvíz elvezetési munkái 

Főtér 

Faluház

Alfa Romeo és olasz autók találkozója a Táborban. 
A rendezvény fő támogatója Varga Szabolcs volt.

A Barátság Nyugdíjas Klub alapításának 45. évfordulója alkalmából, augusztus 20-án kihelyezésre 
került Nádasi Jánosné alkotása a gyermekorvosi rendelő melletti kertben.

Fotó: Erdőkertes Önkormányzat

Fotó: Erdőkertes Önkormányzat

Fotó: Erdőkertes Önkormányzat

Fotó: Rimai S. Éva

Fotó: Rimai S. Éva


