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Mit is tanulhatunk elődeinktől, 
mit és hogyan tegyünk a ker-
tünkkel? Venczel Ilona szerint a 
hagyományok a legfontosabbak.

– Minden növénynek, ame-
lyet őseink ültettek, megvolt a 
hogyanja és a miértje, a maga 
szakralitása. Molnár V. Józsi 
bácsi ír most erről egy köny-
vet, aki még mindezt megta-
pasztalta, mindebben benne 
élt, hiszen már elmúlt 80 éves. 
A világ teremtése: a mindenség 
rendje és törvénye, ahogy ő 
szokta mondani. Az ősiségben 
nem úgy nézett ki a kert, mint 
ma. Középen volt egy közös-
ségi épület, és aköré építették 
a házakat, amelyekben éltek. 
A házak keleti tájolásúak vol-
tak, a nap oda sütött be, ahol 
a nap nagy részét töltötték. 
A napsütés a tiszta szobát is 
érte. A ház középvonalába, a 
keletelő oldalra örökzöldeket 
ültettek, melyek felfelé mutat-
nak, az Isten felé. Leginkább 
lefekvés előtt és felkeléskor néz-
tek rájuk az emberek. Éjszaka 
a Sarkcsillagot jelezték, ami 
biztos pontot adott őseinknek. 
Nagyon szép volt, mikor Molnár 
V. Józsi bácsi elmesélte, hogy a 
gyerekekkel általában a nagy-
szülők voltak otthon, ők adták 
át a tudást. Kiültek este, együtt 
nézegették a csillagos eget, 
és ők meséltek a kicsiknek. 
A meséknek persze megvan az 
igazságtartalmuk is! Az előde-
ink minden napot megéltek és 
megköszöntek. Mindenki ismer-
te a rendet, amibe beleszületett, 
tudta, hogy hol a helye, mikor 
mit kell csinálnia, hogyan segít-
heti a többieket. A magyar nép 
nem kövesült meg, mert mindig 
új elemeket tett, még a szakrá-
lis dolgokba is. Tudták, hogyan 
lehet megfrissülni. Pió atya 
azért irigyli a magyarokat, mert 
„a Jóisten a legnagyobb őrző 
angyalt teremtette melléjük. 
A magyarok sokat szenvedtek, 
de még fognak is…” A teremtő 
minden reggel újra teremt min-
dent. Napközben uralkodik, 
este pedig elszenderül.

– A használati eszközök, az 
étkezés és a szakralitás miatt jól 
átgondolták, hogy mi és hová 
kerüljön a kertben, mindennek 
határozott helye volt?

– Igen: a gyümölcsfák a ház 
háta mögött voltak. Almafát 
ültettek, ha leánygyermek szü-
letett és körtét, ha fiú. A ház 
gerendája szilvafából készült. 
A szőlőnek is, amely Jézus 
gyümölcse, ott kellett lennie a 
kertben, mert tele van fénnyel, 
a borból élet támad és kedvet 

ad. A méz miatt régen legin-
kább hársfát ültettek. A méhek 
József-napkor repültek ki elő-
ször, és ha jó időt találtak, 
akkor már kint is maradtak. 
A nyír, az eperfa és mogyoró-
fa nagyon fontos volt őseink-
nek. Nyírfavesszőből készítet-
ték a kosarakat. Húsvétkor is 
használták a szertartásoknál, 
az idősebb asszonyok meg-
ütögették vele a fiúgyermeke-
ket. Ajándékba is vittek ágat. 
Figyelték, hogy hány rügyecske 
van rajta, abból tudták megjó-
solni, hogy milyen lesz a termés. 
Istenfa az eperfa, amit szederfá-
nak is hívnak, annak ott kellett 
lennie a kertben. Megették a 
gyümölcsét, van, ahol selyem-
hernyót is termesztettek. Az 
eperfa neve is rengeteg nótában 
szerepel. A mogyoróbokor elha-
musított fáját a gyerekek fürdő-
vizébe tették. A tyúkok, a kutya 
és macska, ha megsértődtek, 
mindig a mogyoró alá bújtak el. 
Orchidea is biztos volt a kert-
ben, amit Boldogasszony papu-
csaként is ismertek. Rengeteg 
fajta élt nálunk. Az orchidea is 
a mogyorófa alatt szeretett nyíl-
ni. A fûzfa, Mária fája. A lányok 
alatta imádkoztak és fésülköd-
tek. A legkeményebb télben is 
aranyos zöld maradt.

– Az se mindegy, hogy mit mi 
mellé ültetünk?

– Nem bizony! Például a 
krumpli mellé mákot kell ültet-
ni vagy bodzát, mert az jó a 
krumplibogár ellen. A rózsa 
és a torma nagyon jó hatással 
van egymásra. Õseink hajdinát, 
kölest ettek és rengeteg gyü-
mölcsöt. Olvastam, hogy 100- 
féle alma, szilva, 20-féle szőlő 
volt. Sok gyógynövényt hasz-
náltak. A rozmaringot a ház elé 
ültették. Volt még télálló roz-
maringunk is, egyetlenegy ősi 
fa! Található még Erdélyben, a 
Tordai-hasadékban. Sok dalunk 
szól a rozmaringról, amely-
nek igen világoskék a virágja. 
Minden időszakban volt virág a 
kertben. Húsvét idején sárgult a 
nárcisz és bújtak ki a lila virá-
gok. Pünkösdkor a pipacs és a 
pünkösdi rózsák jelentek meg 
a kertben. Nyáron a Nap kedve 
a leggazdagabb, azért nyílnak 
akkortájt a piros virágok. Õsszel 
már bágyadtabbak a színek, az 
már az elmúlás. Csodálatos a 
természet! A karácsonyi aszta-
lon ott kellett lennie az almának, 
ami a család egységét jelentette, 
ezenkívül a diónak, a fokhagy-
mának és a méznek. Az almát 
annyifelé osztották, ahányan az 
asztal körül ültek. RA

Világ világa, virágnak virága
Venczel Ilonával, aki népi gyógyító és a Kertbarátkör 
tagja, a magyar kert szentségérõl beszélgettünk. Arról, 
hogy mi volt fontos elõdeinknek, akik a kertrõl mindent 
tudtak – és mit veszíthetünk, ha nem követjük a hagyo-
mányokat.

Almafát ültettek, ha leánygyermek született

A krumpli mellé bodzát kell ültetni

A körtefa ültetése fiúgyermeket születését jelentette

mozaik

Mindkét együttes szurkolótá-
bora nagyon várta már ked-
venc csapata bemutatkozá-
sát, ennek megfelelően szép 
számú publikum gyûlt össze 
a zöld-fehérek otthonában. Az 
érdiek a bajnoki mezőny első 
öt helyének valamelyikén sze-
retnének végezni, komolyan 
erősödött a gárda. Az edző-
meccsen nem lépett pályára 
Kovács Anna, az izlandi beállós 
Anna Ursula Gudmundsdottir, 
illetve a kézközépcsont-töré-
séből felépülő László Barbara 
A hazaiak KEK-címvédőként 
igyekeznek megszilárdítani 
helyüket a világelitben, bajno-
ki bronzérmüket pedig fénye-
sebbre medálra cserélnék, így 
nem véletlen, hogy sokan vol-
tak kíváncsiak a két csapatra.

 A lendület nem is maradt 
el a várttól, hatalmas elán-
nal játszottak a felek, min-
denki igyekezett bizonyítani. 
A három új érdi szerzemény, 
pedig azonnal jelezte, jó vásárt 
csinált velük az ÉTV-Érdi VSE, 
Szekeres Klára különösképp 
védekezésben találta meg a 
helyét, míg Vincze Melinda 
és Bognár Barbara a táma-
dásokhoz tett hozzá sokat. 
Negyedórányi játék után azon-
ban a Békéscsabáról érkező 
balátlövő egy peches szituáci-
óban komolyabb sérülést szen-
vedett, egyik ujjában ugyanis 
elszakadt a szalag. Várhatóan 
ezzel pár hétre kidőlt a sorból. 
Az érdiek ennek ellenére jól 
tartották az egál közeli ered-
ményt, és a félidő vége előtti 
gyors két találattal a vezetést 
is megszerezték.

 A folytatásban a Fradi emel-
ni tudott játéka színvonalán, 
hazai pályán láthatóan meg 
akarták fordítani a meccset. 
Némely esetekben tán túl-
zottan keményen is, aminek 
Török Petra esett áldozatul. 
Gyorsan kiegyenlítették az 
eredményt a hazaiak, majd a 
vezetést is megszerezték, amit 
már nem engedtek ki a kezük-
ből. Rendkívül sok gólt, lát-
ványos támadásokat és jó ira-
mot hozó mérkőzésen nyertek 
Kovacsicz Mónika és Tomori 
Zsuzsanna vezetésével, de az 
érdi együttes jelezte, céljait 
szem előtt tartva, a legjobbak-
nak sem lesz egyszerû dolga 
ellene.

Augusztus 3.
FTC-Rail Cargo Hungária 
– ÉTV-Érdi VSE  41-37 (17-19)
Népliget, 500 néző

ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Oguntoye Viktória, Török 
Petra 1, Tamás Krisztina 1, 
Balog Beáta, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett 3, Vincze 

Melinda 8, Wolf Alexandra 
5(2), Pádár Margó, Bognár 
Barbara 3, Kuridza Sandra 2, 
Tóth Tímea 14(5)

Egy héttel később immár a 
Batthyány Tornacsarnokban 
ismét összecsaphatott egy-
mással a két fél. Az ÉTV-Érdi 
VSE is bemutatkozhatott saját 
drukkerei előtt, de pár vérmes 
ferencvárosi is elkísérte csa-
patát, így remek hangulatban 
kezdődhetett a mérkőzés. Az 
iram az egy héttel ezelőttihez 
hasonlóan nagyon magas volt, 
a láthatóan motivált hazai-
ak mindent megtettek, hogy 
emlékezetes hazai debütálást 
láthasson a publikum. Tóth 
Tímea ismét kimagaslóan ját-
szott egykori csapata ellen, 
Vincze Melinda gyors leroha-
násokkal vétette észre magát, 
Kisfaludy Anett pedig renge-
teget dolgozott a ferencvárosi 
védők gyûrûjében, és erejé-
ből több szép gólra is futotta. 
Ismét a támadó szellem domi-
nált a védekezés egyik oldalon 
sem volt kimagasló, Zácsik 
Szandra és Tomori Zsuzsanna 
is könnyen lőtte át az érdi 
falat.

Kiegyenlített első játékrész 
után meglepte ellenfelét az 
Érd, és ellépett a második fel-
vonás elejétől. Már négy gólra 
hízott előnye, ami látható-
an bosszantotta a vendégek 
vezetőedzőjét, Elek Gábort. 
Az ezúttal Szucsánszki Zitát 
nélkülöző FTC nem vereség-
gel akart távozni, elővették 
keményebb védekezésüket, ez 
bizony sok esetben azt jelen-
tette, hogy duplájára nyúltak 
a hazaiak edzőpólói. Az előny 
az utolsó tíz percre elolvadt, 
majd a jól védő Janurik Kinga 
Kovacsicz Mónika ellen elkö-
vetett szabálytalansága után 
kiszállt a játékból. A zöld-
fehér gárda kihasználta lélek-
tani előnyét, és végül szoros 
meccsen tudott diadalmaskod-
ni. Szabó Edina csapatának 
sem volt miért szégyenkeznie, 
a szurkolók hosszú tapssal 
köszöntötték kedvenceiket a 
lefújás után.

Augusztus 10.
ÉTV-Érdi VSE – FTC-Rail 
Cargo Hungária 37-38 (19-20)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző

ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Oguntoye Viktória, Török 
Petra 2, Tamás Krisztina 1, 
Balog Beáta 1, Kisfaludy Anett 
6, Vincze Melinda 6, Wolf 
Alexandra 3, Pádár Margó 1, 
Bognár Barbara 2, Kuridza 
Sandra 3, Tóth Tímea 12(2)

 (szarka)

Kézilabda – felkészülés

Szoros vereségek  
a KEK-címvédõ ellen

Szabó Edinának volt mit mondania idõkéréskor

Megjelent a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár kiadásában 
az Érd régi képeslapokon 
címû kiadvány újabb váloga-
tása. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel – mellyel a 2006-
ban kiadott, Érdet a XX. szá-
zad első évtizedeiben ábrá-
zoló képeslapgyûjteményt 
fogadták – gondoltuk úgy, 
hogy egy újabb kiadásával 
kedveskedünk az érdeklő-
dőknek, városunk lakóinak. 
Ezek a képeslapok egy elmúlt 
korszak hangulatát idézik, 
nosztalgiát keltve azokban, 
akik régóta e település lakói, 
ugyanakkor a régi fotók fel-
kelthetik az érdeklődést az 
ifjabb nemzedékben lakóhe-
lyük múltja iránt. Láthatunk 
egy-egy településrészt, intéz-
ményt, utcarészletet, üzletet, 
melyek az évek hosszú során 
megváltoztak, átépültek vagy 
éppen lebontásra kerültek. 

A válogatás a könyvtár hely-
történeti gyûjteményének 

képeslapjaiból készült, 
Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, valamint a 

Múltunk és Jövőnk Alapítvány 
támogatásával adjuk közre. 
A kiadvány megvásárol-

ható a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban (Érd, Hivatalnok 
u. 14.).

A múlt század üdvözlete Érdrõl


