
Fo
tó

: J
uh

ás
z A

nd
or

Képes
Krónika
• 1-2. Kultúrházak Éjjel-Nappal • 3. A 
Barátság KLub farsangi bálján • 4-6. A 
muzsika hangja - a Thália Színistúdió elő-
adásában • 7. Bio-Pont Klub • 8. Textil, 
babavarrás tanfolyamon • 9. Füzesi Zsuzsa 
kiállításon • 10-12. Blues-történeti gitár-
koncert Gier Gabriel blues-énekessel 
• 13-15. Galaxis AK asztalitenisz sikerei

1. 3.2.

4.

6.

7.

8.

13.

11. 12.

14. 15.

9.

5.

10.



Alsós farsang

A Magyar Kultúra Napja

F
o

tó
: J

u
h

ás
z 

A
n

d
o

r
Sportbál

F
o

tó
: J

u
h

ás
z 

A
n

d
o

r



1

T isztelt Erdőkertesi 
Polgárok! Az eltelt 

időszakban az alábbi ese-
ményekről számolhatok be.

•	 Január	 19-én	 az	 idénre	
tervezett	járda	felújításokhoz	
térkő	gyártóval	egyeztettem.

•	 Január	20-án	a	Bánya-tó	
jelenlegi	bérlőjével	a	helyszí-
nen	folytattam	megbeszélést	
a	 jövőbeni	hasznosítás	 lehe-
tőségéről.	 További	 egyez-
tetésre	 a	 földmérési	 rajzok	

elkészülte	után	kerül	sor.	
•	 Január	20-án	a	Gödöllői	Rendőrkapitányságon	

Járási	közbiztonsági	egyeztető	fórumon	vettem	részt.	Az	
ott	elhangzottakról	írásbeli	tájékoztatást	kap	az	önkor-
mányzat,	amelyet	a	honlapunkon	közzéteszünk	majd.	

•	 Február	3-án	a	védőnők-,	óvodavezető-,	iskola-
igazgató-,	 az	EGYMI	képviselőjével	 és	Nagyné	Gódor	
Csilla	 alpolgármester	 asszonnyal	 együtt	 közös	megbe-
szélésre	került	sor.	A	célja	az	volt,	hogy	létrehozunk	egy	
programot,	 mely	 szerint	 minden	 erdőkertesi	 gyermek	
életkorának,	fejlettségének	és	képességének	megfelelő	és	
egyénre	szabott	fejlesztését	lehetőleg	helyben	kapja	meg.	
Ennek	eredményeként	az	élet	minden	területén	jobban	
kibontakozhasson.	A	 program	 előkészítése	megkezdő-
dött.	A	programról,	az	előkészítés	folyamatáról	a	Napló	
számaiban	adok	tájékoztatást.

•	 Február	4-én	helyszíni	bejárásra	került	sora	Béke	
utca	és	a	Katona	József	utca	sarkára	tervezett	játszóteret	
illetően.	A	 játszótér	 fejlesztésekor,	 a	 hagyományos	 ját-
szótéri	eszközök	mellett,	Street	fitness	eszközöket	is	sze-
retnénk	kihelyezni.	A	játszótér	építéséhez,	szépítéséhez	
számítok	a	környékbeliek	segítségére!

•	 Február	4-én	kivitelezővel	egyeztettünk	a	Mária	
utcai	csapadékvíz	elvezető	árok	megépítéséről.	

•	 Február	6-án	tartottam	az	"Isten	hozta	Erdőker-
tesen"	elnevezésű	rendezvényt	a	Faluházban,	amelyre	a	ta-
valyi	évben	Erdőkertesre	költözöttek	kaptak	meghívást.	

•	 Február	7-én	volt	 az	Evangélikus	Templom	10	
éves	felszentelését	ünneplő	Istentisztelet.		

•	 Február	 8-án	 a	 Polgárőr	 Egyesület	 elnökségi	
ülésére	került	sor.	Újabb	három	taggal	bővült	az	Egye-
sület	létszáma.	

•	 Február	 9-én	Varga	Bokor	Zsuzsanna	 védőnő-
vel,	Járosiné	Suba	Karolina	óvodavezetővel	és	Gáspárné	
Csókás	Ritával	a	Magyar	Vöröskereszt	területi	vezetőjé-
vel	egyeztettünk	a	Ki	akarok	nyílni	Óvoda	és	Vöröske-
reszt	közötti	szorosabb	együttműködésről.

•	 Február	 10-én	 a	 kamerarendszer	 bővítéséről	
egyeztettem.	

•	 Február	15-én	voltam	a	Veresegyház	és	Környé-
ke	Szennyvízközmű	Társulás	ülésén,	ahol	elfogadtuk	az	
ez	évi	költségvetést.	Ennek	eredményeként	az	idei	évben	
felújításra	kerülhet	(az	Erdőkertes	Község	Önkormány-
zatának	Képviselő-testülete		2/2016.	(II.2.)	Kt.	határo-
zata	szerint,	szegélykővel	és	mart	aszfalt	burkolattal)	 	a	
:	Kazinczy	utca	 (Géza	utca	 és	Nádas	utca	 közötti	 sza-
kasza),	a	Szőlősor	utca	(Hunyadi	utca	és	Kazinczy	utca	
közötti	 szakasza	 )	 és	 a	 Sport	utca	 (	Béke	utca	 és	Mély	
utca	közötti	szakasza).

•	 Február	17-én	részt	vettem	a	Veresegyházi	Kis-
térség	Társulási	ülésén,	ahol	elfogadtuk	a	
2016.	évi	költségvetést.

Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Kiadja	 Erdőkertes	 Község	 Önkormányzata	 •	 Felelős	 kiadó:	 Vargáné	 Rajna	 Ágnes	 jegyző	 •	 Főszerkesztő:	 Sinkó	 György	
•	Szerkesztő-újságíró:	Sinkó	Dániel	 •	A	 szerkesztőség	 címe:	2113	Erdőkertes,	Fő	 tér	4.	Tel.:	 (28)	595-055;	 fax:	 (28)	595-041;
e-mail:	 erdokertesinaplo@gmail.com	 •	 Honlap:	 www.erdokertes.hu	 •	 Megjelenik	 havonta	 2.800	 példányban	 •	 Grafikai
munkák:	 INAYORI	 Bt.	 •	 Tördelés:	 Sinkó	 Ivett	 •	 Nyomda:	 T&T	 NYOMDA	 Műszaki	 vezető:	 Tar	 Attila
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A nemrégiben útjára indított 
Családi Otthonteremtési Kedvez-
mény (CSOK) fontos bizonyítéka 
annak, hogy a kormány a magyar 
családok, illetve családot tervezők 
oldalán áll – nyilatkozta lapunknak 
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kormányzati kom-
munikációért felelős államtitkára, 
a Pest megyei ötös választókerület  
országgyűlési képviselője.

A Családi Otthonteremtési Ked-
vezmény – vagy ahogyan a legtöb-
ben ismerik, a CSOK – egy igen-
csak kiterjedt támogatási program. 
Mit is foglal ez magába?

Ahogy	mondja,	a	CSOK	a	lehetőségek	széles	spekt-
rumát	kínálja	a	gyermekes	vagy	gyereket	vállalni	tervező	
magyar	 családok	 számára.	A	program	keretében	vissza	
nem	térítendő	állami	támogatás	igényelhető	új	ingatlan	
építésére	vagy	vásárlására,	illetve	használt	lakás	vásárlásá-
ra,	vagy	a	már	meglévő	ingatlan	bővítésére	is	lehetőséget	
kínál.	Mindezek	mellett	adó-visszatérítési	támogatást,	a	
három	vagy	többgyermekes	családok	számára	pedig	ott-
honteremtési	kamattámogatást	biztosít.

Amennyiben jól értesültünk, az igénylőknek meg 
kell felelniük bizonyos életkorbeli feltételeknek.

Így	van.	Erre	vonatkozólag	vannak	univerzális	szabá-
lyok,	amelyek	az	új	ingatlant	vásárlók/építők	és	a	hasz-
nált	 ingatlant	 vásárlók	 esetében	 azonosak,	 és	 vannak	
specifikus	szabályok	is.	Ami	az	igénylők	mindkét	tábo-
rára	igaz,	hogy	a	támogatást	most	már	azok	a	családok	
is	igénybe	vehetik,	ahol	a	házastársak	egyike	az	igénylés	
időpontjában	betöltötte	 a	 40.	 életévét.	Abban	 az	 eset-
ben,	ha	valaki	úgy	igényli	a	támogatást,	hogy	már	meg-
vannak	 a	 gyerekek,	 a	 szülőknek	 nem	 kell	 házasságban	
élniük	és	a	40	éves	korhatár	 sem	előírás.	Ám	ha	valaki	
a	 gyermekvállalás	 előtt	 szeretne	 támogatást	 igényelni,	
akkor	feltétel,	hogy	az	igénylő	pár	házasságban	éljen.	A	
szabályozás	változást	hozott	abban,	hogy	a	támogatást	a	
szülők	a	korábbi	16	év	helyett	az	eltartott	gyerek	husza-
dik	életévének	betöltéséig	vehetik	igénybe,	s	ez	a	korha-
tár	a	felsőoktatásban	tanulók	esetében	további	öt	évvel	

kitolható,	a	gyermek	25	éves	koráig.

Ezek voltak tehát az univerzális 
szabályok. Most nézzük az eltérése-
ket! 

Az	 új	 lakást	 vásárlók/építők	 és	 a	
használt	 lakást	 vásárolni	 szándéko-
zók	 számára	 kidolgozott	 szabályzat	
annyiban	tér	el,	hogy	használt	lakást	
vásárlók	akkor	részesülhetnek	három	
gyermek	 után	 járó	 támogatásban,	
ha	már	van	 legalább	egy	gyermekük	
(és	 értelemszerűen	 még	 kettőt	 vál-
lalnak),	míg	új	lakásra	az	a	fiatal	há-
zaspár	 is	 igényelhet	 három	gyermek	

után	 járó	 támogatást,	 akiknek	 az	 igényléskor	még	 egy	
gyerekük	sincs.

Az eddigi válaszokból kitűnik, hogy a házasság lé-
nyeges feltétele az igénylésnek. Mi a helyzet az egye-
dülállókkal és az élettársi viszonyban élőkkel?

Ahogy	már	az	előbb	is	elmondtam,	gyermekvállalás-
sal	 támogatást	 csak	fiatal	házaspárok	kaphatnak,	 tehát	
ahol	legalább	az	egyik	fél	nem	töltötte	be	a	40.	életévét.	
De	a	támogatást	igénybe	vehetik	természetesen	az	egye-
dülállók	 is	 meglévő	 gyermekük	 után.	 Ugyanakkor	 az	
élettársak	 is	kérhetik	a	CSOK-ot	együttes	 igénylőként	
a	meglévő	gyermekeik	után.	Ami	fontos,	hogy	együttes	
igénylés	esetén	egyik	 félnek	sem	 lehet	a	NAV-nál	nyil-
vántartott	köztartozása.

A februárban elfogadott kormányrendeletek rész-
letesen összefoglalják a társadalombiztosítási jogvi-
szonyra vonatkozó előírásokat. 

Így	 van,	 ez	 a	 CSOK-nak	 egy	 lényeges	 eleme,	 ezért	
megkívánja,	 hogy	 részletesebben	 is	 beszéljünk	 róla.	
Kezdjük	 a	 használt	 lakásokra	 vonatkozó	 szabályozás-
sal,	mivel	ott	egyszerűbb	a	helyzet.	Ez	esetben	együttes	
igényléskor	legalább	az	egyik	félnek	TB	jogviszonya	kell	
legyen,	és	ezt	visszamenőleg	180	napra	(legfeljebb	30	nap	
megszakítással)	igazolnia	kell.	Új	ingatlan	vásárlásakor,	
illetve	építésénél	egy	kicsit	bonyolultabb	a	szabályozás.	
Itt	különbséget	kell	tenni	aközött,	hogy	egy-két,	illetve	
három	 vagy	 több	 gyermek	 után	 igénylik	 a	 CSOK-ot.	

Csok: negyed évszázados áttörés az 
otthonteremtés támogatásában

interjú
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Előbbi	esetben	az	igénylőnek	visszamenőleg	180	napos	
jogviszonyt	kell	igazolnia,	és	nem	lehet	közfoglalkozta-
tott	személy,	utóbbi	esetben	legalább	2	éves	jogviszonyt	
kell	 igazolnia.	Az	erre	vonatkozó	részletszabályokat	té-
telesen	rögzíti	a	kormányrendelet.

Beszéljünk a tulajdoni feltételekről, korlátokról! 

Mind	az	új,	mind	pedig	a	használt	ingatlan	vásárlása	
esetén	 feltétel,	 hogy	 a	CSOK-kal	 érintett	 ingatlanban	
kizárólag	 a	 támogatott	 személyek	 szerezhetnek	 tulaj-
dont	 és	mindkét	 félnek	 bejegyzett	 tulajdonjoggal	 kell	
rendelkeznie.	Az	új	lakás	építése	vagy	vásárlása	esetén	a	
Családi	Otthonteremtési	Kedvezmény	odaítélése	szem-
pontjából	nem	minősül	kizáró	oknak,	ha	az	igénylők	már	
rendelkeznek	ingatlan-tulajdonnal,	ám	feltétel	az,	hogy	
a	CSOK	felhasználásával	vásárolt	lakásban	tartózkodja-
nak	életvitelszerűen,	és	ezt	lakcímkártya-másolattal	tud-
ják	igazolni.	A	használt	lakásokra	igényelhető	támogatás	
esetében	egy	kicsit	 árnyaltabb	a	helyzet.	 Itt	ugyanis	az	
igénylőnek	csak	50	százalékos	tulajdonjoga	lehet	más	in-
gatlanban,	ezt	meghaladó	arányú	tulajdonjoga	abban	az	
esetben	lehet,	amennyiben	az	ingatlan	haszonélvezettel	
terhelt.	A	használt	 lakás	 vásárlására	 igényelhető	 támo-
gatásról	szóló	rendelet	arra	is	kitér,	hogy	amennyiben	az	
igénylő	a	kérelem	benyújtását	megelőzően	5	éven	belül	
értékesítette	az	ingatlanát,	annak	összegét	be	kell	forgat-
nia	a	CSOK	igénybevételével	vásárolt	lakásba.

A gyermekvállalásnál lényegi kérdés a vállalt gyer-
mekek száma – az, hogy ezt a számot teljesíteni kell. 
Mi történik olyankor, ha valaki túlteljesíti ezt a válla-
lást?

A	kérdés	megválaszolásához	célszerű	egy	konkrét	pél-
dát	hoznunk.	Elképzelhető	az,	hogy	a	család	megigényli	
a	CSOK-ot	használt	 lakásra	két	 gyermek	után,	 emellé	
pedig	hitelt	is	felvesz,	és	ezt	követően	születik	még	egy	
vagy	több	gyerekük.	Ilyenkor	a	még	fennálló	hiteltarto-
zás	gyermekenként	400	ezer	forinttal	csökkenthető.	Ha	
például	a	harmadik	gyermek	megszületésekor	a	támoga-
tási	szerződés	megkötésétől	számított	120	nap	még	nem	
telt	 le,	vagy	a	bővítés	még	nem	kezdődött	el,	 ez	a	400	
ezer	forint	a	bekerülési	költség	megfizetésére	is	felhasz-
nálható.

Azután	elképzelhető	az	is,	hogy	a	szülők	a	megszüle-
tett	 vagy	vállalt	 gyermekekre	 igénybe	veszik	 a	CSOK-
ot,	és	ezen	felül	születik	még	gyermekük.	Ilyenkor	dönt-
hetnek	úgy,	hogy	egy	újabb	használt	 (vagy	új)	 lakásba	
költöznek,	 és	 igényelhetik	 a	magasabb	 gyermekszámra	
járó	 CSOK-ot,	 a	 korábban	 igénybevett	 támogatás-
sal	 csökkentett	 összeg	 erejéig.	Nézzünk	meg	 itt	 is	 egy	
konkrét	példát:	a	család	két	gyermekre	igénybe	vette	az	
1	430	000	forintot,	majd	születik	még	két	gyermekük.	
Ez	esetben	eldönthetik	azt,	hogy	újabb	használt	 lakást	
vásárolnak	és	megigénylik	a	4	gyermek	után	járó	2	750	
000	forintot	(amelyből	a	már	igénybevett	támogatással	
csökkentett	összegre	jogosultak,	tehát	1	320	000	forint-
ra),	vagy	dönthetnek	úgy	is,	hogy	a	két	újabban	született	
gyermek	után	felveszik	a	2	x	400	000	forintot	és	csök-
kentik	ezzel	a	 fennálló	hiteltartozásukat.	Végezetül	azt	
is	megtehetik,	hogy	új	lakásba	költöznek,	vagy	lakóépü-
letet	építenek.	Így	megigényelhetik	a	10	millió	forintos	
CSOK-ot	 a	már	 igénybevett	 támogatással	 csökkentett	
összeggel	(azaz	8	570	000	forintot),	emellett	jogosulttá	
válnak	a	10	millió	forintos	kamattámogatott	hitelre	és	
ÁFA-visszatérítési	támogatásban	is	részesülhetnek.

Tehát a lehetőségek szinte határtalanok. A vállalt 
gyerekszám teljesítésén túl milyen kötelezettség ter-
heli még az igénylőt?

Az	 igénylőnek	 kötelessége	 a	 támogatási	 szerződés	
megkötésétől	számított	10	évig	a	CSOK	igénybevételé-
vel	vásárolt	lakásban	lakni.	Ez	vonatkozik	a	támogatott	
személyekre	 és	 arra	 a	 gyermekre	 is,	 akire	 a	 támogatást	
igénybe	vették.	Persze	vannak	kivételek	is,	például,	ha	a	
gyermek	a	 tanulmányai	 ideje	alatt	kollégiumban	 lakik,	
vagy	ha	–	ne	adj'	Isten	–	egészségi	állapota	miatt	tartósan	

Az egyes támogatási összegek a vállalt gyermekek számá-
nak és az ingatlan méretének függvényében

országgyűlési kéPviselőnkkel
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egészségügyi	intézményben	tartózkodik.	Ha	az	igénylő	
közeli	hozzátartozó	 ápolása	miatt	 ideiglenesen	máshol	
lakik,	vagy	ha	más	településen	vállal	munkát,	illetőleg	ha	
a	gyermek	az	igénylés	idején	már	nagykorú	(vagy	később	
válik	nagykorúvá)	és	elköltözik.

Amit	 még	 ezen	 túl	 fontosnak	 tartok	 elmondani,	
hogy	a	CSOK	igénybevételével	vásárolt	lakásban	a	fent	
részletezett	 10	 év	 időtartamra	 a	 támogatás	 összegének	
megfelelő	hányadra	elidegenítési és terhelési tilalom	ér-
vényes,	az	állam	javára	 jelzálogjog	kerül	bejegyzésre,	és	
lakásbiztosítással	kell	rendelkezni.	Mindezt	a	vonatko-
zó	kormányrendeletek	részletesen	tartalmazzák.

Egyik előző kérdésemre válaszolva 10 millió forin-
tos kamattámogatott hitelt említett. Mit kell erről a 
kedvezményes hitelről tudni? 

Igyekszem	röviden	és	 lényegre	törően	elmondani	az	
ezzel	kapcsolatos	 fontos	 tudnivalókat.	Tehát,	ha	valaki	
a	három	gyermek	után	járó	10	millió	forintos	támoga-
tást	 igényli,	 emellé	 igényelhet	 további	10	millió	 forint	
kamattámogatott	hitelt.	Ezt	a	kamattámogatott	hitelt	a	
hitelintézet	adja	a	saját	forrásai	terhére	–az	állam	szere-
pe	az,	hogy	annyi	 százalékpontos	 támogatást	nyújtson	
a	 hitelintézet	 részére,	 hogy	 a	 hitel	 kamata	 maximum	
3	%-os	 legyen.	A	kamattámogatást	 az	 állam	a	kölcsön	
futamidejének	első	25	évére	nyújtja.	Fontos,	hogy	kizá-
rólag	 forintalapú	hitel	 igényelhető,	és	a	kölcsönszerző-
dés	megkötésének	feltétele,	hogy	a	bekerülési	költséget	
tartalmazó	 költségvetést	 a	 hitelintézet	 elfogadja.	A	 la-
kásépítési	támogatásról	szóló	rendelet	szerint	a	három-
gyerekesek,	 vagy	három	 gyermeket	 vállalók	 akkor	 igé-
nyelhetik	a	10	millió	forintos	támogatást,	ha	az	igénylés	
időpontjában	nincs	nyilvántartva	tartozásuk	a	központi	
hitelinformációs	rendszerben	(KHR),	vagy	a	KHR-ben	
szereplő	tartozásukat	már	legalább	egy	éve	teljesítették.	
Úgy	gondolom,	azt	is	fontos	elmondani,	hogy	mely	ese-
tekben	nem	igényelhető	kamattámogatott	hitel:	 lakás-
előtakarékossági	szerződés	alapján	folyósított	kölcsönre,	
áthidaló	kölcsönre,	meglévő	kölcsöntartozás	kiegyenlí-
tésére,	és	végül	lejárt	tőketartozás	esetén.	

Mogyorósi Zsuzsanna

testületi hírek
A 2016. február 23-án megtartott Képviselő-testüle-

ti ülés napirendjei voltak:

1.	 Erdőkertesi	Sport	Egyesület	pénzügyi	beszámo-
lója		
2.	 Javaslat	 a	 saját	bevételek	 és	 az	 adósságot	kelet-
keztető	 ügyletekből	 eredő	 fizetési	 kötelezettségek	
megállapítására			
3.	 2016.	évi	költségvetési	rendelet	megalkotása				
4.	 2016.	évi	közbeszerzési	terv	elfogadása			
5.	 Szociális	étkeztetés	térítési	díjai			
6.	 2016.	évi	közigazgatási	szünet	elrendelése			
7.	 Ingatlan	átsorolási	és	telekhatár-rendezési	ügye
8.	 Belterületbe	csatolások	I.	II.	III.		
9.	 Építményadó	rendelet	módosítása
10.	 Veresegyházi	 Kistérségből	 Vácduka	 település		
kiválásának	jóváhagyása	

•	 A	 testületi	 ülésen	 a	 képviselők	 elfogadták	 az	
Erdőkertesi	Sport	Egyesület	2015.	évi	pénzügyi	beszá-
molóját.

•	A	Ki	 akarok	 nyílni	Óvoda	 vezetője	 beszámolt	 az	
önkormányzati	 intézmény	 2014/2015-ös	 nevelési	 évé-
nek	szakmai	munkájáról.	A	beszámolót	a	Képviselő-tes-
tület	elfogadta.

	
•	A	Képviselő-testület	elfogadta	a	2016.	évre	és	az	azt	

követő	évekre	vonatkozó	saját	bevételeinek	és	a	Stabili-
tási	törvény	rendelkezése	szerinti	adósságot	keletkezte-
tő	ügyleteiből	eredő	fizetési	kötelezettségeinek	várható	
összegét.	

•	A	Képviselő-testület	megtárgyalta	 és	 elfogadta	 az	
önkormányzat	2016.	évi	költségvetését.

•	A	Képviselő-testület	döntött	a	2016.	évi	közbeszer-
zési	terv	elfogadásáról.	

•	 A	 Képviselő-testület	 határozatot	 hozott	 a	 Veres-
egyház	Kistérség	ESÉLY	Szociális	Alapellátási	Központ	
által	 Erdőkertesen	 szolgáltatott	 szociális	 étkeztetés,	 il-
letőleg	házi	 segítségnyújtás	2016.	 április	1-től	hatályos	
térítési	díjairól.

•	A	testületi	ülésen	a	képviselők	elfogadták	a	2016.	évi	
közigazgatási	szünet	elrendeléséről	szóló	határozatot.	

•	Az	 önkormányzat	 hozzájárult,	 hogy	 a	Mély	 utcá-
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évértékelő Pest 
megyében

	

A	rendőr-fő-
kapitányság	

tavalyi	 évben	 elért	
eredményeit,	munká-
ját	értékelték.

A	 Pest	 Megyei	
Rendőr-főkapitány-
ság	tavalyi	évben	vég-
zett	munkáját	értékel-
te	Dr.	Mihály	 István		
r.	 dandártábornok,	
megyei	 rendőrfőka-
pitány	 2016.	 február	

5-én	a	Rendőrségi	Igazgatási	Központban.
Az	 állománygyűlés	 elöljárója	 Dr.	 Balogh	 János	 r.	

vezérőrnagy,	 rendőrségi	 főtanácsos,	 műveleti	 országos	
rendőrfőkapitány-helyettes	volt,	aki	a	2015-ös	év	érté-
kelésén	túl	meghatározta	az	idei	év	feladatait.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

elismerés

Az	elmúlt	időszakban	végzett	kiemelkedő	szakmai	
munkájuk	 elismeréseként	 az	Országos	Rendőr	

–	főkapitányság	Vezetőjétől,	Papp	Károly	r.	altábornagy	
úrtól	jutalmat	vett	át	Szabó	Zoltán	r.	őrnagy	a	Gödöllői	
Rendőrkapitányság	 Bűnügyi	 Osztály	 Felderítő	 Alosz-
tályvezetője	 és	Balog	Tamás	 c.	 r.	 törzszászlós	Gödöllő	
város	körzeti	megbízottja.

Az	 elismeréseket	 2016.	 január	 27-én	 az	 Országos	
Rendőr-főkapitányság	 évértékelő	 állománygyűlésének	
kezdetén	Budapesten	vették	át.

 Lukácsi Zsuzsa c. r. alezredes
Gödöllői Rendőrkapitányság

Hivatalvezető

ban	 lévő	 ingatlan	 forgalomképességének	 átsorolásához	
annak	érdekében,	hogy	a	Mély	utca	szabályos	vonalveze-
tése	kialakítható	legyen.

•	A	Képviselő-testület	 engedélyezte	három	külterü-
leti	 ingatlan	belterületi	 ingatlanná	 történő	 átminősíté-
séhez.

•	A	Képviselő-testület	módosította	 az	 építményadó	
rendeletet	a	rendelet	hatálya	alá	tartozó	ingatlanok	kö-
rének	nevesítésével.

•	 Az	 önkormányzat	 elfogadta	 Vácduka	 település	
2016.	 június	27.	napjával	 történő	kiválását	a	Veresegy-
házi	Kistérség	Önkormányzatainak	Többcélú	Társulá-
sából.

Homa Ibolya

FOGADÓÓRA
Az erdőkertesi körze-

ti megbízott minden hónap 
első hétfőjén 8.oo-12.oo 
óra között fogadóórát tart a 
polgármesteri hivatal KMB 
irodájában. 

Szaka Zsolt
főtörzszászlós

06 20 408-4355
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BARÁTSÁG
Kedves Erdőkertesi Nyugdíjasok!

Településünkön	 már	 több,	 mint	
40	éve	működik	a	Nyugdíjas	Klub.	
Minden	héten	szerdán	tartjuk	ösz-
szejöveteleinket.	 Ha	 szeretnél	
egy	 vidám	 napot	 eltölteni,	 akkor	
köztünk	 a	 helyed!	 Szeretünk	 ki-
rándulni,	 gyógyfürdőbe	 járni,	
kártyázni,	 nagyokat	 beszélgetni,	
együtt	ünnepelni	nő-	férfi-	és	név-
napot	egyaránt.

Csatlakozz hozzánk, 
szeretettel várunk!

nyugdíjas 
híradó

2016.	 február	 18-án	 az	
Erdőkertesi	Nyugdíjas	Klub	 ferge-
teges	 farsangi	 bált	 rendezett.	 Ne-
mes	Péter	 egy	 szép	 verssel	 köszön-
tötte	 az	 egybegyűlteket.	 Sajnos,	
mivel	 sokunkat	 nem	 került	 el	 az	
épp	 aktuális	 járványos	 megbetege-
dés,	a	szokásosnál	jóval	kevesebben	

voltunk.	A	köszöntő	után	táncház-
zal	 melegítettünk	 be	 az	 est	 hátra-
lévő	 részére.	 Aztán	 elkövetkezett		
az	 est	 fénypontja,	 a	 jelmezeseink	
felvonulása.	 Kis	 csapatunk	 tagjai	
közül	 sokan	 öltöttek	 fel	 fantaszti-
kus	 jelmezt,	 a	 díjazás	 sem	 maradt	
el.	 Sorrendet	 nem	 állapítottunk	
meg,	hiszen	valamennyi	 igazán	öt-
letes	volt.	Ezt	követte	az	"ereszd	el	a	
hajamat"	 táncos	 forgatag,	melyhez	
ifj.	Pásztor	Béla	szolgáltatott	zenét,	
melyet	 ezúton	 is	 szeretnénk	 meg-

köszönni.	 Este	 10-ig	 roptuk,	 nem	
mintha	abba	akartuk	volna	hagyni,	
de	 sajnos	 a	 záróra	 miatt	 kénytele-
nek	voltunk	búcsúzni.

Köszönjük a Faluház dolgo-
zóinak a segítséget, hogy munká-
jukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 

a farsangi bálunk ilyen remekül 
sikerült!

Bencze Kálmánné
klubvezető

Erdőkertes 
Község 

Önkormányzat 
Polgármesteri 

Hivatalának 
Kommunális 

Csoportja
felvételt hirdet

gépjárművezetői 
munkakörbe

Elvárások: 
•	 „C”	kategóriás	jogosítvány
Előny:
•	 IFA	tehergépjármű	vezeté-
sében	karbantartásában	való	jártas-
ság
•	 Nehézgépkezelői	 jogosít-
vány

Bérezés:
•	 Megbeszélés	szerint
Foglalkoztatás	jellege:	
•	 Teljes	munkaidős,	
•	 MT-s	jogviszony

Jelentkezni	lehet:	
Thury Gábornál,	
a	Település-üzemeltetési	Iroda	
vezetőjénél,	06-20/217-1521	
telefonszámon	vagy
a	gthury@erdokertes.hu	
e-mail	címen



7közérdekű

erdőkertes közterület-felügyelet
Kedves 
Olvasóink!

Január	 február	
hónapba	 köz-

biztonsági	 akciónk	
keretében	a	-közúti	közlekedési	sza-
bályok	 kisebb	 fokú	 megsértésének-	
ellenőrzése	és	szankcionálása	volt	az	
elsődleges	 feladat,	 amit	 folytatunk	
a	 következő	 hónapokban	 is.	 Első-
sorban	a	megállás	és	várakozás	tilal-
mának	megszegése	került	 szankcio-
nálásra.	 27	 esetben	figyelmeztettük	
a	 járművezetőket	 tilosban	 patkolás	
miatt,	hat	esetben	zöld	területen	tör-
ténő	várakozás	miatt.	Súlyosabb	eset	
10	volt	ahol	helyszíni	birság	kiszabá-
sára	került	sor	a	gépjármű	vezetőjé-
nek	távollétében,	megállni	tilos	táb-
la	hatálya	alatti	várakozás,	valamint		
engedély	 nélküli	 járdán	 parkolás	
miatt.	Sokan	nem	tudják,	a	helyszí-
ni	bírság	összege	ezekben	az	esetek-
ben	 törvényben	 meghatározott	 fix	
10.000	 Ft,	mely	 összeg	 befizetésére	
az	elkövetőnek	30	nap	áll	rendelke-
zésre,	 ezt	 a	 mellékelt	 csekken	 vagy	
átutalással	rendezheti.	Amennyiben	
nem	teszi	meg	a	megadott	határidő-
ig,	szabálysértési	feljelentéssel	élünk	
a	 Rendőrkapitányság	 Szabálysértési	
hatósága	felé,	ebben	az	esetben	azon-
ban	a	birság	összege	már	20.000	Ft!

Március	 hónaptól	 kezdő-
dően	 Állatvédelmi	 raz-

ziát	 fogunk	 tartani,	 aminek	 célja	
elsősorban	az	állattartási	szabályok	
betartásának	ellenőrzése,	 felvilágo-
sítás	adása.	Különös	figyelemmel	a	
jelöletlen	 oltatlan	 állatok	 felkuta-
tása.	Miért?	Az	elmúlt	év	tapaszta-
latai	alapján.	A	tények.	A	kutyákat	

2013.01.01.-től	3	hónapos	kor	után	
kötelező	 azonosító	 mikro	 chippel	
ellátni.	Aki	 ezt	 elmulasztja	 45.000	
Ft-os	 Állatvédelmi	 birsággal	 szá-
molhat!	

2015.-ben	 csak	 Erdőkertesen	
több	 mint	 200	 felügyelet	 nélkül	
utcán	 lévő	 kutyát	 fogtunk	 be,	 és	 a	
kötelező	100%	helyett	csupán	30	%	
rendelkezett	csippel!

Azokat	 a	 kutyákat,	 akik	 nem	
csipesek	 az	 állatorvos	 a	 kötelező	
évenkénti	 veszettség	 oltással	 sem	
oltja	 be.	 Az	 eb	 tulajdonosok	 úgy	
tudják,	 hogy	 az	 évenként	 ismételt	

vakcináció	a	veszettséggel	szemben	
teszi	 ellenállóvá	 kedvencüket.	 Ez	
igaz,	 de	 a	 kutyaoltás	 elsősorban	 az	
emberek	 egészségét	 hivatott	 véde-
ni.	 Ezért	 fontos	 megismernünk	 a	
veszettséget,	 a	 gyógyíthatatlan	 fer-
tőző	 betegséget,	 hisz	 nem	 csak	 az	
állatra,	hanem	az	emberre	 is	veszé-
lyes.

Az	 emberek	 és	 az	 állatok	 első-
sorban	harapás	útján,	a	veszett	állat	
nyálában	található	vírusokkal	fertő-
ződnek.	A	veszettség	vírusa	a	fertő-
ződést	követően	néhány	naptól	akár	
fél	 évig	 is	 lappang	 a	 szervezetben.	

Ezután	gyors	ütemben	fejlődő,	leg-
többször	halálos	kimenetelű	agy-	és	
gerincvelő-gyulladás	alakul	ki.	

Jó	 tudni,	 hogy	 a	 veszettség	 tü-
neteinek	 kialakulása	 előtt	 néhány	
nappal	már	 a	 fertőzött	 állat	 nyálá-
ban	jelen	lehet	a	vírus,	tehát	a	még	
egészségesnek	 látszó	 állat	 is	 ter-
jesztheti	 a	 betegséget.	Ezért	 kutya,	
macska,	róka,	vagy	más	állat	okozta	
sérüléssel,	főként,	ha	az	állaton	fur-
csa	 viselkedést	 észlelünk,	 azonnal	
keressünk	 fel	 orvost!	 A	 veszettség	
halálos	 kimenetelű	 zoonózis,	 azaz	
képes	 állatról	 az	 emberre	 is	 átter-
jedni,	 ezért	 nagyon	 komolyan	 kell	
venni.

Azon	 eb	 tulajdonosok,	 akik	 a	
felhívásunkat	 követő	 5	 napon	 be-
lül	nem	pótolják	a	három	hónapnál	
idősebb	 ebek	mikro	 chippel	 törté-
nő	 megjelölését	 illetve	 a	 kötelező	
veszettség	 oltás	 beadását	 a	 jogsza-
bályban	 előírt	 45.000	 FT-os	 állat-
védelmi	bírság	kiszabásával	számol-
hatnak.

Egyre	 többen	 tartanak	 lovakat	
településünkön	 is	 hobbiból,	 de	
tapasztalatom	 szerint	 nincsenek	
tisztában	 a	 lótartás	 szabályaival	 és	
a	 kötelezettségekkel.	 Ez	 pedig	 egy	
NÉBIH	 	 ellenőrzés	 kapcsán	 igen	
komoly	 bírságot	 von	 maga	 után,	
ami	100.000	Ft-tól	3.000.000	Ft.ig	
terjed!	Akit	érdekel,kérem	keressen	
a	 Közterület	 Felügyelet	 e-mail	 cí-
mén	legyenrend@erdokertes.hu		és	
küldök	részletes	tájékoztatást.

Mittó Gabriella és Miksi józsef
Közterület Felügyelők
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Evidenciák,	 egyértel-
műségek.	 Vannak-e	

még?	 Lesznek-e	 még?	 Va-
jon	ami	régen	teljesen	egy-
értelmű	 volt	 apáinknak,	
tudnak-e	 azokról	 unoká-
ink?

Ilyenkor	húsvét	előtt	év-
századok	óta	böjtről	beszé-
lünk.	 Sőt,	 beszélünk	 „ka-
tolikus”	 böjtről,	 amelyben	
sok	 esetben	húsmentesség,	
étkezési	szokások	segítségé-
vel	igyekszünk	emberileg	is	
közelebb	 kerülni	 az	 Isten-
hez,	 illetve	 „református”	
böjtről	 is	 tudunk	 beszélni,	
amelyben	nem	étkezésen	van	a	hangsúly,	hanem	a	gon-
dolat	mélységén,	 az	 imádságon.	Lehet	böjtölni	ugyan-
olyan	étkezési	szokásokkal,	mint	az	év	bármely	idősza-
kában,	de	tudjuk,	hogy	a	test	szükségletei	vagy	azoknak	
megvonása	 egy	 folyamatot	 indíthat	be,	 és	 ezzel	 katali-
zálhatja,	gyorsíthatja	az	elmélyülést.	Vagy	éppen	lassítja,	
mert	nem	az	 imádságra	kerül	hangsúly,	hanem	arra,	ki	
hogy	bírja	az	éhezést.	Itt	pedig	már	nem	hit-élményről,	
hanem	emberi	teljesítményről	kezdünk	el	beszélni.

Régen	 a	 farsang	 elmúltával	 egyértelmű	 volt,	 hogy	
böjtben	 nincsenek	 bálok,	 nem	 kínálunk	 fel	 húsétele-
ket.	Manapság	 viszont	 akár	 egyházi	 rendezvényeken	 is	
elképzelhető	 szalámi,	 vagy	 akár	 sült	 hús	 –	 erre	 akkor	
jöttem	rá,	amikor	Házaskurzus	programunkon	a	közös	
vacsorát	nem	mindenki	 tudta	elfogyasztani,	mert	nem	
szerette	volna	megszakítani	ételböjtjét.	De	ez	elgondol-
kodtatott.	 Kinek	 mi	 egyértelmű?	 Kinek	 mi	 evidens?	
Nekem	evidens,	hogy	az	étkezés	befejező	aktusa	a	 fog-
mosás,	 másnak	 pedig	 a	 lefekvés	 előtti	 utolsó	 feladat.	
Nekem	evidens,	hogy	kiteszem	az	irányjelzőt	előzéskor,	
és	 belenézek	 a	 visszapillantó	 tükörbe,	 de	 van,	 aki	még	
kanyarodáskor	sem	mindig	indexel.	Én	ezzel	egyáltalán	
nem	minősíteni	 szeretnék,	hanem	csak	utalni	a	külön-
böző	hangsúlyokra.	Más	szempont,	más	hangsúly,	pedig	
mindegyik	mögött	érvek,	fontos	értékek,	jó	szokások	és	
családi	hagyományok	lehetnek.

Így	 tudunk	 eljutni	 egészen	 odáig,	 hogy	 gyűlöljük	
egymást,	mert	a	másiknak	nem	ott	van	a	hangsúly,	mint	
nálunk.	Nem	az	az	evidens,	mint	nekünk.	És	nem	ért-
jük,	hogy	lehet	úgy	élni,	ahogy	mi	nem	is	tudnánk.	Ér-
téktelennek	látjuk,	és	akár	el	 is	 ítéljük	a	másik	embert,	
mert	nem	úgy	gondolkodik.	Lenézzük,	mert	nem	eszik	
húst	 böjtkor.	Vagy	 lenézzük,	mert	 lazán	megeszi,	még	
böjtben	is.	Elítéljük,	mert	csecsemőket	keresztel,	pedig	

nem	nyert	bizonyságot	a	hi-
téről.	 Vagy	 lenézzük,	 aki	 a	
gyermekeket	nem	kereszteli	
meg,	milyen	dolog	az,	hogy	
épp	őket	 utasítja	 el	 az	 egy-
házból.	Egyesek	a	Bibliából	
azt	 olvassák	 ki,	 hogy	 min-
den	 jövevénynek	 segíteni	
kell	 Jézus	 nevében,	 mások	
meg	 a	 hangsúlyt	 a	 felelős-
ségre	és	a	védelemre	 teszik,	
és	 azt	 mondják,	 hogy	 ha	
mindenki	másnak	segítünk,	
akkor	 épp	 a	mieinkre	 nem	
jut	 már	 energia	 és	 figye-
lem.	De	nem	 is	 folytatom,	
mert	 bármilyen	 témában	

el	tudunk	jutni	odáig,	hogy	lenézzük	egymást,	bezár-
kózunk,	megtaláljuk	a	hasonlóan	 szocializálódott	 ro-
konlelkeket,	és	velük	erőd	kapcsolatokat	építünk,	má-
soktól	pedig	eltávolodunk,	vagy	akár	elhatárolódunk.	
Ahelyett,	hogy	egyre	közelebb	kerülnénk,	 szeretnénk	
egymást,	már	nem	is	tudunk	beszélni,	már	nem	is	ért-
jük	egymás	beszédét.

Az	egyik	legszomorúbb	helyzet,	ha	a	családon	belül	
kell	ezt	átélni,	és	egy	vagy	több	szempontból	is	ellenol-
dalra	kerültünk.	Mert	 ilyenkor	az	életterünket	 is	 szét	
tudja	feszíteni	a	gyűlölködés.	De	az	országos	napi	poli-
tika	is	–	érzésem	szerint	–	erről	szól,	és	lehet	utálkozni,	
gyűlölködni.

Böjtben	 ne	 felejtsük	 el,	 hogy	 a	 keresztre	 feszített	
Jézus	 hogyan	 is	 halt	 meg,	 milyen	 utolsó	 gondolatai,	
mondatai	hangzottak	még	el	a	kereszten.	Pl.	„Atyám,	
bocsáss	 meg	 nekik,	 mert	 nem	 tudják,	 mit	 cseleksze-
nek”	 (Lk	23,34).	 Itt	 pedig	nem	azon	van	 a	hangsúly,	
hogy	„nem	tudják,	mit	cselekszenek”,	mert	buták,	ér-
telmetlenek,	de	ha	majd	felnőnek	arra	a	szintre,	ahol	én	
vagyok,	akkor	majd	megértik	ők	is	a	lényeget.	Hanem	a	
megbocsátáson	van	a	lényeg.	Jézus	még	a	gyilkosainak	
is	megbocsát,	még	őértük	is	imádkozik.

Milyen	 erő	 van	 ebben!	Ez	 az	 igazi	 szeretet!	Köny-
nyű	 azokat	 szeretni,	 akik	 hozzám	hasonlóan	 gondol-
kodnak,	 akik	 velem	 „egy	 ívásúak”.	 És	 azok,	 akiknél	
máshol	vannak	a	hangsúlyok?	Fekete	bárányok?	Elvi-
selhetetlenek?	 Kizárandók?	 Felejtendők?	 Sajnos	 sok	
emberi	 kapcsolat	 válik	 lehetetlenné	 munkahelyen	 is,	
családban	is,	rokonságban	is,	de	felekezetek	között	 is,	
politikai	irányzatokat	követők	között	is,	mert	mások	a	
hangsúlyok.	Pedig	ott	is	ember	van,	ott	is	szeretetnek	
van	helye.

Jézus	 ezt	 mutatta	 meg,	 hogy	 mi	 legyen	 bennünk.	
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Szeretet.	 Nem	 csak	 emberi,	 hanem	 isteni.	 Nem	 csak	
akkor,	 ha	 viszonzás	 van,	 hanem	 akkor	 is,	 ha	 üldözés.	
Sokszor	szeretni	nem	tudunk	megbocsátás	nélkül.	De	
lehet,	hogy	egyáltalán	lehetetlen	szeretni	megbocsátás	
nélkül.

Böjt,	akár	„katolikus”,	akár	„református”,	valami	ilyet	
jelent.	Eltávolodom	a	saját	nézőpontomtól,	és	megpró-
bálom	más	szempontból	látni	a	másik	igazságát,	a	másik	
embert,	a	saját	helyzetemet.	Nem	a	hangsúlyokon	lova-
golok,	hanem	szeretettel	akarok	feltöltekezni.	Mert	ak-
kor	az	fog	belőlem	is	kiáradni.	Nem	a	saját	igazságaim,	
hanem	a	gyógyító	szeretet.	Nem	sebeket	fogok	okozni,	
hanem	mintha	kenőcs	 lenne	 a	 szavaimban,	 amely	be-
forrasztja	a	másik	sebeit.

Ezt	kívánom	mindenkinek.	Hogy	magunk	is	gyógy-
uljunk	Jézus	közelében,	hogy	böjtben	sikerüljön	félre-
tenni	bármit,	hogy	Őt,	a	Megváltót	még	jobban	meg-
ismerjem.	Pál	apostol	ezt	értette	meg:	„Őérette	kárba	
veszni	 hagytam,	 és	 szemétnek	 ítélek	 mindent,	 hogy	
Krisztus	megnyerjem”	Filippi	3,8.

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com

húsvét

A	magyar	 szó:	
"húsvét",	 az	

azt	 megelőző	 idő-
szak,	a	negyvennapos	
böjt	lezárulását	jelzi.

A	 húsvét	 egybe-
esik	 a	 tavaszi	 nap-
éjegyenlőség	 idején	
tartott	 termékenysé-
gi	ünnepekkel,	mely-

nek	elemei	a	feltámadás,	az	újjászületés.	Húsvét	nap-
ja	az	1582-ből	származó	egyházi	szabályzat	szerint	a	
tavaszi	holdtölte	utáni	 első	vasárnapra	 esik:	március	
22	és	április	25-e	közé.	(Ezt	mondja	ki	a	niceai	zsinat	
határozata	is	i.	sz.	325-ben)

A	keresztény	 egyház	 szertartásaiban	a	hosszú	ün-
nepi	időszak	átfogja	a	kora	tavasz	és	a	nyár	elejei	hó-
napokat.	Az	előkészületi	idő	a	nagyböjt,	amely	Jézus	
negyvennapos	sivatagi	böjtjének	emlékére	önmegtar-
tóztatására	tanít.

Húsvétkor	 ünnepli	 a	 kereszténység,	 hogy	 Jézus	

köszönetnyilvánítás

Cicámat	 baleset	 érte,	 lehet,	
hogy	 valaki	 megdobta	 kővel	

vagy	elcsapta	az	autó,	nem	tudhatom	
biztosan,	 azonban	 súlyos	 sérülést	 –	
többek	között,	bal	lábán	nyílt	törést	–	
szenvedett.	Rövidesen	magas	láza	lett.

Elvittem	 „VERESVET”	 Állatorvosi	 Rendelőbe.	
Azonnali	ellátásban	részesítették,	elaltatták,	majd	rönt-
genfelvételeket	 készítettek	 a	 sérülésekről.	 A	 látottak	
alapján	 azonnali	 műtétet,	 majd	 hosszabb	 utókezelést	
javasolt	 dr.	 Bölcskei	 Molnár	 Antal	 doktor	 úr.	 Mind-
ezek	 költsége	 közelítőleg	 50.000	 Ft.	 Az	 igen	 alacsony	
nyudíjam	miatt	ezt	nem	tudtam	vállalni.

Ekkor	a	doktor	úr	felajánlotta,	hogy	állatvédő	egyesü-
letekhez,	valamint	állatbarátokhoz	fordul	segítségért.	A	
doktor	úr	segítségével		a	pénz	hamar	összejött,	és	Mimi	
cica	mintegy	 két	 hét	 után	 hazajöhetett.	 Ezt	 követően	
még	kétszeri	vizsgálatra	került	sor.	

Mimi	cica	mára	teljesen	egészséges.
Végtelen	nagy	tisztelettel	köszönöm	doktor	úr	szak-

szerű	 beavatkozását,	 az	 utókezelést	 és	 az	 állatbarátok		
segítségét.

Csermák Gyula

Krisztus	 értünk	kínhalált	halt,	majd	 feltámadt!	Ő	a	
mi	húsvéti	bárányunk,	az	ártatlan	áldozat,	akinek	vére	
ára	volt	a	mi	megváltásunk.

A	húsvét	ünnepét	megelőző	vasárnap,	virágvasár-
napon	arról	emlékezik	meg	az	egyház,	ahogy	Krisztus	
a	pálmaágakat	lengető	tömeg	éljenzése	közepette	sza-
márháton	bevonult	Jeruzsálembe.

A	 nagycsütörtök	 (zöldcsütörtök)	 Krisztusnak	 az	
Olajfák-hegyén	 történt	 elfogatását	 idézi	 emlékeze-
tünkbe.	

Nagypéntek	Krisztus	Pilátus	általi	halálra	 ítélésé-
nek,	 megostorozásának	 és	 kereszthalálának	 a	 napja.	
Ilyenkor	 az	 egész	 Egyház	 keresztutat	 jár,	 majd	 este	
ünnepi	szentmisén	vesz	részt.

Az	éjjel	és	nagyszombat	napja	a	virrasztásé:	 Jézus	
sírja	vagy	az	Oltáriszentség	mellett.	Ugyan	már	nagy-
szombat	este	elkezdődnek,	de	mégis	elsősorban	a	va-
sárnapi	nagy	ünnepi	liturgia	része,	hogy	égő	gyertyás	
körmenetekkel	 emlékezünk	 meg	 arról,	 hogy	 Jézus	
-	amint	azt	előre	megmondta	-	harmadnap,	azaz	hús-
vétvasárnap	hajnalán	feltámadt	halottaiból.

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Üdvözlöm a Kedves Olvasókat!
Macsárkóné Tóth Zsuzsannának hívnak. 
OKJ szakokleveles kutyakozmetikus és kutyakiképző 

vagyok, valamint gyerek korom óta kutya és állatmániás. 
Férjemmel és két kutyánkkal nemrég költöztünk Erdő-
kertesre. Az egyik kutyánk egy nyugdíjas robbanóanyag 
kereső német juhász, a másik egy szálkás szőrű tacskó. 
Mindkettőjükre családtagként tekintünk.

A kutyatartás látszólag csodálatos és könnyű feladat, 
azonban a rengeteg öröm mellett sok nehézséget, számos 
feladatot és nagy felelősséget rejt. Szeretnék hozzájárulni, 
hogy Erdőkertesen fejlődjön a kutyatartás kultúrája, így 
minden hónapban egy-egy ezzel kapcsolatos témát fogok 
érinteni, ahogy a cím is mutatja, csak röviden: kutyafut-
tában… Jó szórakozást kívánok Mindenkinek! :)

-	Hogyan	válasszunk	kutyát?
A	legtöbb	ember	itt	rontja	el,	az	első	és	legfontosabb	

lépésnél...	
Talán	 a	 leggyakoribb	hiba,	 hogy	 a	 leendő	 gazdinak	

megtetszik	 egy	 fajta,	 azonban	nem	néz	utána	körülte-
kintően	 mielőtt	 hazavinné.	 Ha	 felelős	 gazdák	 szeret-
nénk	lenni,	akkor	a	választás	előtt	alapos	önvizsgálatot	
kell	 tartanunk	 a	 család	minden	 tagjával	 együtt.	 Nagy	
megfontolást	 igényel	 a	 körültekintő	 választás,	 hiszen	
10-16	évre	választanak	társat,	akivel	együtt	fogunk	élni.	
Ez	az	időszak	nem	csak	a	mi	életünket,	de	a	kutyánkét	
még	inkább	meghatározza.	

Az	 első	 kérdés	 amire	 válaszolnunk	kell,	 hogy	miért	
és	milyen	 céllal	 szeretnénk	kutyát?	Lesz-e	 rá	 elegendő	
időnk,	türelmünk,	lelki-	és	fizikai	erőnk?	Anyagilag	ké-
pesek	 leszünk-e	 finanszírozni	 az	 állatorvosi,	 táplálási,	
kutyakozmetikai,	kiképzési	és	esetlegesen	a	panzióztatás	
költségeit?

Az	idő	az	egyik	legfontosabb	tényező!	A	kutyák	társas	
lények,	akik	szeretnek	minél	többet	az	ember	közelében	
lenni.	Testileg	és	szellemileg	egyaránt	le	kell	fárasztanunk	
őket,	hogy	kiegyensúlyozott	társainkká	váljanak.	A	ku-
tyáknak	nagyon	fontos,	hogy	folyamatosan	biztosítsuk	

számukra	 a	 közös	 programokat.	Ha	
nem	szentelünk	elég	figyelmet	a	ked-
vencünknek	hamar	búskomorrá	 vál-
nak	és,	hogy	levezessék	a	bennük	fel-
gyülemlett	feszültséget	szinte	biztos,	
hogy	nekünk	nem	tetsző	dolgot	tesz-
nek.	Rongálásba	kezdhetnek,	esetleg	
„indokolatlanul”	 sokat	 ugathatnak	
vagy	unalmuk	elűzésének	érdekében	
rászokhatnak	 a	 szökésre	 vagy	 a	 ker-

tünk	felásására.	
A	lelki-és	fizikai	erő	nem	elhanyagolható	a	nevelés	fo-

lyamán.	Itt	általában	két	véglet	van:	a	gazda	aki	ridegen	
tartja	 kutyáját	 és	 aki	 emberi	 tulajdonságokkal	 ruházza	
fel	kedvencét.	Meg	kell	tanulnunk,	hogy	a	kutya	érdeke	
a	helyes	út	megtalálása	és	a	következetes	nevelés.

A	legtöbb	ember	"csak"	hobbi	kutyát	szeretne,	de	mi-
vel	nem	értenek	hozzá	sokszor	jól	jönne,	ha	egy	hozzáér-
tő	emberrel	tudnának	konzultálni	még	a	választás	előtt,	
ez	azonban	a	legtöbb	esetben	elmarad.	Kitől	szerezhet-
nek	ilyen	információkat?	Olyan	tenyészetekben,	melyek	
hosszú	évek	óta	 foglalkoznak	az	adott	 fajtával,	 állator-
vosoktól,	kutyaiskolákon	a		kiképzőktől,	kutyakozmeti-
kusoktól,	menhelyeken	vagy	fajtamentőktől.

Fontos:	kutyát	tartani	nem	kötelező,	ezért	ha	a	felté-
teleket	nem	tudjuk	kutyánk	számára	biztosítani,	sokkal	
jobb,	ha	belátjuk	és	 lemondunk	a	kutya	 	beszerzéséről.	
Tehát	mielőtt	kutyát	vásárolnánk:	

TÁJÉKOZÓDJUNK!

Akárhogy is döntenek, döntsenek felelősséggel! 
Válasszunk úgy kutyát, hogy az egyed temperamentu-
ma és igényei összhangban legyenek a család lehetősé-
geivel, életkörülményeivel.

Macsárkóné Tóth Zsuzsanna
kutyakozmetikus, 

kutyakiképző

társas lények

hogyan válasszunk kutyát?
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www.erdokertesfaluhaz.hu

Március
•	 Március	 1.	 (kedd)	 11.oo	 óra	

MESÉLŐ	 MUZSIKA	 –	 GYER-
MEKKONCERT

Prokofjev:	 	PÉTER	ÉS	A	 	FAR-
KAS	–	hangverseny	kisiskolásoknak	

Előadó:	 Gödöllői	 Szimfonikus	
Zenekar,	Mesélő:	Tápai	Dóra	

Vezényel:	Horváth	Gábor
Belépődíj:	600.-Ft

•	 Március	 2.	 (szerda)	 14.oo	 óra	
„Legszebb	konyhakert	Road-Show”

(részletes	tájékoztató	plakátokon	
és	a	honlapon)

•	Március	5.	(szombat)	Egészség-
program	a	Védőnői	Szolgálat	szerve-
zésében

•	 Március	 5.	 (szombat)	 18.oo	
óra		B.	Láng	Ernesztin	kiállításának	
megnyitója	

Megnyitja:	Bertalan Tivadar	író	
és	képzőművész,	Erdőkertes	Község	
Díszpolgára.	A	vendégeket	köszön-
ti:	dr. Pásztor László

Közreműködnek:	a	Veresegyházi	
Lisznyay	 Szabó	 Gábor	 Zeneiskola	
növendékei,		Mendölyné	Kiss	Cecí-
lia	és	Fábiánné	Virágh	Bernadett

•	Március	6.	(vasárnap)	
„CSALÁDI	 NAP	 A	 TERMÉ-

SZETBEN”
	Túra	a	Budai-hegységben	(rész-

letes	 tájékoztató	 plakátokon	 és	 a	
honlapon)	 A	belépés	díjtalan!	

•	Március	8.	(kedd)	18.oo	óra
KÖSZÖNTJÜK	A	NŐKET!	
szórakoztató	 műsor	 a	 Nemzet-

közi	 Nőnapon.	 Fellép	 a	 Kandúr	
Banda,	és	a	Pódium	Színház	

•	Március	12.	(szombat)
	9.oo-12.oo	Babaruha-börze

•	Március	15.	(kedd)	10.oo	óra	
Községi	ünnepség	a	'48-as	Forra-

dalom	és	Szabadságharc	168.	évfor-
dulóján

		„A	költő	visszatér”	zenés	ünne-
pi	műsor	a	Szabad	Ötletek	Színhá-
za	előadásában

Közreműködik	 a	Kertesi	Kama-
rakórus,	karvezető:	Iványi	Magdol-
na

•	Március	19..	(szombat)	14.oo	
ULTI-KLUB

•	Március	20.	(vasárnap)	
A	 PEST	 MEGYEI	 ROMA	

NEMZETISÉGI	 ÖNKOR-
MÁNYZATI	 KÉPVISELŐK	
IDŐKÖZI	VÁLASZTÁSA.	

A	 SZAVAZÁS	 6.oo	 ÓRÁTÓL	
19.oo	ÓRÁIG	TART.

•	Március	22.	(kedd)		15.oo	óra
HÚSVÉTI	KÉSZÜLŐDÉS	
kézműves	 foglalkozás	 gyerme-

keknek	 (Előzetes	 bejelentkezés	
szükséges	márc.	18-ig!)

Jegyár:	 300.-Ft/fő	 (anyagkölt-
ség)

•	Március	22.	(kedd)	17.oo	óra
HÚSVÉTI	KÉSZÜLŐDÉS	

kézműves	 foglalkozás	 felnőtteknek		
(Előzetes	 bejelentkezés	 szükséges	
márc.	 18-ig!)	 Jegyár:	 500.-Ft/fő	
(anyagköltség)

•	Március	23.	(szerda)	18.oo	óra
KÖZMEGHALLGATÁS

•	Március	24.	(csütörtök)	18.oo
VILÁGJÁRÓK	KLUBJA		(szer-

vezés	alatt)	

•	Március	25.	(péntek)	18.oo
ÉLŐZENÉS	 BLUES-TÖR-

TÉNET	 GIER	 GABRIEL	
bluesgitárossal	II.	rész

Egy	 fiktív	 zenei	 utazás	 a	 '30-as	

évek	Mississippi-deltájától	a	'40-es,	
'50-es	 évek	Chicagóján	 keresztül	 a	
'60-as	évek	Londonjába.	

A	belépőjegy	ára	az	előadás	nap-
ján:	700	Ft,	elővételben	500.-	Ft!

•	Március	26.	(szombat)
GOMBAISMERETI	 TÚRA	

–	 GOMBASZAKÉRTŐ	 VE-
ZETÉSÉVEL	 Kucsmagoma-túra	
Háromháznál.	Találkozó	a	Faluház-
nál	8.3o-kor.	

•	Április	2.	(szombat)	10.oo	óra	
Ki	Mit	Tud?	az	ESZAK	szervezésé-
ben

•	 Április	 3.	 (vasárnap)	 Gom-
baismereti	 túra	 –	 gombaszakértő	
vezetésével	 (Domony	 felé,	 teleko-
csikkal)

•	 Április	 9.	 19.oo	 SZÍNHÁZI	
ELŐADÁS

„Vonatfütty,	 avagy	 szóljatok	 a	
portásnak!”	 című	 zenés	 krimi-ko-
média	a	Pódium	Színház	előadásá-
ban	(2	felvonás)

Belépődíj:	 I.	 hely:	 1.600.-Ft;	 II.	
hely:	 1.200.-Ft	 (elővételben	 már	
kapható!)

•	 Április	 17.	 (vasárnap)	 Gom-
baismereti	 túra	 –	 gombaszakértő	
vezetésével	(Őrbottyán	felé,	teleko-
csikkal)

FELHÍVÁS!

A	 Faluház	 GYERMEKMEG-
ŐRZŐ	SZOLGÁLTATÁST		szer-
vez,	 elsősorban	 a	 saját	 rendezvé-
nyei	 idejére,	 hogy	 a	 kisgyermekes	
szülőknek	megkönnyítsük	a	prog-
ramjaink	 látogatását.	 VÁRJUK	 a	
jelentkezőket,	 akikkel	 elbeszélge-
tünk	a	feladatról.

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

Áprilisi előzetes
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Angol nyelvvizsgát szeretnél?	
vagy	csak	felfrissítenéd	nyelvtudá-
sod?	 Itt	 a	 lehetőség	 januártól	 be-
kapcsolódni	a	már	működő	Angol	
nyelvi	 klub	 csoportba	 Erdőkerte-
sen	a	Faluházban.	A	tanulás	és	a	jó	
hangulat	 garantált,	 péntek	 estén-
ként	fél	hattól	fél	nyolcig.
 Kurzuskönyv:	 Traveller	
Intermediate	 (beszerzésében	 segí-
tünk!)	 További	 információk,	 je-
lentkezés:	 06	 20	 3596915	 zsuzsi.
gyorfi@gmail.com

***
Az	 Alapfokú gombaismereti 

tanfolyamot	 tavasztól	 ismét	 in-
dítjuk	 a	 Faluházban,	 vezeti	 Kis	
Szidónia	 gombaszakértő.	Elméleti	
foglalkozások	 tavasszal	 és	 ősszel	
6-6	 alkalommal,	minden	második	
csütörtökön	 18.o-20.oo-ig.	 Első	
alkalom:	március	10-én,	18.oo.	Te-
repgyakorlat	tavasszal	és	ősszel	6-6	
alkalommal,	előzetesen	egyeztetett	
hétvégi	 időpontokban,	telekocsik-
kal,	költségmegosztással.	A	részvé-
teli	 díj	 28.000.-Ft/fő	 (a	 jegyzetet	
is	tartalmazza).

***
BioPont	klub	 indult	2014.	má-

jusban	a	Faluházban,	amely	a	kör-
nyezettudatos,	 vegyszermentes	
életmódot	 tűzte	 ki	 célul.	 Az	 elő-
adásokhoz	 kapcsolódóan	 az	 egy-
mástól-tanulás	 módszerét	 (is)	 al-
kalmazzuk.	A	havi	 rendszerességű	
foglalkozások	 mellett	 célzott	 ter-
mészetjárásokon	 veszünk	 részt,	
pl.	 gyógynövény-ismereti	 és	 gyűj-
tő	 túrán,	 továbbá	 gyakorlatban	 is	
megtanuljuk	a	gyógynövények	fel-
dolgozását.		A	részvétel	díjtalan!

***
Mikrokontroller klub műkö-

dik a Faluházban! Robot-,	elektro-
nikus	 játék-,	 lakásriasztó-,	 öntöző	
automatika-,	 látvány-elektronika	
áramkör	 építés.	 Mikrokontroller-	
és	számítógép	programozás.	Linux	
alapismeretek.	Bővebb	információ	
a	Faluház	honlapján!

***
KÉZMŰVES,	PATCHWORK		

(TEXTIL)		szakkört		indítunk	fel-
nőttek	számára.	Bővebb	tájékozta-
tó	a	honlapunkon	és	plakátokon.

a magyar 
kultúra napján 

Füzesi Zsuzsa 
g yermekkönyv-
illusztrátor em-
lékkiállításának 
m e g n y i t ó j á n 
hangzott el:

Nagy	 megtiszteltetés	 szá-
momra,	 hogy	 a	 Magyar	

Kultúra	Napján	e	gyönyörű	Est	ke-
retében	kortársművészként	 én	 em-
lékezhetek	meg	Füzesi	Zsuzsa	mű-
vésznőről,	akihez	több	évtizedes	

baráti	és	munkakapcsolat	fűzött.	
Gyönyörű,	karakteres	rajzai	önma-
gukért	beszélnek.	Mégse

grafikusként	 vagy	 rajzművész-
ként	nevezem	meg	Őt.	Sokkal	átfo-
góbb	volt	az	Ő	munkássága.	Alko-
tóművész	volt	a	maga	teljességében.	
Üvegalkotásaival	 fiatalon	 díjat	
nyert		Olaszországban.	Alapítótagja	
volt	a	fél	világot	bejárt	és	ma	is	ki-
váló	 ASTRA	 Bábegyüttesnek.	 A	
Pannónia	 Rajzfilmstúdió	 fiatalon	
munkatársai	közé	fogadta.	Ennek	a	
világhírű	 művészeti	 intézménynek	
minden	 művészi	 munkafázisát	 el-
sajátította.	 Rajzoló,	 háttértervező,	
majd	 rendező	 lett.	 E	 műfajnak	 is	
csúcsáig	 emelkedett.	 A	 Vuk,	 Ho-
ho-horgász,	Pom-pom	mesék	ma	is	
minden	 gyermek	 és	 a	 rajta	 felnőtt	
generációk	kedvence.

Mindegyikhez	 köt	 személyes	
munkaélmény	engem	 is	és	bábmű-
vész	 feleségemet	 is,	 Kovács	 Klárit.	
Azért	 idézek	 epizódokat	 saját	 éle-
tünkből,	 mert	 valamennyi	 kultu-
rális	 közüggyé	 vált	 és	 oly	 annyira	
jellemző	Zsuzsa	munkásságára,	ka-
rakterére.

Egyszer,	 felhívta	 telefonon	Klá-
rit,	 és	 ellentmondást	 nem	 tűrő	
hangon	 azt	mondta:-	Klári!	Te	 le-
szel	a	Pom-pom	sorozat	Picurjának	
hangja.	 Gyere	 be	 próbafelvételre.	
Hallják	 a	 többiek	 is,	 hogy	 nekem	
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van	 igazam.	A	Te	 hangod	 kell	 ne-
künk.	A	nyolcvanas	évek	óta	Picur	
ma	 is	 kicsik	 és	 nagyok	 kedvence.	
Háát!	Ilyen	volt	Zsuzsa.

Saját,	hasonló	élményem	is	van.	
Egyik	 könyvbemutatóján,	 nagy	
társaságban	felém	fordult.	Huncut		
szemekkel	rám	nézett	és	azt	mond-
ta:-	 Pista!	 Írj	 egy	 meseregényt.	
Idézet:„Telirajzolom.”-	 	 	 Nem	 ha-
gyott	 nyugodni	 a	 kérés.	 A	 nyarat	
kicsiny	 tanyánkon	 töltötte	 	 csalá-
dom.	 Az	 alatt	 az	 egy	 hónap	 alatt	
megírtam	 a	 meseregényt.	 SOMA	
a	 címe.	 Ajánlott	 irodalom	 	 lett	 az	
öt-hétéves	 korosztálynak.	 Kiállt	
másokért	 	Zsuzsa	 és	munkára	 ösz-
tönzött.		

Könyvem	kapcsán	térek	át	arra	a	
galaxisra,	ahol	Füzesi	Zsuzsa	mun-
kássága	 beteljesedett.	Ő	 nem	 csak	
rajzolta	 a	 könyvlapokat,	 hanem	
leleménye,	 fantáziája	 és	 gyermek-
szeretete	új	utakat	teremtett.	Mon-
dókás	 könyvei,	 egyéb	 leleményei	
korszakosak	 voltak.	 Csúf	 dolog	
kimondani	,	de	lopták	és	eltulajdo-
nítják	ma	 is	 témáit.	Tudta	ezt.	Le-
gyintett.	

-	Ha	eljut	a	gyerekekhez,	vigyék.-
mondta.	Egész	életműve		mély	em-
berszeretetre	épült.	

Miből	 fakadt	 és	 táplálkozott	 ez	
az	életigenlés?	Erről	 is	 sokszor	be-
szélt.	

Mint	 kortárs,	 ugyanazt	 éltem	
meg	én	is,	így	hiteles	tanú	vagyok.

A	Második	 Világháború	 küzdő	
nemzedékének	gyermeke	Ő.	Azok-
nak	a	sokat	szenvedett	magyar	csa-
ládok	 egyikének	 leszármazottja,	
akik	vele	együtt	-a	világégést		átélve	
nem	 a	Halál	Kultúráját,	 hanem	 az	
Élet	 Kultúráját	 hordozták	 szívük-
ben	 rendületlenül.	 Évekig	 romok	
közt	 élve	 is	 kitartottak	 családjuk	
mellett.	Minden	küzdelmes	napot,	
dolgos	 embert	 megbecsülve,	 min-
den	fillért	beosztva	állták	a	megpró-
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báltatásokat.	A	küzdelmes	élet	nem	
a	depressziót	és	a	tehetetlen	kétség-
beesést	váltotta	ki	belőle	sem,	nem	
az	 önző	nihil	 	 antikultúrája	 uralta	
lelkét,	 hanem	 újabb	 és	 újabb	 erőt	
generált	benne.	Az	élet	szeretete	és		
a	 nehézségeket	 legyűrő	 dac.	Meg-
élt,	 teremtő	 útmutatás	 ez	 minden	
fiatal	művész	számára.

Párom	 	 és	 magam	 személyes	 és	
művészi	 élete	 Zsuzsához	 értékek	
által	 teremtett	 varázskörrel	 kötő-
dött	és	bár	Ő	már	elment,	 így	kö-
tődünk	Hozzá	ma	is.	Ám	ilyen	va-
rázsköre	Zsuzsának	sok	volt.	És	sok	
van	mindnyájunknak,amely	-	önző	
érdek	 nélküli	 -	 közös	 alkotó,	 lelki	
értékek	 megbonthatatlan	 szöve-
vénye.

Ezek a fénylő varázskörök köt-
nek össze nemzedékeket a jelen-
ben és elszakíthatatlanok a múlt 
emlékeiben. A Nemzet egyik 
kohéziós, összetartó ereje. Az 
ilyen  kötődésű ország semmilyen  
gonosz ravaszsággal nem atomi-
zálható, nem szétporlasztható. 

Van Jövője.

A	Füzesi	Zsuzsa	Emlékkiállítást	
ezennel	 megnyitom	 	 Köszönöm,	
hogy	meghallgattak.

Cs. Szabó István

tizedik éve Föld órája
2016.	március	19.	20.3o-21.3o

A	Föld	óráján	minden	év	már-
ciusának	 utolsó	 szombat-

ján	 este	 világszerte	 lekapcsolják	 egy	
órára	 a	 nélkülözhető	 világítást,	 és	
áramtalanítják	 az	 elektromos	 készü-
lékeket.	A	 Földnek	 szentelt	 60	 perc	
célja	 nemcsak	 az,	 hogy	 otthonaink-
ban	 és	 városainkban	 szimbolikusan	
kialudjanak	a	fények,	hanem	hogy	az	
emberiség	tudatára	ébredjen,	hogy	a	
fenntartható	 jövő	 megteremtése	 és	

bolygónk	állapotának	megóvása	mindannyiunk	felelőssége.
Előtte	egy	héttel	pedig	idén	másodszor	Nagy	Zöldítési	Akciót	hirdet	a	

WWF	Magyarország.
A	WWF	Magyarország	 a	 világ	 legnagyobb	 civil	 önkéntes	 akciójával,	 a	

Föld	 órájával	 idén	 az	 energiatakarékosságra	 és	 az	 életmód	újragondolásá-
ra	buzdít.	Fenntartható	módon	élünk?	Vizsgáljuk	meg	fogyasztásunkat	és	
ökológiai	lábnyomunkat!	Mi	az	alábbiakat	tettük	(tesszük)	a	takarékosság	
érdekében:	

Az	intézményben	folyamatosan	állunk	át	az	energiatakarékos	izzók	és	a	
led-es	világítás	használatára.	 Igyekszünk	takarékoskodni	a	vízzel,	az	elekt-
romos-	 és	hőenergiával.	Újrahasznosított	papírt	 vásárolunk,	 a	 fénymásolt	
lapok	„hátoldalát”	 is	használjuk	 (pl.	 jegyzetelésre).	Szelektíven	gyűjtjük	a	
hulladékot.	

Felhívjuk	látogatóink,	olvasóink	figyelmét,	csatlakozzanak	Önök	is!	
Március 19-én (szombat) egy óra hosszára, 20.3o-21.3o-ig mindenki 

kapcsoljon ki lehetőleg minden nélkülözhető energia-fogyasztót. Gyújtsa-
nak	gyertyát	az	otthonukban,	beszélgessenek	egymással,	kártyázzanak,	és	a	
társasjátékok	is	előkerülhetnek.	

Mindenkinek	békés,	szép	estét	kívánunk	arra	az	estére	(is)!
A Faluház dolgozói

NCSSZI pályázatra a SZEDER 
Egyesület a Faluházzal közösen pá-
lyázatot adott be 2015 májusában 
a Családbarát Ország az Idősekért, 
a Nemzedékek Együttműködéséért 
témakörben.

A	program	célja,	hogy	az	 idő-
sek	és	a	fiatalok	a	közös	ese-

mények	 megvalósításakor	 közelebb	
kerüljenek	egymáshoz,	 átadják	egy-
másnak	 a	 tapasztalataikat.	A	kilenc	

hónapra	 tervezett	 együttműködés	
egyik	 blokkja	 képzés.	 A	 régi	 népi	
mesterségek	 alapjainak	 elsajátítása	
12-24	 órás	 4	 „mini-tanfolyam”	 ke-
retében,	úgymint:	Textil,	 népijáték,	
babavarrás;	 Bőrmívesség;	 Nemeze-
lés;	Kosárfonás.

A	 második	 blokk	 a	 HAGYO-
MÁNYOS	NÉPI,	 VALLÁSI	 ÜN-
NEPEK	köré	szervezett	események,	
úgymint	 az	 Advent,	 a	 farsang	 és	 a	
Húsvét.

a „Családbarát ország 
2015”
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        Tisztelt Lakosok!

Egyesületünk 2000 évi megalakulás óta évente több mint 
250 hátrányos helyzetű gyermeknek szervezett Ki-Mit-Tud-ot, 
nyári tábort, RÁ”d”ÉRÜNK programot. 

Az elmúlt években pályázatok sorát nyertük el, melynek 
segítségével több, mint 40 millió forintot költhettünk ezekre a 
programokra a 15 év alatt. 

Sajnos a civil szervezetek számára kiírt pályázatok oly mér-
tékben leszűkültek, hogy szinte lehetetlen pályázati támogatás-
hoz jutni. 

Jótékonysági bevételeink is egyre csökkennek. Segítségüket 
kérjük most!

Ha adójának 1%-át felajánlva támogatná azokat a progra-
mokat, melyeket önkénteseink szerveznek, azoknak a gyere-
keknek, akik soha nem jutnának el táborba, soha nem kapná-
nak elismerő tapsot néha botladozó tánclépésekért vagy döcögve 
elmondott verseikért. 

Egyesületünkben nincs fizetett munkatárs, csak önkén-

tesekkel dolgozunk. 
Ha elképzeléseinket támogatandónak tartják, kérem, ajánl-

ják fel adójuk 1%-át. 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT                                                       
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÁKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 18688791-1-13
A kedvezményezett neve: 

SZÜLŐK EGYESÜLETE DIÁKOKÉRT ERDŐKERTESEN 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2113 Erdőkertes, Fő tér 4

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi 

szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülöní-
tett alap javára kíván rendelkezni.

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borí-
tékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba 
a nyilatkozatot elhelyezhető legyen.

F O N T O S !
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a 

nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon 
pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓJELÉT 
pontosan tünteti fel!

Támogatásukat megköszönve: 
Nagyné Gódor Csilla

szakmai vezető

A	harmadik	blokk	a	VETÉLKEDŐK,		mely	a	Gene-
rációk	Viadala	elnevezést	kapta,	a	negyedik	a	GASZT-
RONÓMIA	 jegyében	 családi-	 baráti	 főzőverseny	 lesz	
május	 elsején,	 ahol	 szintén	 a	 két	 „távoli	 korosztály”	
együttműködése,	 együttléte	 a	 cél.	 Ennek	 helyszíne	 az	
Ifjúsági	Tábor.

A	projekt	befejező	eseménye,	mindegy	összegzésként	
egy	kiállítás	lesz	a	Faluházban,	amelyet		a	tanfolyamokon	
készült	 tárgyakból	 és	 a	 programokon	készült	 fotókból	
készítünk.	Ennek	a	megnyitójára	egy	(témához	kapcso-
lódó)	néprajzi	előadást		hívunk,	továbbá	a	veresegyházi	
Lisznyay	 Szabó	Gábor	 Zeneiskola	Népzenei	 tanszaká-
nak	 növendékeiből	 álló	 zenekart.	 Lehetőséget	 kapnak	
a	 tanfolyamok	vezetői	a	 tapasztalataik	elmondására,	és	
a	két	korcsoportból	egy-egy	résztvevő	is,	akik	arról	be-
szélhetnek,	hogy	a	program	mit	nyújtott	 számukra,	 és	
hogyan	képzelik	el	a	jövőben	a	kialakult	kapcsolat	foly-
tatását.

Igyekeztünk	 olyan	 programsorozatot	 összeállítani,	
amelyek	hozzájárulnak	ahhoz,	hogy	ez	a	két,	időben	na-
gyon	távoli	generáció	megismerje,	megértse	egymást,	és	
a	 jövőben	 nagyobb	 toleranciával	 viseltessenek	 egymás	
iránt.

Erre	 az	 alkalomra	 már	 elkészítjük	 a	 projekt	

zárókiadványát,	ami	képes	összegzést	nyújt	a	közel	egy	
év	 közös	 munkájáról,	 a	 tapasztalatokról,	 és	 a	 jövőbeli	
folytatás	lehetőségeiről.

A	projekt	résztvevőit	végül	vendégül	látjuk	egy	kötet-
len,	hangulatos	együttlétet	biztosítva	számukra.

A	pályázat	megvalósításában	együttműködő	partne-
rek:	az	Erdőkertesi	Faluház	és	Könyvtár,	a	dolgozói	és	a	
kiscsoportjai	 (Életerő	Torna,	Meridián	csoport,	Nyug-
díjas	Klub,	Nosztalgia	Klub,	 	 	Ulti	 klub),	 az	 egyházak	
helyi	vezetői	és	tisztségviselői,		az	Erdőkertesi	Neumann	
János	Általános	Iskola	tanárai	és	diákjai,	a	Kincs-tár	Ál-
talános	 Iskola	 tanárai	 és	 diákjai,	 és	 Erdőkertes	Község	
Önkormányzata.

A	 projekt	 az	 Emberi	 Erőforrások	 Minisztériuma	
(EMMI)	 támogatásával,	 a	 Nemzeti	 Család-	 és	 Szoci-
álpolitikai	 Intézet	 (NCSSZI)	 lebonyolításával	 valósul	
meg.

Kárándi Imre
egyesületi elnök

közhasznú
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ügyelet
A Veresegyház 

Kistérség ESÉLY 
Szociális Alapel-
látási Központ 
Készenléti Szol-
gálatba keres 

havi egy vagy két hétvégi 
ügyeletre (péntek 14 órától 
hétfő reggel 8 óráig) kollégá-
kat, akár nyugdíjast is, tiszte-
letdíjas szerződéssel.

Feltételek:

•	 Szociális	 gondozó,	 fo-
gyatékossággal	 élők	 gondozója,	
szociális	 gondozó	 és	 ápoló,	 szo-
ciális	 segítő,	 szociális	 asszisztens,	
mentálhigiénés	 asszisztens,	 reha-
bilitációs	 nevelő,	 segítő,	 szociá-
lis	 szakgondozó,	 gerontológiai	
gondozó,	 pszichiátriai	 gondozó,	
szenvedélybeteg-gondozó,	 szoci-
ális	 gondozó-szervező,	 általános	
ápoló,	 foglalkozás-egészségügyi	
szakápoló,	 geriátriai	 szakápoló,	
hospice	szakápoló,	körzeti	közös-
ségi	szakápoló,	pszichiátriai	szak-
ápoló,	sürgősségi	szakápoló

•	 Saját	gépjármű
•	 Veresegyház	 kistérségi	

lakhely	(Veresegyház,	Erdőkertes,	
Vácegres,	 Galgamácsa,	 Csörög,	
Csomád,	 Vácrátót,	 Váchartyán,	
Váckisújfalu,	Szada)

A pályázatok 
benyújtásának módja:

Személyesen:	
Nagyné	Gódor	Csilla	
2113	Erdőkertes,	Fő	út	51.	
Tel:	06-70-931-0966

E-mail-ben:	
esely@eselykisterseg.hu

ki-mit-tud
2016.

Veresegyház	Kis-
térség	Esély	Szociális	
AlapellátásiKözpont	
és	a	Szeder	Egyesület

2016.	 április	 2-án	
10.oo	 órai	 kezdettel	

megrendezi	 éves	 	 kis-
térségi	Ki-Mit-Tud	versenyét,	mely-
re	 szeretettel	 vár	 minden	 olyan	 je-
lentkezőt,	 aki	 szeretné	megmutatni	
tehetségét	az	alábbi	kategóriákban:

•	tánc						•	ének
•	zene						•	vers								•	egyéb

Összevont	 Ki-Mit-Tud-ra	 vár-
juk	 Veresegyház,	 Erdőkertes,	
Galgamácsa,	 Vácegres,	 Rád	 és	
Váchartyán	tehetséges	gyermekeit.

Jelentkezni,	 és	 információt	 kérni	
településenként	a	család	és	gyermek-
jóléti	szolgálatoknál	lehet.

Jelentkezési határidő: 
2016. március 25.

A	 Ki-Mit-Tud	 Erdőkertesen	 a	
Faluházban	 kerül	 megrendezésre.	
Cím:	Erdőkertes,	Fő	u.	112.

Matuz Csabáné
családsegítő és gyermekjóléti szol-

gálat szakmai vezető

2016.	 Február	 09-én	 tartottuk	
meg	a	Vácrátóti	Művelődési	házban			
az	 Esély	 Szociális	 és	 Alapellátási	
Központ	RÁ"d"ÉRÜNK	60	+	nyug-
díjasai	farsangi	buliját.

A	bálon	köszöntötte	 a	nyugdíja-
sokat		Spiegelhalter		László		Vácrátót	
polgármestere	és	meglepett	bennün-
ket	két	nagy	láda	fánkkal.

A	 zsűri	 elnöke	 Papp	 Miklós		
vácrátóti	 nyugdíjas	 klub	 vezetője	
volt,	aki	azonkívül,	hogy	"szigorú	és	
igazságtalan"	 volt,	 gondoskodott	 a	
jóízű	hangulatjavítóról	és	a	fánkhoz	
finom	lekvárról	is.

A		zsűrizésben	egített	Varga	Judit,	
Csébi	Tiborné	és	Csébi	Tibor	is.

Nem	voltak	könnyű	helyzetben	a	
zsűritagok,	mivel	színes	volt	a	beöl-

tözöttek		jelmezes	ötlete.
Volt	 közöttük	menyecske	 kórus,	

Gobbi	Hilda,	Indián,	egy	roma	tánc-
csoport,	 Nagy	Ho-ho-horgász,	 pó-
lyás	baba,	gasztronómus,	és	még	sok	
sok		más,	de	nem	feledkeztünk	meg	
az	 "emigránsokról"	 sem,	még	két	 fő	
menekültet	mi	is	befogadtunk.

Remélem,	 mindenki	 jól	 érezte	
magát	és	sokáig	szép	emlékként	őrzi	
majd	az	élményt.

Köszönet mindazoknak akik 
segítettek a szervezésben és vala-
mivel is hozzájárultak hogy jól 
érezhessük magunkat.

Novák Róza
klubvezető

esély

farsang
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A bűnmegelőzési koncepció kérdőív benyúj-
tók közül kisorsoltuk 

a nyertes számot:

A	02519	számú	
kérdőív	kitöltője	kerékpárt	nyert.	

A	 nyertes	 ellenőrzőszelvénnyel	 Nagyné	 Gódor	
Csilla	intézményvezetőnél	lehet	a	nyeremény	átvéte-
lére.

Veresegyház	Kistérség	Esély	Szociális	Alapellátási	
Központ

Tel.:	06-70/931-09-66

Veresegyházi	 Kistérség	 ESÉLY	 Szo-
ciális	 Alapellátási	 Központ	 pályázatot	
hirdet	szociális segítő munkakör betöl-
tésére.	

A	közalkalmazotti	 jogviszony	 időtar-
tama:	határozatlan	idejű	közalkalmazot-
ti	jogviszony	

Foglalkoztatás	jellege:	Részmunkaidő,	heti	20	órás
A	munkavégzés	helye:Pest	megye,	2113	Erdőkertes,	

Fő	út	51.
A	munkakörbe	tartozó,	illetve	a	vezetői	megbízással	

járó	lényeges	feladatok:
Adminisztrálás,	számlák,	hátralékok	vezetése,	iktatás,	

stb…
Illetmény	és	juttatások:
Az	illetmény	megállapítására	és	a	juttatásokra	a	"Köz-

alkalmazottak	 jogállásáról	 szóló"	 1992.	 évi	 XXXIII.	
törvény	rendelkezései	az	irányadók.	

Pályázati	feltételek:
n	OKJ	vizsgával	rendelkező	szociális	segítő,	szociális	

asszisztens,	szociális		gyermek	és	ifjúságvédelmi	ügyinté-
ző,	Szociális	szakgondozó,	szociális	gondozó	és	szerve-
ző,	szociális	gondozó	és	ápoló,	végzettség.
n	magyar	 állampolgárság,	 büntetlen	 előélet,	 cselek-

vőképesség.
Elvárt	kompetenciák:	

n	Jó	szintű	empátia,	problémamegoldó	képesség,
n Excell,	Word	használat,

A	pályázat	részeként	benyújtandó	iratok,	igazolások:
n		Szakmai	önéletrajz;	iskolai	végzettséget,	képesíté-

si	feltételeket	tanúsító	oklevélmásolat;	3	hónapnál	nem	
régebbi,	 büntetlen	 előéletet	 igazoló	 erkölcsi	 bizonyít-
vány;	nyilatkozat	 arról,	hogy	 a	pályázó	pályázati	 anya-
gában	 foglalt	 személyes	 adatainak	a	pályázati	 eljárással	
összefüggésben	szükséges	kezeléséhez	hozzájárul.	A	pá-
lyázatot	zárt	borítékban,	1	nyomtatott	példányban	kell	
benyújtani	

A	munkakör	betölthetőségének	időpontja:
A	 munkakör	 legkorábban	 2016.	 április	 1.	 napjától	

tölthető	be.	
A	pályázat	benyújtásának	határideje: 2016. március 18.

A	pályázati	kiírással	kapcsolatosan	további	informá-
ciót	Nagyné Gódor Csilla	nyújt,	a	06/70-9310-966	-os	
telefonszámon.

A	pályázatok	benyújtásának	módja:	
n		Postai	úton,	a	pályázatnak	a	Veresegyházi	Kistérség	

ESÉLY	 Szociális	 Alapellátási	 Központ	 címére	 történő	
megküldésével	(2113	Erdőkertes,	Fő	út	51.	).	Kérjük	a	
borítékon	feltüntetni	a	pályázati	adatbázisban	szereplő	
azonosító	 számot:	 1/75/2014	 ,	 valamint	 a	 munkakör	
megnevezését:	szociális	segítő.		

vagy
n		Elektronikus	úton	Nagyné	Gódor	Csilla	részére	a	

esely@eselykisterseg.hu	E-mail	címen	keresztül	
n	 	Személyesen:	Nagyné	Gódor	Csilla,	Pest	megye,	

2113	Erdőkertes,	Fő	út	51.
A	pályázat	elbírálásának	módja,	rendje:A	pályázatok	

elbírálásáról	az	intézményvezető	dönt.	
A	 pályázat	 elbírálásának	 határideje:	 2016.	 március	

29.
A	munkáltatóval	kapcsolatban	további	információt	a	

www.eselykisterseg.hu	honlapon	szerezhet.	

esély

Keressük a nyertest!
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A biztonságos és felelős 
internethasználatról – szü-

lőknek, felnőtt olvasóinknak

Az	 Internet	 információkban	
gazdag	 világ	 sok-sok	 lehetőséggel,	
mely	 segítségével	 olyan	 változatos	
ismeretekhez	 juthatnak	 a	 gyerekek,	
ami	korábban	elképzelhetetlen	volt.	
Eközben	azonban	 számos	veszéllyel	
és	 ártalommal	 is	 találkozhatnak.	 A	
leggyakoribb	veszélyforrás	egyike	az	
agresszió,	az	agresszív	tartalmak	né-
zése,	 de	 zaklatás,	 vagy	 bántalmazás	
áldozatává	 is	 válhatnak	 a	 fiatalok,	
vagy	észrevétlenül	ők	maguk	válnak	
zaklatóvá.	

„Akik computer világokba me-
rülnek el, azt tanulják meg, hogy 
ott minden úgy működik, hogy meg-
nyomják a megfelelő gombot. Nem 
tolerálnak többé semmilyen hibát, 
nem fogadják meg mások vélemé-
nyét, nem viselik el, hogy az életben 

nem minden úgy történik, ahogyan 
ők azt szeretnék. Ők azok, akik a 
valódi világban már képtelenek el-
igazodni és sajnos azt sem tanulták 
meg, hogy szükség esetén kitől és ho-
gyan kérhetnek segítséget.” 

Forrás:	Gerald	Hüther	agykutató	
professzor	

A	 fentieket	 tapasztalva	 intézmé-
nyünk	úgy	döntött,	hogy	a	biztonsá-
gos	és	felelős	internethasználat	téma-
körben	a	-	3-4.osztályban	90	perces,	
felső	 tagozaton	 2x90	 perces	 foglal-
kozásokon	 -	 a	 tanulók	 saját	média-
használatukból	kiindulva	fedezhetik	
fel	 az	 internet	 veszélyeinek	 típusa-
it.	 Ugyanakkor	 célunk	 az	 is,	 hogy	
a	 gyerekek	 megismerjék	 az	 online	
profil	 kialakításának	 szempontjait,	
felelősségét,	 illetve	 az	 online	 zakla-
tás,	 bántalmazás	 veszélyeit,	 kezelési	
lehetőségeit.	 A	 foglalkozásokat	 a	
témával	 kapcsolatos	 online	 játékok	
színesítik	 majd,	 illetve	 külső	 szak-

emberek,	 rendőrségi	 előadások	 te-
szik	teljessé	azokat.	

Fontosnak	 ítéljük,	 hogy	 a	 prog-
ramba	a	 szülőket	 is	bevonjuk,	ezért	
a	2016. március 16-án 17 órai	kez-
dettel	megrendezésre	 kerülő	Szülői 
Fórumon téma	lesz.	Egyúttal	ezúton	
is	 invitáljuk	 a	 Szülőket	 a	 fórumon	
való	megjelenésre!

Bevezető	 gondolatok	 az	 erősza-
kos	 médiatartalmakról	 -	 nemcsak	
felnőtteknek

„Az	 alvás	 azért	 fontos,	 hogy	 a	
testünk	és	az	agyunk	jól	tudjon	mű-
ködni.	Az	 éjszakai	 alvás	hosszúsága	
és	minősége	is	számít;	jobb,	ha	nem	
szakítják	meg	felriadások,	rémálmok.	
Ha	nem	alszol	eleget,	az	agyad	nem	
tud	rendesen	működni:	például	sem-
mire	nem	tudsz	jól	odafigyelni,	vagy	
nem	tudsz	kitalálni	és	megszervezni	
dolgokat,	megoldani	feladatokat.	Ez	
persze	 az	 iskolai	 tevékenységedre	 is	
kihat.	 Az	 iskolai	 teljesítmény	 és	 az	
alvás	összefügg:	ezt	sok	tudományos	
kutatás	is	bizonyítja.

Tudtad?
•	 Az	iskolai	teljesítményt	már	

25	 perccel	 több	 alvás	 is	 befolyásol-
hatja.

•	 Ha	izgalmas	vagy	félelmetes	
filmet	nézel	 lefekvés	előtt,	elképzel-
hető,	 hogy	nehezebben	 tudsz	majd	
elaludni.

•	 Az	 ijesztő	 vagy	 erőszakos	
médiatartalom	(film,	 játék)	éjszakai	
felriadásokat	 és	 rémálmokat	 okoz-
hat.

•	 A	 videójátékok	 és	 az	
internet,	 amelyek	 folyamatos	 inter-
aktivitást	követelnek,	olyan	állandó	
készenléti	 állapotba	 juttathatnak,	
amely	 akadályozhat	 az	 alvásban.	
(Mintha	folyamatosan	“ügyeletben”	
lennél.)

•	 A	8-14	év	közti	magyar	gye-
rekek	 hétközben	 átlagosan	 másfél,	
hétvégén	 pedig	 majdnem	 három	
órát	ülnek	a	tévéképernyő	előtt.

•	 A	8-14	év	közti	magyar	gye-

Tisztelt Szülők!
Elérkezett	az	adóbevallások	ideje,
amikor	adónk	1%-ról	szabadon	rendelkezhetünk.
Kérjük	Önöket,	segítsék	iskolánk	munkáját	azzal,	hogy	

adójuk	1%-át	a	„SuliGIS”	Oktatási	Alapítvány	javára	
ajánlják	fel.

Az alapítvány adószáma: 18676044-1-13
Köszönjük a hozzájárulásokat minden támogatónknak!

Az alapítvány kuratóriuma

az internet lehetőségei 
és veszélye

az erdőkertesi  neumann jános
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rekek	 35%-ának	 van	 tévéje	 a	 saját	
szobájában.

•	 Egy	 5-12	 éves	 gyereknek	
10-11	 órát	 kell	 aludnia	 egy	 nap,	 a	
nagyobbaknak	kilencet.

Az adatok a Kidd.comm 2 kuta-
tásból származnak.

Jó tanácsok:
•	 Figyelj	 oda,	 mennyi	 időt	

töltesz	 médiahasználattal.	 A	 nyolc	
év	 alattiaknál	 semmiképpen	 ne	 le-
gyen	 több	 napi egy óránál,	 de	 a	
nagyobbak	 se	 töltsenek	 tévézéssel,	
netezéssel,	 videójátékkal	 egy-két	
óránál	többet	(az	okostelefon	is	 ide	
tartozik!).

•	 Lefekvés	előtt	már	ne	a	leg-
izgalmasabb,	 félelmetesebb	 filmet	
nézd!

•	 Este,	 lefekvés	 előtt	 már	 ne	
játssz,	 és	 ne	 netezzél!	 (Inkább	 dél-
után.)

•	 Elalvás	 előtt	 megpróbál-
hatsz	olvasni.

•	 Éjszakára	 kapcsold	 ki	 a	
mobilodat.”

Forrás:	www.televele.hu

kedves 
anyukák, 
apukák!

Iskolába	 hívogató	 programja-
inkkal	 szeretnénk	 segíteni	 az	

óvodából	iskolába	történő	átmenet-
ben.	Önök	és	gyermekeik	megismer-
hetik	 a	 leendő	első	osztályos	 tanító	
néniket,	 betekintést	 nyerhetnek	

mindennapjainkba.	 Iskolánk	 gaz-
dag,	sokszínű	tanórai	és	tanórán	kí-
vüli	foglalkozásai,	a	jól	felszerelt	tan-
termek,	 a	 több	 szintes	 iskolaudvar,	
erdei	 tornapálya,	 sportudvar	 lehe-
tőséget	adnak	arra,	hogy	a	gyerekek	
kibontakoztathassák	képességeiket.

Nevelő-oktató	 tevékenységünk	
kiemelt	területei:
l	 tehetséggondozás	 –	 fejlesz-

tés	–	felzárkóztatás
l	 egészséges	életmódra	nevelés,	

sportfoglalkozások,	kölyökatlétika
l	 csoportbontások:	 matema-

tika,	magyar	nyelv	 és	 irodalom,	an-
gol	nyelvből
l	 matematikai	logika	oktatása
l	 művészeti	nevelés
l	 informatikai	oktatás
l	 környezeti	nevelés,	
										Ökoiskola
l	 együttműködés	a	szülőkkel,	

iskolaszépítés-családi	 nap,	 Szülői	
Fórum

ISKOLÁBA 
HÍVOGATÓ PROGRAMOK 
-  OVI-SULI,  NYÍLT NAP

Ovi-suli:	április	5.	(kedd)	16	órá-
tól	17	óráig
l	 Szöszmötölő:	kézműves	fog-

lalkozás	
l	 Varázstábla,	 játékos	 ismer-

kedés	a	számítógéppel	
l	 Tiétek	a	tornaterem!	Torna-

termi	játékok

Nyílt nap: április	12.(kedd)	
8.oo	–	10.45

Szeretettel	várjuk	leendő	elsős	tanu-
lóinkat	és	szüleiket!

neumann-
napi 

versenyek
A	2015/2016.	 tanévben	novem-

ber	27-én	14.	alkalommal	rendeztük	
meg	a	Neumann-napi	versenyeinket,	
amelynek	részeként	a	hagyományok	
szerint	sor	került	a	Rátz	László	Ma-
tematikaversenyre	 és	 Kvízversenyre,	
a	 Neumann	 János	 Informatikaver-
senyre,	 ezenkívül,	 	 idén	 már	 har-
madjára	rendeztük	meg	a	Neumann	
János	Természettudományi	versenyt	
is.

A	 3-8.	 osztályosok	 matematika-
versenyén	 közel	 110	 lelkes	 kis	 ma-
tematikus	 vett	 részt.	A	 verseny	 első	
részében	a	tanulók	önállóan	egy	ki-
dolgozást	 igénylő	 feladatsort	oldot-
tak	 meg,	 amelynek	 változatossága	
–	 az	 eddigi	 évekhez	 hasonlóan	 –	 a	
logikus	 gondolkodásra	 késztette	 a	
versenyző	 gyerekeket.	 A	 második	
részben	 2	 fős	 csapatok	 versenyez-
tek	egy	matematikai	kvíz	 feladatsor	
megoldásával.	 A	 kvízverseny	 rajzos	
fejtörői,	 gondolkodtató,	 játékos		

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

általános iskola hírei
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feladatai	 nagymértékben	 emelték	 a	
verseny	 színvonalát,	 ezenkívül	 itt	 a	
gyerekek	a	csapatmunkában	is	meg-
mutathatták,	 mire	 képesek.	 Nagy	
örömünkre	 szolgált,	 hogy	 minden	
évfolyamon	 találkozhattunk	 kima-
gasló	teljesítményekkel	is.	

A	 Neumann	 János	 Informatika-
versenyre	 11	 csapat	 nevezett,	 csa-
patonként	 2	 fővel,	 akikhez	 12.	 csa-
patként	 iskolánk	is	csatlakozott.	Az	
egyfordulós	 versenyen	 az	 elméleti	
és	 a	 gyakorlati	 feladatokat	 egy	 idő-
ben	oldották	meg	a	versenyzők.	Az	
elméleti	 rész	 egy	 elektronikus	 teszt	
kitöltése	 volt,	 amely	 informatikai	
alapismeretek,	fejlődéstörténet,	ope-
rációs	 rendszerismeret	 és	 a	 szöveg-
szerkesztő	 program	 használatához	
szükséges	 elméleti	 kérdésekből	 állt.	
A	gyakorlati	 rész	három	 feladatból,	
szövegszerkesztésből,	 internetes	 ke-
resésből	és	képszerkesztésből	állt.	

A	 verseny	 második	 részében	 a	
projekt	 feladat	 -	melyet	 különdíjjal	
értékeltünk-	 egy	 prezentáció	 elké-
szítése	volt,	melynek	témája	a	Duna-
Ipoly	Nemzeti	Park.

A	Neumann	 János	 Természettu-
dományi	versenyen	7-8.	osztályosok	
2	fős	csapatainak	szerveztük.	A	ver-
seny	 első	 részében	 komoly	 kihívás	
elé	 néztek	 a	 csapat	 tagjai,	 egy	 saját	
készítésű	társasjáték	megalkotása,	el-
készítése	volt	a	feladat.	A	játék	témá-
ja	 adott	 volt,	 három	magyarországi	
nemzeti	parkunk	a	Hortobágyi-,	az	
Aggteleki-,	 és	 a	 Duna-Ipoly	 Nem-
zeti	Park.	A	versenyzők	a	kivitelezés	
pontosságával,	 szépségével	 és	 az	 öt-
letességével	 bizonyították	 érdeklő-
désüket	a	feladattal	kapcsolatban.

A	 verseny	második	 részében	 egy	
komplex	 feladatsorral	 kellett	 a	 csa-
patoknak	megbirkózniuk,	mely	pró-
bára	tette	a	tanulók	fizikai-,	kémiai-,	
biológiai-	 és	 földrajzi	 ismereteit.	
Voltak	rejtvényes,	játékosabb	felada-
tok	 is,	de	volt	néhány	olyan	 feladat	
is,	 melyhez	 szükség	 volt	 a	 logikus	

gondolkodásra,	az	összefüggések	fel-
ismerésére,	elemzésére	is.

Idén	14	iskola	vett	részt	versenye-
inken,	melyek	a	következők:
•	Csömöri	Mátyás	Király	Általános	
Iskola
•	Esztergály	Mihály	Általános	Iskola	
–	Csomád
•	Fóti	Garay	János	Általános	Iskola
• Gödöllői	Petőfi	Sándor	Általános	
Iskola
• Ipolyi	 Arnold	 Magyar	 Tanítási	
nyelvű	Alapiskola	–	Ipolybalog
• Kartali	Könyves	Kálmán	Általános	
Iskola
• Kerepesi	Széchényi	I.	Általános	Is-
kola	és	Alapfokú	Művészeti	Isk.
• Kvassay	 Jenő	 Általános	 Iskola	 –	
Őrbottyán
• Szadai	Székely	Bertalan	Általános	
Iskola
• Szent	Imre	Katolikus	Általános	Is-
kola	–	Gödöllő
• Váchartyáni	 Apáczai	 Csere	 János	
Általános	Iskola
• Váci	 Árpád	 Fejedelem	 Általános	
Iskola	
• Vácszentlászlói	Szent	László	Álta-
lános	Iskola
• Veresegyházi	EGYMI	Szó-fogadó	
Beszédjavító	Általános	Iskola

A	verseny	 ideje	alatt	kísérő	kollé-
gáink	részére	továbbképzési	lehetősé-
get	szerveztünk.	Tóth	Zoltán	földrajz	
szakos	pedagógusunk	Internet	és	kre-
ativitás	 az	 órán	 és	 az	 otthoni	 tanu-
lásban	 (Internet:	 Áldás	 vagy	 átok?)	
címmel	tartott	rendkívül	színvonalas	
bemutatót,	arról,	hogy	hogyan	lehet	
okosan,	a	veszélyeket	kizárva	bevonni	
az	internetet	a	tanulási	folyamatba.	

A	feladatok	javításának	ideje	alatt	
sem	 unatkozhattunk.	 A	 gyerekek	
egy	fizikai	kísérleti	bemutatón	vettek	
részt,	ahol	látványos,	szórakoztató,	de	
egyben	a	természettudományos	gon-
dolkodást	 segítő	 kísérleteket	 ismer-
hettek	meg.

Az	eredményhirdetés	előtt	az	elő-
zetesen	elkészült	Power	Point	bemu-

tatókat	vetítették	le	a	versenyző	gye-
rekek.

Iskolánk tanulói az elmúlt évek 
legjobb teljesítményét nyújtották.	

Az	eredményeik	a	következők:

Rátz László Matematikaverseny
Egyéni verseny

Krenedits Márton Simon	(3.a)	
							–	1.	helyezés;
Zsömle Dóra	(3.a)	–	10.	helyezés;
Alpár Eszter	(4.a)	–	2.	helyezés;
Baráth Vilmos	(4.b)	–	4.	helyezés;
Kaszala Gergő (5.a)	–	6.	helyezés;
Győri Gyula Zoltán (5.b)	–	11.	he-
lyezés
Ignátz Levente	(6.b)	–	2.	helyezés;
Storcz Vivien	(6.a)	–	7.	helyezés.

Rátz László Matematikai 
Csapatverseny

3.	 évfolyam:	 Krenedits Márton  
Simon (3.a),	Zsömle Dóra	(3.a)	
	 –	3.	helyezés;
4.	 évfolyam:	 Alpár Eszter	 (4.a),	
Baráth Vilmos (4.b)	–	4.	helyezés;
5.	 évfolyam:	 Kaszala Gergő (5.a),	
Győri Gyula Zoltán (5.b)	
	 –	5.	helyezés;
6.	 évfolyam:	 Ignátz Levente	 (6.b),	
Storcz Vivien	(6.a)	
	 –	1.	helyezés.	

Neumann János 
Természettudományi verseny

Bényei Gábor	 (7.b),	 Bakó Oszkár 
(8.b)	–	1.	helyezés

Neumann János 
Informatikaverseny

Van Manson Peter	 (8.a),	 Szokola 
Márton	(8.a)	–	7.	helyezés

Gratulálunk	
az	eredményekhez!

FOLYTATÁS A 19. OLDALRÓL>
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Szeretettel várjuk az anyukákat, kismamákat és 
nagymamákat minden héten CSÜTÖRTÖKÖN 

10:oo ÉS 12:oo óra között a Faluházban!
Facebook	csoportunk:
www.facebook.com/Erdőkertesi	Baba-Mama	Klub

Az Erdőkertesi Baba-Mama Klub 
tervezett programja

• 2016.03.03.: Angolul gyerekeknek. Bemutatkozik a veresegy-
házi Have Fun Kids angol tanoda

• 2016.03.10.:A Református Óvoda bemutatkozása.
• 2016.03.17.: Baba-Mama jógaingyenes bemutató óra már az 

egészen piciknek is. Vendégünk: Katona Zsuzsi, a Hovatovább Jóga 
Ligetből.

A babásjóga a gyermek és az anya érintkezésének, közös tevé-
kenységének a játék kezdetének egyik formája. Lehetőség az aktív 
kikapcsolódásra, a töltekezésre.

• 2016.03.24.: Ramazzuri Családi Napközi bemutatkozása.
• 2016.03.31: Ingyenes Intimtorna. Hatása a szervezetre, fon-

tossága, intimtorna a gyakorlatban. Vendégünk: Kovács Fruzsina 
szülésznő, intimtorna oktató.

• 2016.04.07.:  Ingyenes Maminbaba óra Szabó Ágnessel.
• 2016.04.17.: A Veresegyházi Bölcsőde bemutatkozása.
• 2016.04.21.: A Ki Akarok Nyílni Óvoda bemutatkozása.

A	programváltozás	jogát	fenntartjuk!
***

a hPv-vírus 
okozta	méhnyakrákról	röviden

Magyarországon	évente	1000-1200	nőnél	diagnosz-
tizálnak	méhnyakrákot	és		kb	450	nőt,	édesanyát	veszí-
tünk	el	miatta.

Ezt	a	megbetegedést	vírus	okozza,	ami	az	életünkben	
jelen	van.	A	HPV-nek	több	száz	típusa	van,	számokkal	
megjelölve.	 Vannak	 veszélyes,	 rákkeltő,	 magas	 kocká-
zatú	fajták.		HPV-16,	HPV-18	–ez	a	két	típus	felelős	a	
méhnyakrák	megbetegedések	70%-áért.	

HPV	 leggyakrabban	 szexuális	 úton	 terjed.	 Akár	
egyetlen	együttlét	elég	a	vírusnak	a	fertőzéshez.	A	nemi	
szervek	bőrfelületeinek	 érintkezésével	 jut	 át	 egyik	 em-
berről	a	másikra,	ezért	az	óvszer	sem	véd	100%-ban.

Amikor	 a	 szervezetünkbe	 kerül,	 az	 immunrendsze-
rünk	 harcba	 kezd	 vele.	Ha	 erős	 a	 szervezetünk,	 akkor	
gyorsan	 leküzdi.	 Jön-megy	a	HPV,	 legtöbbször	kezelés	
nélkül	is	el	tud	múlni	a	fertőzés.	Életünk	során	többször	
is	megfertőződhetünk	vele,	 a	nők	80%-a	 legalább	egy-
szer.

A	HPV-fertőzést	észre	sem	vesszük,	nincsenek	tüne-
tei.	A	fertőzés	sokszor	csak	átmeneti,	megszűnik	néhány	
hét	vagy	hónap	alatt,	de	a	vírus	visszatérhet.

Ha	a	rákkeltő	HPV	típussal	az	immunrendszer	nem	

birkózik	meg	és	 az	 tartósan	elidőzik	a	méhnyak	 sejtje-
iben,	 akkor	 kialakulhat	 belőle	 a	méhnyakrák.	 Ez	 akár	
5-10	évbe	is	telhet!	

Ha	 a	 HPV-fertőzés	 hosszasan	 megmarad,	 beindít	
egy	 elváltozást,	 amit	 rákmegelőző	 állapotnak	 hívunk.	
Ez	 a	nőgyógyászati	 rákszűrésen	kenetvétellel	kiszűrhe-
tő,	ami	a	megelőzés	nélkülözhetetlen	része.	A	szexuális	
élet	megkezdésétől	és/vagy	21	éves	kortól	rendszeresen	
ajánlott	a	kenetvétel.

A	méhnyakrákot	megelőző	 állapot	 általában	 tünet-
mentes.	A	méhnyakrák	tünetei	lehetnek:	pecsételő	vér-
zés,	rendszertelen	vérzés,	erős	hüvelyi	folyás,	elnehezült	
érzés	a	hüvelyben,	alhasi	fájdalom.

Megelőzésre	két	lehetőség	van:	a	szűrés	és	a	védőoltás	
együttesen	jelentik	a	legbiztosabb	védelmet.

A	HPV	más	betegségekért	 is	 felelhet.	Fej-nyaki	da-
ganatok,	 gége,	 száj	 és	 nyálkahártya	megbetegedéseket,	
valamint	nemi	szervi	szemölcsöket	is	okozhat.

A	DAGANAT	NEM	CSAK	KORÁN	FELISMER-
HETŐ,	HANEM	MEG	IS	ELŐZHETŐ!

Településünkön	250	hölgy	kap	az	ÁNTSZ-től	meg-
hívó	 levelet	 védőnői	 méhnyak-szűrésre,	 kenetvételre.	
Kérem,	jelentkezzenek	a	megadott	elérhetőségen!	Akik	
régebben	 kaptak	 levelet,	 ők	 is	 jöhetnek,	 sőt	 az	 is,	 aki	
nem	kapott	értesítést,	de	már	3	éve	nem	volt	szűrésen	és	
25-65	év	közötti!

Varga-Bokor Zsuzsanna védőnő 
20/350-4126, 28/595-077.
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a veresegy-
házi medve-
otthonban 

jártunk

2016.február	2.	
Újabb	 szabadtéri	 programra	 csá-

bította	 az	 erdőkertesi	 óvodásokat	
nemcsak	a	napsütés,	hanem	a	veres-
egyházi	Medveotthon	„A	medvének	
mindig	igaza	van”	című	programja.

Már	 egy	 hónapja	 jelentkeztünk	
és	készülődtünk	erre	a	napra:	a	cso-
portokban	 különböző	 technikák-
kal	 medveálarcokat	 barkácsoltak	 a	
gyerekek,	 de	 tanultunk	 macikkal	
kapcsolatos	 mondókákat,	 verseket	
és	dalos	játékokat	is.	Az	erdőkertesi	
Ki	akarok	nyílni	Óvoda	104	kisgyer-
mekkel	képviseltette	magát.	A	Med-
vefarmon	már	a	bejáratnál	kedvesen	
fogadott	 bennünket	 egy	 „Mackó	
Úr”,	 ölbekapott	 egy-egy	 ismerős	
gyerkőcöt,	 megsimogatta	 buksiju-
kat.	

Ezen	 a	 napon	 két	 néphagyo-
mányt	 is	 felidézhettünk	 közösen	 a	
Medveotthon	dolgozóival:	 egyrészt	

Gyertyaszentelő	 Boldogasszony-
ról	 emlékeztünk	meg	közös	 gyer-
tyagyújtással,	 mivel	 a	 katolikus	
falvakban	 ilyenkor	 gyertyákat	
szenteltek.	 Az	 egészség-	 és	 sze-
rencsevarázsló	 hatalommal	 bíró	
eszköz	a	bölcsőtől	a	koporsóig	el-
kísérte	 a	mélyen	hívő	 családokat.	
Másrészt	 a	 medve	 ezen	 a	 napon	

útmutatót	 ad	 az	 időjárással	 kap-
csolatban:	 ha	 barlangjából	 elő-
bújva	napsütést	tapasztal,	megijed	

árnyékától,	 és	 visszabújik	 meleg	
barlangjába.	 Vagyis	 hosszú	 télre	
számíthatunk	 még.	 Ha	 viszont	
borús	az	idő,	tudja	a	mackó,	hogy	
a	tavasz	közel	jár	már.	

A	 gyertyagyújtás	 után	 közö-
sen	verseltünk,	énekeltünk,	mon-
dókáztunk	 a	 gyerekekkel,	 majd	
következett	 a	 csoportos	 álarcbe-
mutató	és	 fényképezkedés	Mackó	
Úrral.

Sajnos	 –	 vagy	 inkább	 hála	 az	
égnek	 –	 sütött	 a	 nap,	 de	 hűvös	
lévén	a	kisállatok	nem	bújtak	elő,	
így	a	Medvefarm	egyik	gondozója	
a	 farkasok	 viselkedését,	 etetését,	
gondozását	mutatta	meg	nekünk.	
Kimerítő	 válaszokat	 kaptunk	 a	
sok	okos	kérdésre.

Fáradtan,	 éhesen,	 de	 nagy	 él-
ménnyel	 tértünk	 vissza	 óvodánk-
ba.	Másnap	már	meg	 is	 örökítet-
ték	–	rajzban	–	a	gyerekek	ezt	az	
eseménydús	napot.

Köszönjük	 a	 lehetőséget	 és	
az	 élményt	 a	 Medveotthon	 vala-
mennyi	dolgozójának!

Komantinger Zsuzsanna
óvodapedagógus

a Ki akarok nyílni Óvoda 
Süni csoportjából

óvodai hírek
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tanUlj meg 
gyermeked 

szeretetnyel-
vén beszélni!
–	1.	RÉSZ

Micimackó, tán csekély értelmű med-
vebocsnak látszik, valójában nagy mestere 
annak, hogyan bújtassunk összetett, bölcs 
gondolatokat nagyon egyszerű ruhába. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint az apró ter-
metű, a világtól rettegő kis barátjával, Ma-
lackával folytatott egyik párbeszéde.

Malacka: Hogyan betűzöd azt, hogy sze-
retet?

Micimackó: Azt nem betűzik, azt érzik.

És milyen igaz! A szeretet az emberek 
szívében, lelkében nyugvó, pontosabban 
mozgó érzelem. Lehet hosszasan,filozofikus 
magasságokba röptetve elemezni, de való-
jában csupán érezni,megélni kell. A szeretet 
állandó mozgásban van, hiszen vándorol, 
egyik szívből a másikba. Szeretet adunk, 
sugárzunk és kapunk. Éppen helyváltozta-
tó jellegéből fakadóan ügyelnünk kell arra, 
hogy sose apadjon ki saját és szeretteink 
szeretettankja. Anyukám mindig azt mond-
ta, azok az emberek tudnak szeretetet adni, 
közvetíteni,akiknek a szívében is sok szere-
tet él. Aki sok szeretetben részesül, az tud 
miből ajándékozni.

A pszichológusok mind úgy vélik, hogy 
az ember egyik meghatározó elemi érzelmi 
szükséglete a szeretet utáni vágy. Gondolj 
csak bele, szeretettől vezérelve mi minden-
re képes az ember! Szeretetből képesek 
vagyunk a legnehezebb akadályok leküz-
désére is. Szeretet nélkül azonban a meg-
próbáltatások igazi kínszenvedéssé teszik 
életünket.

Gyermekpszichológusok szerint ahhoz, 
hogy gyermekünk egészséges legyen, bizo-
nyos érzelmi szükségleteit ki kell elégíteni. 
Minden emberben, kiváltképp a gyermek-
ben, él a gyengédség, szeretet iránti igény 

és az a biztos tudat, hogy tartozik valakihez, 
akinek ő fontos. Minden bizonnyal érett, 
pszichésen egészséges felnőtt válik abból 
a gyerekből, akinek ez a mély, belső szük-
séglete ki van elégítve. E nélkül azonban ér-
zelmi fejlődése és a másokkal való értékes, 
működő kapcsolatok kialakítása bizony kárt 
szenvedhet.

Dr. Ross Campbell pszichiátertől szárma-
zik a szeretettank, mint szemléletes szimbó-
lum. A legtöbb esetben a gyerek helytelen 
viselkedésének hátterében csupán az üres 
szeretettank áll. Vagyis a gyerek szeretetre 
éhes, vágyakozik egy kis szeretet után, és 
ennek kimutatására elfogadhatatlan meg-
nyilvánulási formát választ. Keresi, kutatja 
a szeretetet, de erre sem az időpont, sem 
a választott módszer nem megfelelő. Ha a 
gyermek szeretetvágya betöltetlen marad, 
akkor frusztrált lesz. Előfordulhat, hogy 
belső feszültségét, haragját rendet-
lenséggel, a szabályok áthágásával 
mutatja ki szülei felé, mert nem adták 
meg neki azt, amire igazán szüksége 
van.

Ez jó hír lehet a szülők számára, hiszen mi 
sem egyszerűbb, mint szeretettel elárasztani 
saját csemeténket! Vagy mégsem?

Talán te is hallottál már olyan történe-
tet, melyben a lázadó tinédzser elszökött 
otthonról. Az aggódó szülők sopánkodtak és 
értetlenül álltak a történtek előtt, hiszen ők 
mindent megtettek gyermekükért.

 „Engem nem szerettek. Sosem törődtek 
velem.” – panaszolta a kamasz.

 Bizonyára szerették őt szülei, csak va-
lószínűleg nem tudták hogyan fejezzék ki 
szeretetüket úgy, hogy gyermekük megért-
se. Lehet, elhalmozták minden jóval, vettek 
neki például biciklit is, holott inkább arra 

lett volna szüksége, hogy valaki elmenjen 
vele együtt biciklizni. Vitathatatlan, hogy 

a legtöbb szülő őszintén, tiszta szívből sze-
reti gyermekét. Ez azonban önmagában 
még nem elég! Ha csordultig szeretnéd 
tölteni gyermeked szeretettankját, fel kell 
ismerned, hogy milyen úton tudod hozzá a 
leghatékonyabban eljuttatni teljes szeretet-
csomagodat.

 Meg kell tanulnod gyermeked saját sze-
retetnyelvén beszélni!

Gary Chapman nagyra becsült házassági 
tanácsadó, író öt szeretetnyelvet különböztet 
meg egymástól. Ebben a cikkben megismer-
kedhetsz az első három szeretetnyelvvel.

A szeretet hatásos közvetítői le-
hetnek a dicsérő, bátorító és elismerő 
kifejezések. Minél egyszerűebben, köz-
vetlenebbül vannak megfogalmazva, annál 
célravezetőbbek. „De jó, hogy összepakoltál 
magad után!” „Remekül áll rajtad ez a mel-
lényke!” „Büszke vagyok rád, amiért ilyen 
hősiesen viselkedtél a fogorvosnál!” 

Fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy 
hízelgéssel véghezvigyük akaratunkat, fur-
mányosan elérjük célunkat. Az elismeréssel, 
kedves és bátorító szavakkal valójában 
gyermekünk javát szolgáljuk. Egyfelől a 
gyermek pozitív megerősítést kap  ar-
ról, amit jól csinált. Másfelől ösztönzőleg hat 
rá, ha netán bátortalanul nézne  szembe a 
rá váró kihívásokkal. Bátorítsuk őt abban 
is, amiben jó, amire fogékony, ami iránt ér-
deklődést mutat! Nagyfokú empátiára van 
szükség ahhoz, hogy gyermekünk szemén 
keresztül nézzük a világot. Képzeld bele 
magad az ő helyzetébe, és térképezd fel, 

a szeretetről
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hogy mit tart fontosnak! Biztatásunkkal azt 
fejezzük ki, hogy gondját viseljük, törődünk 
vele, és segíteni szeretnénk neki, mert hi-
szünk benne. Hiszünk a képességeiben, és 
szeretnénk, ha minél teljesebben ki tudna 

bontakozni, minél szélesebbre tárná te-
hetségének szárnyait.

Tény, ami tény, ha elismerő sza-
vakkal jutalmaznak minket, sokkal 
motiváltabbak leszünk arra, hogy a 
másik kedvében járjunk.

És most nézzük meg, hogy is tud a szülő 
az elismerő szavak erejével csodát tenni! 
Előfordult már veled, hogy napokig könyö-
rögtél gyermekednek, hogy tegyen rendet 
az íróasztalán,mert eluralkodott rajta a ká-
osz? Minden szanaszét hever, és a rendet-
lenséget megkoronázza az apró résekben 
felgyülemlő porcicák hada. Az elején szépen 
kérted, érveltél is amellett, miért jobb tiszta, 
rendezett asztalnál dolgozni. Majd felemel-
ted a hangod, és egyre türelmetlenebbé 
váltál. Eltökélted, hogy már pedig te nem 
csinálod meg helyette, nem hagyod, hogy ő 
győzzön. Neki viszont esze ágában sem volt 
elpakolni. Nem érdekelte, hogy ősrobbanást 
idéző zűrzavar van az íróasztalán. Napokig 
rágtad emiatt a fülét, mindhiába. 

Majd végül valami ócska kis zsarolással 
megtörted gyermeked, aki mélyről jövő un-
dorral ugyan, de elvégezte a számára oly 
keserves feladatot.

És most következik a trükk! Ha gyerme-
ked szeretetnyelve az elismerő szavak, és 
legközelebb is előfordulna hasonló eset, ak-
kor a szakértő Gary Chapman azt javasolja, 
többet ne említsd meg neki a rendrakást!

Helyette kérdezd meg magadtól: „Elő-
fordul, hogy meg vagy elégedve azzal, amit 
gyermeked csinál?” Például, hogy suli után 
mindig időben hazajön, nem kóricál el se-
merre. Hogy jó jegyeket hoz haza matema-
tikából. 

Hogy ügyesen védekezik focimeccsek 
során. Hogy mindig beszámol arról, mit vett 
a kis zsebpénzéből. Hogy kérés nélkül segít 
a teli bevásárlószatyrok cipelésénél, stb. Ak-

kor ezekre fókuszálj! 
Ne azzal gyötörd, hogy tegyen 

rendet,hanem abban erősítsd meg, amiben 
jó! 

Elismerő szavakkal fejezd ki 
számára,hogy milyen nagy örömöt jelent 
neked, hogy jó jegyeket hoz haza. Dicsérd 
meg érte! Ha segít a nehéz szatyrok cipe-
lésében, köszönd meg! Mondd el, mennyire 
jól esik neked, hogy felelősségteljesen keze-
li a zsebpénzét, és nem vesz belőle akkora 
badarságokat! 

Hidd el, be fog válni! Egyszer csak arra 
leszel figyelmes, hogy rendet rak az aszta-
lán! A varázslathoz nem kell csodalámpa, 
csak egy kis türelem és az, hogy egy szere-
tetnyelvet beszélj gyermekeddel. Ne feledd, 
a dicséret mindig motiválóbb, mint a zsör-
tölődés! 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy az 
idő előrehaladtával egyre kevesebbet di-
csérjük gyermekünket, cserébe sokkal töb-
bet szidjuk. Vajon miért? 

A szülők a kisgyermeket dicsérő szavak 
folyóján hajóztatják. „De ügyes vagy! 

Gyere, bátran! Csak még egy lépés! 
Nagyon jó!” Egyszer sem mondják, hogy: 
„Édes fiam, de ügyetlen vagy, tanulj már 
meg járni!” Minél nagyobb lesz a gyermek, 
annál többet szidjuk a bukásai, kudarcai mi-
att, ahelyett, hogy kiemelnénk, megdicsér-

nénk abban, amiben sikert ér el. A rosszalló, 
negatív, bíráló kifejezések örök sebet hagy-
hatnak azoknak a gyerekeknek a lelkében, 
akinek az elismerés a szeretetnyelvük. 

Akit a szeretetnyelvén többször is meg-
bántanak, durván megsértenek, az felnőtt-
ként az önbecsülés hiányával küzdhet majd. 
Legtöbbjük felnőtt korukban is emlékeznek 
azokra a szívfacsaró sértő megjegyzésekre, 
amit gyerekkorukban vágtak a fejükhöz. 

Például „Dagi vagy, és az is maradsz! 
Senkinek sem kellesz majd!”

Az elismerő szavak után, most 
következzék a második szeretet-

nyelv: a minőségi idő. 

Ez azt jelenti, hogy miközben együtt 
vagyunk, beszélgetünk, egymás szemébe 
nézünk, csak egymásra figyelünk. Nem me-
ríti ki a meghitt beszélgetés fogalmát az, ha 
gyermekünk lelkesen mesél az iskolai tör-
ténésekről, mi meg közben fél szemmel a 
sporthíreket olvassuk. A meghitt beszélgeté-
sek során együttérző odafigyelésünkkel fe-
jezhetjük ki szeretetünket. Míg az elismerő 
szavak esetében fontos az, amit mondunk, 
itt elsősorban a gyermek meghallgatásán 
van a hangsúly.

Ne felejtsd el, hogy a bensőséges párbe-
szédhez nyitottságra van szükség mindkét 
fél részéről! Ahogy elsajátítjuk a beszéd mű-
vészetét, úgy meg kell tanulnunk hallgatni 
is.

Mikor a gyermek sóvárog egy játék után, 
és válaszreakcióként szülei hosszú előadást 
tartanak nehéz anyagi helyzetükről, akkor 
a gyermekben feltámadt bűnbánat hamar 
leszoktatja őt arról, hogy vágyainak hangot 
adjon. 

Hagyjuk, hogy normális keretek között 
kifejezhesse csalódottságát, dühét, ne kell-
jen magába rejtenie érzéseit!

Minőségi idő alatt értjük azt is, hogy kö-
zösen veszünk részt olyasvalamiben, amit 
a másik nagyon szeret, amiben kedvét leli. 
Mindegy mit csinálunk együtt, érzelmileg 
azonban felbecsülhetetlen értéke van az 
egymásra szánt  időnek. E szeretetnyelv kul-
csa tehát, hogy osztatlan figyelmet szente-
lünk a másiknak. Akinek ez a szeretetnyel-
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ve, csak annyira vágyik, hogy a másikkal 
értékes közös időt töltsön együtt.

 Az együttlét azonban csak üres fizikai 
közelséget jelent, ha hiányzik belőle az 
egymásra irányított figyelem!

A közös tevékenységek magukban hor-
dozzák azt a kincset, hogy örök emlékként 
raktározhatjuk el őket. Életre szóló, felejt-
hetetlen élményt jelenthet például egy izgal-
mas kirándulás,a bolhapiac meglátogatása, 
feldöcögni fogaskerekűvel a Normafa tete-
jére, közös kertészkedés. A hangsúly tehát 
nem azon van, hogy mit csinálunk együtt, 
hanem hogy miért. A cél az, hogy közös él-
ményben lehessen részünk, és gyermekünk 
átélje azt a szívmelengető érzést, hogy tö-
rődünk vele, szívesen megtesszük neki azt, 
ami számára fontos.

„Emlékszem, apukám minden focimeccs-
re elkísért. Egyet sem hagyott ki.” Hallot-
tál már ehhez hasonló mondatot felnőtt 
barátodtól? Sokan így emlékeznek vissza 
szüleikre, kiváltképp azok, akik számára 
a minőségi idő az elsőszámú szeretetnyelv. 
Felmerülhet a kérdés, hogy kinek van erre 
ideje a munkahelyi és egyéb feladatok mel-
lett?

 Chapman doktor szerint mindenkinek, 
aki tud időt szánni az ebédre és a vacsorára. 
Amennyire nélkülözhetetlen ugyanis az ét-
kezés a testi fejlődéshez, éppolyan fontos ez 
is egy egészséges, jól működő kapcsolathoz. 
Ha gyermekünk elsődleges szeretetnyelve 
a minőségi idő, akkor bizony erőt kell ven-
nünk magunkon. 

Előfordulhat, hogy olyan dolgokban is 
részt kell vennünk, ami számunkra kevésbé 
vonzó. Természetesen minden közös prog-
ram tervezést igényel, egy kis logisztikát, 
fel kell áldoznunk bizonyos dolgokat, de 
kétségkívül megéri. 

Jutalmunk pedig az lesz, hogy gyerme-
künk érzi szeretetünket.

A harmadik szeretetnyelv az 
ajándékozás.

Ajándékot vehetünk a boltban, készíthet-
jük saját kézzel, de egy szép gömbölyded 
gesztenye, egy érdekes mintázatú kagyló is 
lehet ajándék. Nem az értéken van a hang-

súly. Nem az a fontos tehát, hogy mennyibe 
került. Azért olyan különleges a számunkra, 
mert szeretetet hordoz. 

Az ajándék a szeretet látható szimbólu-
ma. Az ajándék a fizikai megtestesülése an-
nak, hogy valaki ránk gondolt. Magunkat is 
odaajándékozhatjuk. Ha gyermekünknek ez 
a szeretetnyelve, akkor kritikus pillanatok-
ban, amikor a gyermek fél, szorong vagy 
támogatásra van szüksége, a legnagyobb 
ajándék, amit adhatunk: a jelenlétünk. Ha 
mellette vagyunk, érzi, hogy szeretjük.

Célszerű olyan ajándékot adni, aminek 
sem az ára, sem a beszerzése nem okoz 
gondot a számodra, és amit természetesen 
szívesen adsz. 

Az ajándékozás esetében át kell értékel-
nünk a pénzhez fűződő viszonyunkat.

Hajlamos vagy a túlköltekezésre? Vagy 
akkor érzed igazán jól magad, ha van 
megtakarított pénzed, amit eredményesen 
befektethetsz? Annak, aki könnyedebben 
szórja a pénzt, nem okoz nagy gondot az 
ajándékvásárlás. 

Aki azonban spórolós, inkább takaré-
koskodni szeret, annak bizony nagy belső 
feszültséggel járhat a szeretet ilyen formájú 
kifejezése. Ha gyermekük elsődleges sze-
retetnyelve az ajándékozás, akkor bizony 
komoly belső munkára lesz szükségük.

Aki a pénzt inkább gyűjtögetni, félreten-
ni szereti, az nem ad ki örömmel pénzt sem 
magára, sem másra. De gondoljunk csak 
abba bele, hogy még a legspórolósabb em-
ber is költ magára! A félretett és befektetett 
pénzzel érzelmi biztonságot és önbecsülést 
teremt elő magának. Ha a takarékos szülő 
felismeri, hogy gyermeke számára hatha-

tós szeretetet ajándékozás útján tud csak 
nyújtani, akkor talán azt is megérti, hogy 
számára a legjobb befektetés gyermeke 
megajándékozása. Nem érdemes azon ag-
godalmaskodni, hogy kicsit kevesebb pénzt 
lehet így félretenni. Ez nem számít pazarlás-
nak, mert amit a kapcsolatunkba fektetünk 
bele, az többet ér, mintha robogóba, új kerti 
locsolóba, vagy valamilyen részvénybe fek-
tetnénk.

Kreativitással sok minden kompenzál-
ható. Ha nem engedheted meg magadnak, 
hogy ajándékot vegyél, készítsd el saját ke-
zűleg! Nem az ajándék színvonala, minősé-
ge számít, hanem az, amit kifejez.

Karácsony közeledtével különösen nagy 
figyelmet szentelünk az ajándékoknak. A 
lelkes szülők és nagyszülők olykor túlzásba 
viszik az ajándékbeszerzést. Felvásárolják 
szinte az egész boltot. Mások olyan aján-
dékokkal halmozzák el ünnepekkor gyer-
meküket, unokájukat, amikre valójában 
ők maguk áhítoztak gyermekkorukban. Az 
ajándékozás azonban nem elégíti ki minden 
kisgyerek szeretetszükségletét, hacsak nem 
éppen ez számukra a legfontosabb szeretet-
nyelv. Az a gyermek, aki nem ajándékozó 
típus, nem túlságosan hálás, és többnyire 
kritikával fogadja az ajándékokat. Rövid 
ideig játszik a kapott kinccsel, majd hamar 
félredobja. Nem vigyáz rá, könnyedén to-
vább ajándékozza. Ne bosszankodjunk emi-
att! Elmondhatjuk neki, hogy becsülje meg a 
kapott dolgokat, és felhívhatjuk a figyelmét 
arra, hogy a szándék a fontos, hogy szeretet-
tel adták. Ugyanakkor vegyük észre, hogy 
az ő kis szeretettankját bizony másképp kell 
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feltölteni. Ha viszont az ajándék láthatóan is 
nagyon boldoggá teszi, büszkén mutogatja, 
és szobájának egy kiemelt helyére rakja, 
szívesen játszik vele, akkor erős a gyanú, 
hogy az ajándékozás az ő szeretetnyelve.

A szeretet ünnepének közeledtével 
gyakran eszembe jut egy mesefilmszereplő: 
a megtört szívű, komikus, furcsa, zöld szőr-
zsák, a Grincs. 

Ez a rosszindulatú, töpörödött szívű ször-

nyecske megpróbálta ellopni a karácsonyt, 
de akciója kudarcba fulladt. 

Rájött, hogy ez lehetetlen küldetés. A 
karácsony ugyanis nem az ajándékokról, a 
pompáról szól, hanem a szeretetről, ami az 
emberek szívében él. E felismerés után úgy 
megtelt a Grincs szeretettankja, hogy szíve a 
kétszeresére dagadt. 

Kis-Tóvölgyi Hajnalka
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közigazgatás

Illetékek

Felsorolásunk tartalmazza azo-
kat a tárgyköröket, melyek korábban nem 
voltak illetékmentesek, de 2016. január 
1-től mentesek a visszterhes vagyonátruhá-
zási illetéktől:

- a gépjárműadóról szóló törvény 
szerinti környezetkímélő gépkocsi tulajdon-
jogának, valamint ilyen gépjárműre vonat-
kozó vagyoni értékű jognak a megszerzé-
se;

- a gépjárműadóról szóló törvény 
szerinti autóbusz, nyerges vontató és teher-
gépjármű, továbbá a pótkocsi gazdálkodó 
szervezet általi megszerzése;

- a lakástulajdon magánszemély 
bérlő vagy annak magánszemély örököse 
általi megvásárlása, ha a lakás a lakásbér-
leti szerződés megkötéséig a magánszemély 
bérlő tulajdonában állt, és a tulajdonjogot a 
lakásbérleti szerződés megkötése érdeké-
ben adták át a bérbeadónak;

- a lakástulajdon megszerzése, ha 
azt a vagyonszerző a lakásvásárlásról szóló 
adásvételi szerződésben határozott időre, de 
legalább 5 évre a vételár 7 százalékát meg 
nem haladó éves bérleti díj ellenében bérbe 
adja a lakás korábbi magánszemély tulajdo-
nosának, feltéve, hogy a bérlő vagy annak 
magánszemély örököse számára a vagyon-
szerző a lakásvásárlásról szóló adásvételi 

szerződés hatályának beálltától számított 
5 éven belül gyakorolható visszavásárlási 
jogot létesít, legfeljebb a bérbeadó által fi-
zetett vételár 105 százalékának megfelelő 
vételáron;

- az ingatlan forgalmi értékéből az 
épület forgalmi értékének megfelelő rész, 
ha a telek tulajdonosával kötött megállapo-
dásból és az építés költségeit, körülményeit 
tanúsító egyéb okiratokból egyértelműen 
kitűnik, hogy az épületet a vagyonszerző 
hozta létre.

- Mentes az illeték alól az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti megbízható 
adózó által az állami adóhatóságnál kez-
deményezett automatikus részletfizetésre 
irányuló eljárás.

Tárgyuknál fogva 2016. január 1. 
óta illetékmentes eljárások:

- a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
alapján kijavított anyakönyvi adatokról az 
érdekelt részére első ízben,

- az apa adatait a születés anyakönyve-
zése után jegyezték be, és e bejegyzést kö-
vetően az érdekelt részére első alkalommal 
történik a kiállítása;

- a mező- és erdőgazdasági földek forgal-
máról szóló törvény szerinti, a mező- és er-
dőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga 
megszerzésének, valamint a földhasználati 
szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási 
szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló 

eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántar-
tási eljárás;

- kizárólag a hatóság jogszabálysértő, 
hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt 
kezdeményezett elsőfokú közigazgatási ha-
tósági eljárás;

- a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállí-
tása iránti eljárás évente négy alkalommal;

- a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet 
működési engedélyével kapcsolatos eljárás;

- az állandó személyazonosító igazol-
vány és a lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány kiadására irányuló eljárás;

- a családi állapot változásból eredő név-
változás miatt indult eljárás;

- az eltulajdonított okmányok pótlására 
irányuló eljárás;

- a mozgásában korlátozott személy par-
kolási igazolványával kapcsolatos eljárás;

- az oktatási igazolvány kiállítása;
- a mezőgazdasági és erdészeti gépkeze-

lői jogosítvány kiállítása;
- a népi iparművészeti igazolvánnyal 

kapcsolatos eljárás;
- jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételé-

vel kapcsolatos eljárás.

Illetékmentes polgári bírósági ügyek-
ben:

- a hozzátartozók közötti erőszak 
miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
2009. évi LXXII. törvény 6. § (5) bekezdése, 
12. § (7) bekezdése, 16. § (2b) bekezdése 

Fontosabb jogszabályi változások a 
közigazgatásban

Szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot a 2016. január 1-jével hatályba lépett olyan fontosabb  - köz-
igazgatási tárgyú - jogszabályi változásokról, melyek a családok mindennapjait érinthetik.

Első rész

Forrás: 

Gray Chapman (2015): 
Az 5 szeretetnyelv – Egymásra 

hangolva, 
Harmat Kiadó, Budapest
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és 16. § (10) bekezdése szerinti tanúsítvány 
kiállítása, valamint 17/A-17/B. §-a szerinti 
bírósági eljárás;

- ha azt a cég tagja, vagy képviselő-
je kéri

- a cég cégkivonatának, cégbizo-
nyítványának és cégmásolatának kiállítása,

- a cég cégnyilvántartásban sze-
replő elektronikus okiratainak elektronikus 
úton történő megküldése.

Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül 
illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket

- a szabálysértéssel okozott kár megfize-
tésére kötelező végrehajtási eljárásban;

- a hallgatói hitelből eredő követelés 
érvényesítése és behajtása iránti peres és 
nemperes eljárásban.

Illeték megfizetése hatósági 
eljárásban:

A közigazgatási hatósági eljárási illeté-
ket

a) az eljárás megindításakor az eljárást 
kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy

b) átutalással, az átutalás közlemény-
rovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy 
székhelye, valamint a bb) alpont esetén az 
ügyszám feltüntetésével

ba) az eljárás kezdeményezését megelő-
zően vagy

bb) az eljáró hatóság felhívására
Ha az ügyfél az eljárási illetéket a felhí-

vás kézhezvételét megelőzően nem fizette 
meg, a felhívásban megjelölt illetéket a fel-
hívás kézhezvételétől számított 8 napon be-
lül átutalással, illetve - ha a megfizetni elmu-
lasztott illeték lerovására illetékbélyegben is 
lehetőség lett volna, választása szerint - zárt 
borítékban feladott válaszbeadványon ille-
tékbélyegben történő lerovással fizeti meg. 
A figyelmeztetés megtörténtét, illetve a fel-
hívás elküldését az iraton fel kell jegyezni 
vagy a jelen levő ügyféllel igazoltatni kell.

Ha az ügyfél legkésőbb az illeték megfi-
zetésére vonatkozó felhívás közlését követő 
8 napon belül illetékfizetési kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, és az eljáró hatóság az 
eljárást nem szüntette meg vagy a kérelmet 
nem utasította el érdemi vizsgálat nélkül, az 
illetékhiányról leletet kell készíteni. A lelet 

alapján az illetéket, a felhívás költségét és a 
mulasztási bírságot az illetékes állami adó-
hatóság írja elő.

Az úti okmányok kiadásával 
kapcsolatos eljárás illetéke

1. A magánútlevél, a szolgálati és hajós 
szolgálati útlevél kiadásának illetéke 7500 
forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 
10 év, 14 000 forint. A kérelem benyújtásá-
nak időpontjában 18. életévét be nem töltött 
személy és a 70. életévét betöltött személy 
magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel 
kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós 
szolgálati útlevél, valamint a menekültként 
elismert személyek kétnyelvű úti okmánya 
kiadásának illetéke 2500 forint.

1a. A kérelem benyújtásának időpontjá-
ban

a) három vagy több kiskorú gyermeket 
háztartásában nevelő törvényes képviselő 
esetén a kiskorú gyermek magánútlevele 
kiadásának illetéke 500 forint;

b) két kiskorú gyermeket háztartásában 
nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú 
gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 
1250 forint.

2. A második magánútlevél kiadásának 
illetéke az 1. pontban meghatározott mér-
tékek kétszerese.

3. A magánútlevél, valamint a második 
magánútlevél soron kívüli kiállításáért az 
1-2. pontban meghatározott mértékű illeté-
ket, valamint jogszabályban meghatározott 
igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

4. A magánútlevél, valamint a második 
magánútlevél sürgősségi kiállításáért az 
1-2. pontban meghatározott mértékű illeté-
ket, valamint jogszabályban meghatározott 
igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.

5. A gépjárművezetői engedély kiadása 
első alkalommal illetékmentes.

Úti okmányok, gépjármű vezetői enge-
dély, forgalmi engedély és törzskönyv  egy 
eljárásban történő igénylése esetén is az 
eljárási illetéket az igényelt okmányonként 
külön-külön kell megfizetni.

1. Illetékmentes:
a) az e címben meghatározott okmány 

cseréje, ha az okmány gyártáshibás;
b) a személyi azonosító képzése - ide-

értve a személyi azonosító megváltozását 
eredményező adatváltozást is - miatt kiál-
lított hatósági igazolvány;

c) az érintett polgár adatainak a pol-
gárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásából való törlésére irányuló 
eljárás;

d) a forgalmi engedély cseréjére irányuló 
eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, 
egyéb helymeghatározó adat nevének vagy 
számának megváltozása miatt kerül sor.

2. Illetékmentes és igazgatási 
szolgáltatásidíjmentes

a) a Kormány által rendeletben kihirde-
tett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett 
építménykárok helyreállításával összefüggő 
bontási, építési, módosított építési és haszná-
latbavételi engedélyezési eljárás, valamint 
az eljárásban közreműködő szakhatóságok 
eljárása,

b) a 160 m2-nél kisebb hasznos alapte-
rületű, más önálló rendeltetési egységet nem 
tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, 
építési (továbbépítési), módosított építési és 
használatbavételi engedélyezési, a haszná-
latbavétel tudomásulvételi és a bontási te-
vékenység megkezdésének tudomásulvételi 
eljárása, valamint az engedélyezési eljárás-
ban közreműködő szakhatóság eljárása.

c) A kereskedelmi forgalomban áruk, 
szolgáltatások és anyagi értéket képviselő 
jogok behozatalának engedélyezését kez-
deményező eljárás illetéke 15 000 forint, 
a kiadott engedély módosítása iránti eljárás 
illetéke 10 000 forint. Az engedélyező ható-
ság előtt indított minden további eljárásért 
7000 forint illetéket kell fizetni. A felleb-
bezési eljárás illetéke az első fokú eljárás 
illetékének kétszerese.

3. Az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott adóhatósági igazolások ille-
tékmentesek.

(Lásd: az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény)

A következő számunkban az 
építésügyet érintő 

    változásokról írunk.
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A	döntő	után	:)

Tűzszekerek a 
Galaxisból

Az	 általam	 a	 (nagyobb)	 gyere-
keknek	is	táborokban	is	bemutatott	
film	számomra	alapmű.

A	 „Tűzszekerek”	 című	 film	 2	
főszereplője	 más	 közegből,	 más	
úton	 ér	 fel	 a	 csúcsra,	 olimpiai	 baj-
nok	 lesz.	Hasonló	 érzés	 fogott	ma	
el	 délután,	 amikor	 a	 Galaxis	 AK	
két	„	gyermeke”	Letanóczki	Dalma	
(Fabriczius	 József	 Általános	 Isko-
la,	 Veresegyház)	 és	 Cserey	 Bálint	
(Waldorf	 Iskola,	 Gödöllő)	 megér-
demelten	 megnyerte	 az	 összevont	
korcsoportjukban	az	országos	dön-
tőt,	mind	a	7	mérkőzés	megnyerése	
után.	Dalma	a	2005-2008,	Bálint	a	
2001-2004-	es	korosztályban.

Nem	volt	könnyű,	mert	Dalmá-
nak	-	amellett,	hogy	idén	a	verseny	
nyitottá	vált,	azaz	nemcsak	igazolás	
nélküliek	 indulhattak	 -	 az	 esélyes-
ség	 terhét	 is	 magával	 kellett	 vinne	
minden	 egyes	mérkőzésére,	 a	 tava-
lyi	 3.	 helyezése	 után,	 mert	 nyerni	
jött	vissza.

Bálint	 harmadik	 éve	 harcolt,	
hogy	eljusson	az	országos	döntőbe.	
Idén	volt	a	legnehezebb	dolga	a	me-
gyei	döntőn,	de	pont	most	sikerült,	
úgy,	hogy	ma	meg	sem	állt	a	végső	
győzelemig	 itt	 a	 nagydöntőn	 sem	
igen	kiélezett	mérkőzések	után.

Minőségi	 helyszínen,	 16	 Donic	
szuper	 versenyasztalon,	 jó	 körül-
mények	 között	 -	 szinte	 telt	 házas	
közönség	előtt	-	adott	helyt	újra	az	
budapesti	 Elektromos	 csarnok	 a	 3	
nap	 alatt	 kb.	 200	 általános	 és	 kö-
zépiskolás	diáknak.	Jó	szervezés,	le-
bonyolítás	és	bírói	munka	mellett.

A	 csapatversenyen	megyénkénti	
bevonulás,	 fogadalomtétel,	 Him-
nusz	 meghallgatása	 is	 részese	 volt	
a	 szombati	 csapatversenyeknek.	
Minden	 versenyszámban	 az	 ország	
19	megyéje	és	Budapest	küldött	1-1	
versenyzőt.	Itt	meg	kell	említenem,	
hogy	szombaton	a	pár	hónapja	ját-
szó	Sándor	Petra	és	-	a	Dalma	helyé-
re	villámként	2	hete	beugrott	-	Erős	
Bianka	(Fabriczius	József	Általános	
iskola,	 Veresegyház)	 szépen	 helyt-
állt,	 csoportjukban	 a	 továbbjutók	
mind	 bejutottak	 a	 legjobb	 4-be.	
Jövőre	övék	a	 lehetőség	újra.	(Gra-
tulálunk	 a	 Pest	 megyét	 képviselő	
erdőkertesi	 fiúknak	 is	 az	 országos	
döntőbe	jutáshoz.)

Felejthetetlen	 lesz	 ez	 a	mai	 feb-
ruár	14-i	nap	 a	3,5	 féléve	működő		
Galaxis	AK	számára.

Ezúton	 szeretném	megköszönni	
elsősorban	Dalmának	és	Bálintnak,

Gabinak,
Bálint	szüleinek:	Zolinak,	Judit-

nak.	Köszönjük	szépen	a	segítségét,	
támogatását	 Polgármester	 úrnak,	
a	 Veresegyházi	 önkormányzatnak,	
Baranyó	 Csabának,	 a	 Fabriczius	
József	 Általános	 Iskolának,	
Csomborné	Halmai	Ágnes	 igazga-
tó	helyettesnek,	Nagymáthé	Enikő	
osztályfőnöknek,	 minden	 ott	 dol-

gozónak,	 a	 triatlon-atlétikásoknak,	
mindazon	helyi	 és	 a	környéki	 álta-
lános	 iskolák	 vezetőinek,	 dolgozó-
inak	ahol	asztalitenisz	 foglalkozást	
tarthattunk,	minden	 a	 gyermekek-
kel	 napi	 szinten	 játszó	 felnőtt	 és	
gyermek	 Galaxis	 AK	 tagjainknak	
-	külön	kiemelve	Horváth	Kálmán	
mai	napi	Bálintnak	nyújtott	és	más	
alkalmakkori	 játékostársi-edzői	
munkáját,	 Lindner	 Ádámnak,	 To-
kaji	 Sanyi	 bácsinak,	 Bárány	 Zsolt-
nak,	 Daru	 Zsoltnak	 a	 mostani	 ill.	
előző	 évekbeli	 plusszokat,	 a	 helyi-
környéki	 írott	 és	 elektronikus	mé-
diumoknak	(Veresi	Krónika,	A	Kis-
térség,	 Veresi	 Piactér,	 Erdőkertesi	
Napló,	 www.cserny.hu,	 Mozdulj	
Veresegyház,	 www.helyi-sport.hu)	
a	megjelenhetést,	a	Mikrohungária	
Sport	 Kft.-nek	 (az	 induláskori	 se-
gítségért	 2012-ben),	 a	 Butterfly	
Mo.-nak,	 amatőr	 versenyeink	 név-
nélküli	és	publikus	támogatóinak,	a	
Deliagosz	 családnak	 a	mai	 szurko-
lást,	mindenkinek,	aki	híreink	után	
osztozik	 örömünkben	 személyesen	
vagy	az	interneten	megosztva,	hoz-
zászólva,	 like-olva.	 Természetesen	
mindenkinek,	 akiket	 most	 elfelej-
tettem	 felsorolni	 nagy-nagy	 örö-
münkben!

Letanóczki István

asztalitenisz hírek
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Képes
Krónika
• 1-2. Kultúrházak Éjjel-Nappal • 3. A 
Barátság KLub farsangi bálján • 4-6. A 
muzsika hangja - a Thália Színistúdió elő-
adásában • 7. Bio-Pont Klub • 8. Textil, 
babavarrás tanfolyamon • 9. Füzesi Zsuzsa 
kiállításon • 10-12. Blues-történeti gitár-
koncert Gier Gabriel blues-énekessel 
• 13-15. Galaxis AK asztalitenisz sikerei

1. 3.2.

4.

6.

7.

8.

13.

11. 12.

14. 15.

9.

5.

10.
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