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• 3. Vályogból
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• 13. A Föld Napja - illusztráció: 
          Kerékgyártó Krisztina 7.b
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Miénk itt a tér

III. Pásztor Gyula

ünnepség a Faluházban
Március 15.

                   

 Szabadságharcosok   
 
 
Meglepő hírrel kezdte  az 1848-49-es Forrada-
lom és Szabadságharc 167. évfordulóján ren-
dezett Faluházi ünnepség szónoklatát Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő, amikor elmond-
ta, hogy térségünk is részese a szabadságharc 
azon eseményeinek, amelyek arról szólnak, 
hogy négy katona ezen a tájon talált mene-
déket, majd örök nyugalmat  a tragikus végű 
csatában.  A két sírhely sokáig látható volt, 
aztán az idő, és az emberi emlékezet ezeket 
is mind hátrább sodorta a fájdalmak sorában. 
Mára nekünk csupán a tanulságok levonása 
maradt. Ez időt állóbb. A történelmi tapasztalat 
újólag is megerősíti,  hogy a minket körülve-
vő nagyhatalmak „segítségnyújtása”, végül is 
saját érdekeiket szolgálja. Nincs segítség, nincs 
jószándék önzetlenül, viszonzás nélkül. Csak mi 
akarhatunk, és tehetünk jót magunknak, ezért, 
fontos  nekünk tenni, cselekedni a saját érde-
keinkért.    
Az ünnepköszöntő szónoklat után a Garabon-
ciás együttes ritkán hallott dalokkal lepte meg 
a népes közönséget. Ma is hazafias lelkesedést 
kiváltó toborzókat, Kossuth nótákat  énekeltek, 
mondtak el prózában... Az emelkedett hangulat 
megszólaltatta a közönséget is; együtt énekel-
ték, hogy  ...Kossuth Lajos azt üzente..., esik eső 
karikára, Kossuth Lajos kalapjára . . .
A megemlékezés zárásaként került sor a Bat-
thyány szobornál rendezett koszorúzási ün-
nepségre. Dr. Pásztor László polgármester  
Erdőkertes Önkormányzatának nevében, az 
alpolgármesterek társaságában helyezett el 
koszorút,  majd az Erdőkertesre látogató köz-
jogi  méltóságú vendég, országgyűlési képvi-
selő, Tuzson Bence rótta le kegyeletét.  Végül 
a pártok, szervezetek, emlékező személyek ko-
szorúi, virágai, főhajtásai zárták az ünnepélyt.                                                                                                                                       
                                          Juhász Andor

                   

  
 
A Rádióból és egyéb hírforrásból is megtudhattuk, hogy 
125 éves a Magyar Cirkusz. Ennek kapcsán a 2015. év 
különleges, jubileumi évnek minősül, sok meglepetés-
sel, érdekességgel, ritkasággal. Kicsiknek és szüleiknek 
is rendhagyó programnak tekinthető, hogy a Fővárosi 
Nagycirkusz útra kel, és az idei évben bebarangolja az 
országot. Különös és kedves meglepetés volt, hogy az 
országszórakoztató sorozat első állomása szomszédvá-
rosunk, Veresegyház lett. Akik napi elfoglaltságaik so-
rán jöttek-mentek a városban,  esetleg rákanyarodtak 
a Csomád, Fót felé vezető, nemrégiben tükörsimává 
felújított útra, láthatták a két óriás sátorból álló cirkuszi 
építményt. Akik pedig  március 20-án, estefelé sétáltak 
arra, egy látványos fényeffektusban gyönyörködhettek: 
a fehér sátorfelületre vetített motívumok csodáit néze-
gethették az esti sötétségben. Gyönyörű színes szőnye-
gek mintáira emlékeztető színorgia látványa állította 
meg az utca emberét. A régebbi cirkuszok komorszürke 
ponyvái, a valamikori kopottas, olykor foltozott, sze-
gényes külsők helyett,  látványban tobzódó, felüdítő, 
hangulatos varázslatok csábítottak a sátorbelső  meg-
tekintésére, a műsor megnézésére. Ez jó reklámnak 
bizonyult, sokan megnézhették az előadást a három 
nap folyamán. Szívet melengető  érzés volt tudni, hogy 
a műsort a Fővárosi Nagycirkusz díjtalan vendéglátá-
sában részesülő nehéz-sorsú, és sérült gyermekek is 
láthatták. A műsor kétpólusú volt, az egyik csoport a 
nézőtéri székekben kacagott, álmélkodott, kurjongatott, 
tapsolt. A másik csoport pedig veszélyes produkciókkal 
szórakoztatta a közönséget. Hol ötembernyi magas-
ságba ugrált föl, vagy ostorát pattogtatva vezényelte a 
morgós kedvű vadakat, vagy az óriás elefánt ormány-
székében himbá-lódzott – irigylésre méltóan... Szép 
volt minden látvány, és szép volt az élmény, amivel tá-
vozott a teltházas publikum, nem gondolva arra, hogy 
még lehet fokozni a meglepetéseket. Mert lehetett! 
Újabb szín-kavalkád a sátrak falán, oldalán tetején és 
újabb színvilág az ég felé nézve: tűzijáték formájában. 
Olyan látványossággal, ami nemzeti ünnepek, országos 
rendezvényein is helytálló lenne. 
Így gyönyörű lett az este, nem csak bent – kint is: a 
vetített-fényben...  
                                                                                                                                                      

                                        Kép és írás: Juhász Andor
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Az elmúlt időszakban az alábbi események tör-
téntek településünkön:

T Február 19-én 
Jegyző asszonnyal kö-
zösen közfoglalkoztatá-
si konferencián vettünk 
részt. Sajnos a később 
megnyíló lehetőségek 
csak feleannyi közfog-
lalkoztatott alkalma-
zását teszik lehetővé az 
önkormányzatnál.

T 23-án bizottsági 
ülést tartottunk

T 25-én Képviselő-
testületi ülés volt.

T 26-án részt vet-
tem a Települési Ön-

kormányzatok Országos Szövetségének Pest megyei 
ülésén, ahol a szervezet Pest megyei tagozat vezetőjének 
választottak és tagja lettem a TÖOSZ Elnökségének is.

T 27-én a folyamatban lévő csapadékvíz elvezető há-
lózat vonatkozásában közbeszerzési tanácsadóval egyez-
tettem. 

T Március 2-án kistérségi tanácsülésen vettem részt.

T 3-án Budapesten egy konferencián vettem részt, 
ahol bemutatásra került a Közép-Magyarországi Régióra 
szánt Európai Uniós források összege, valamint a pályá-
zati célok. Sajnos az összeg jelentősen csökken az elmúlt 
pénzügyi ciklushoz képest,  annak is csak kevesebb, mint 
40 %-a lesz pályázható az önkormányza-tok által.

T 4-én a csapadékvíz elvezető hálózat tervezőjével 
egyeztettem.

T 5-én az Országos Önkormányzati és Közigazgatá-
si Konferencián vettem részt, ahol sok hasznos tapaszta-
latcserére nyílt lehetőségem.

T 6-án reggel 8 órakor volt a hagyományos önkor-
mányzati intézményi nőnapi ünnepség.

Az esti községi ünnepséghez hasonlóan fellépett a 
Kandúrbanda két színpadi produkcióval.

T 9-én a bizottság ülést tartott és áttekintette a befe-
jezéshez közeledő csapadékvíz elvezető hálózat terveit.

T 10-én Thury Gábor kollégámmal közösen Gö-
döllőn a Zöldhíd társulás munkatársaival folytattunk 
megbeszélést a hulladék lerakóhely rekultivációjának II. 
üteméről.

T Ugyanezen a napon Veresegyházon részt vettem a 
Rendőrség Közbiztonsági Fórumán.

T 18 órától a Polgárőr Egyesület Elnöksége tartott 
ülést.

T 11-én a Szennyvízközmű társulás munkaszerveze-
tével egyeztettem az idei feladatokról.

T 18-án a Faluházban a Képviselő-testület közmeg-
hallgatást tartott.

T 19-én részt vettem Veresegyházon a Kistérségi 
Idősügyi Tanács ülésén.

T Délután Gödöllőn a Rendőrség által a Polgárőr-
szervezetek számára szervezett megbeszélésén voltam.

T 21-én sor került az Erdőkertesi Polgárőr Egyesület 
17 tagjának jogi és intézkedéstaktikai alapképzésre.

Dr. Pásztor László 
polgármester

1polgármesteri  beszámoló

Tisztelt Erdőkertesi 
Polgárok!
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(Szülők Egyesülete Diákokért 
Erdőkertesen)

Közhasznú Egyesület 2113. Erdőkertes, 
Fő tér 4.

Segítse munkánkat adójának 1%-ával!

Kérjük, segítse továbbra is a SZEDER Egyesület 
munkáját adójának 1%-ával. 

Egyesületünk 2000-óta foglalkozik a településen élő 
elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek értelmes sza-
badidő eltöltését célzó programok szervezésével. 

Bizonyára hallottak már a Kistérségben is kedvelt  
Ki-Mit-Tud? versenysorozatról, mely 14 éve várja a te-
hetségüket megmutató gyermekeket. 

Nyári táborainkban évente több mint 150 gyermek 
tölti szabadidejét. 

Nyári csellengést megelőző RÁ”d”ÉRÜNK progra-
munk szintén nagy érdeklődésnek örvend. 

Egyesületünkben nincs fizetett alkalmazott, több 
mint 20 önkéntessel dolgozunk. 

Támogatásaikat a fenti programokra fordítjuk, me-
lyet a gyermekek nevében is megköszönünk. 

Az Egyesület adószáma: 

18688791-1-13
Egyesületünk neve: 

Szülők Egyesülete Diákokért 
Erdőkertesen Közhasznú Egyesület

Cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Támogatásukat köszönjük!

Nagyné Gódor Csilla
szakmai vezető

Tisztelt Olvasó!
Az erdőkertesi Neumann János Általános Is-

kola mellett működő „SuliGIS” Oktatási Ala-
pítvány (2113 Erdőkertes, Fő tér 6.) ezúton kéri, 
hogy adója 1%-ával támogassa az Alapítványt.

Az Alapítvány célja az erdőkertesi Neumann János 
Általános Iskolában folyó nevelési és oktatási munka, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében különö-
sen:

1.) Informatikai és multimédiás ismeretek ok-
tatása (eszközök, szakirányú képzés, rendezvények, 
konferenciák, sulilap, sulirádió)

2.) Környezetvédelem oktatása (szaktáborok, ki-
rándulások, programok, vetélkedők, ökológiai ismere-
tek)

3.) Egészséges életmód oktatása (táplálkozás, 
kultúra, drogellenes tevékenység, sporttevékenység, 
szaktáborok, kiállítások)

Kérjük támogatóinkat, hogy alapítványi 
hozzájárulásukat az Alapítvány adószámára 

hivatkozással  teljesítsék:

18676044-1-13

SZEDER

Kérjük támogassa adója  
1%-ával 

a "Ki Akarok Nyílni Óvodai 
Alapítványt!

           
Adószám: 18673199-1-13

MEGNYITOTTUNK!
3ház ABC

Erdőkertes, Fő út 235.

Szeretettel várjuk vásárlóinkat, 
alapvető élelmiszerekkel, olcsó árakkal 

és megrendelésre állateledellel és 
takarmánnyal.
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l	 2015. április 9. (csütörtök) 18.00
„FÖLÖTTEM A TENGER” IRODALMI TEAHÁZ 
A KÖLTÉSZET NAPJA TISZTELETÉRE
A 70 éves Szöllősi Zoltán költőt köszöntjük
A belépés díjtalan!

l	 2015. április 10 (péntek) 19.oo óra 
SZÍNHÁZI ELŐADÁS – VALAHOL EURÓPÁ-
BAN  – a Thália Színistúdió előadásában

l	 2015. április 11. (szombat)  9.00-12.00
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Stand-díj: 500.-Ft  és 700.-Ft (előzetes bejelentkezés: áp-
rilis 3-ig!)
A belépés díjtalan!

l	 2015. április 11. (szombat) 13.oo-16.oo 
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!”
Bolha-piac
Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (előzetes bejelentkezés: áp-
rilis 3-ig!)

l	 2015. április 12. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – A GOMBATANFO-
LYAM RÉSZTVEVŐINEK
Tájékoztató plakátokon!

l	 2015. április 16.  16.oo (csütörtök) 
„IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJA”
 (részletes tájékoztató alább!) 
A belépés díjtalan!

l	 2015. április 18. (szombat) 
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
 Túra a Börzsönyben (részletes tájékoztató plakátokon 
és a honlapon) 
A belépés díjtalan!

l	 2015. április 21. (kedd) 9.oo és 11.oo
GYERMEKSZÍNHÁZ  

(tárgyalás folyamatban)

l	 2015. április 24. (péntek) 18.oo
A VÁLYOG, az újra felfedezett építőanyag
Somogyhárságyon voltunk vályogtáborban – filmvetí-
tés
A belépés díjtalan!

l	 2015. április 25. (szombat) 9.oo-14.oo
A FÖLD NAPJA  kapcsán kirándulós-versenyjáték ál-
talános iskolásoknak

l	 2015. április 25. (szombat) 14.oo
ULTI-KLUB
A belépés díjtalan!

l	 2015. április 25. (szombat) 18.oo
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ – A Föld Napja
Ferenczi János fotográfus anyagából 
A belépés díjtalan!

l	 2015. április 26.  (vasárnap) 17.oo
NOSZTALGIA KLUB

l	 2015. április 26. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – A GOMBATANFO-
LYAM RÉSZTVEVŐINEK
Tájékoztató plakátokon!

Májusi előzetes:

w	2015. május 1. (péntek) 10.oo-17.oo 
MAJÁLIS AZ IFJÚSÁGI TÁBORBAN (Fő út 232.)
Kulturális, szabadidős programok, versenyek, vetélke-
dők, családi és baráti főzőverseny
(részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)
A belépés díjtalan!

w	2015. május 2. (szombat) 
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
 túra a Pilisben (Tájékoztató plakátokon!) 
A belépés díjtalan!

Faluház

2015. áprilisi programok

Folytatás a következő oldalon>
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MEGNYITOTTUNK!
3ház ABC

Erdőkertes, Fő út 235.

Szeretettel várjuk vásárlóinkat, 
alapvető élelmiszerekkel, olcsó árakkal 

és megrendelésre állateledellel és 
takarmánnyal.



4 Faluház

w	2015. május 9.  (szombat) 16.oo 
    A CS. GYÖRGY VÁROSI KUL-TOUR BEMU-
TATJA: MÓRICZ ZSIGMOND' 135
Irodalmi játék, melynek során a résztvevők Rejtő Jenő 
műveiből összeállított feladatokat oldanak meg. A he-
lyes megfejtők között könyveket sorsolunk ki.
A játék nevezési díja: 500.-Ft (részletes tájékoztató pla-
kátokon és a honlapon)
A programra a belépés díjtalan!

w	2015. május 14. (csütörtök)  14.oo-18.oo
VÉRADÁS  A belépés díjtalan! 
{("A kilépés bizonytalan" Rejtő Jenő) Szerk.}

w	2015. május 23. (szombat) 18.oo
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
 „Történelem a mának” Anne Frank életéről szóló kiál-
lítás megnyitója

felhívás
110 évvel ezelőtt, 1905. március 29-én született Rejtő 
Jenő, aki "... egyaránt népszerű az alig olvasók tágas és az 
irodalmi ínyencek szűkös köreiben.” 
 “Kitűnő érzéke volt a szörnyű világban meglátni a je-
lenségek fonákját, megmutatni az emberellenesben a 
nevetségest, és e nevetségessé tétellel leleplezni oly sok 
silányságot” – írta róla Hegedűs Géza.
Május 9-én (szombat) 16.oo órai kezdéssel a Cs. György 
városi kul-tour és a Faluház vetélkedőt szervez az emlé-
kére, melyhez a  „beugró” egy totó kitöltése lesz, amit a 
könyvtárban vehetnek át az érdeklődők.
(A május 9-ei verseny nevezési díja  
500.-Ft)

***
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTA-

TÁST  szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére, 
hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a prog-

ramjaink látogatását. Várjuk a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

***
Az Erdőkertesi Faluház kistérségi Zsoké Klub szervezé-
sével igyekszik otthont adni Veresegyház, Erdőkertes, 
Őrbottyán, Szada, Csomád lovasainak.
Az együttműködés célja a színvonalas klubélet megte-
remtése, valamint egy munkahelyteremtő turisztikai 
projekt megvalósítása. 
Az első alkalmat március 27-én (péntek) 18.oo órai 
kezdettel tartották. Jelentkezni lehet a civil szerve-

ződés ötletgazdája elérhetőségein: Ertinger Géza tel:  
06/28 786-538 email: ertinger.geza@upcmail.hu    
A részvétel díjtalan!

***
 A BŐRMŰVES TANFOLYAM  a Faluházban meg-
felelő számú jelentkező esetén folytatódik. Vezeti Havas 
Péter iparművész, népművész. A szintén 10 alkalomra 
tervezett program továbbra is csütörtökönként 17.oo-
20.oo óráig tart, a részvételi díj: 1.000.-Ft/fő/ alkalom, 
jelentkezni a Faluház elérhetőségein lehet.

***
DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM indul a Faluház-
ban megfelelő számú jelentkező esetén Havas Noémi 
vezetésével (www.noemihavas-photo.com).  A négy 

elméleti és egy gyakorlati alkalom során a résztvevők 
megtanulhatják hozzáértő módon használni a digitá-
lis fényképezőgépet és olyan fotókat alkotni, amelyek 

nem csak technikailag jók, de kreatívak is. A tanfolyam 
hétfő, szerda és pénteki napokon (a jelentkezőkkel 

történő megbeszélés alapján) 17.oo vagy 18.oo órától 
kezdődhetne. Minden alkalom 2 órás és díja 3000 ft/fő. 

Jelentkezni a Faluház elérhetőségein lehet.
Tematika: 

1. A digitális fotózás elméleti alapjai. Rekesz, 
záridő, érzékenység. Fényképezőgép-típusok.
2. Ismerkedjünk a fényekkel! Mesterséges és ter-
mészetes fények fajtái. Fehéregyensúly.
3. Digitális utómunka. Színek, kontrasztok beállí-
tása. Hibák javítása, különleges effektek.
4. Az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása egy 
fotóséta keretében.

Kedves erdőkertesi Anyukák, Kismamák és 
Nagymamák!

Ha kimozdulni, kikapcsolódni vágytok a kisbabátokkal, 
gyermeketekkel, ha érdekel titeket a szakértők vélemé-
nye és más családok tapasztalata, találkozzunk minden 
héten csütörtökön 10.oo-12.oo-ig az Erdőkertesi Falu-
házban!
Zavartalan két óra anyukáknak és gyerekeknek, havonta 
más, helyi szakértő vendégekkel beszélgetünk babagon-
dozással, gyermekneveléssel kapcsolatos témákban. Az 
anyukákat sem hanyagoljuk el. Nőket, édesanyákat érin-
tő témákkal is foglalkozunk.
Gyertek együtt! 
Várandós vagy és rengeteg a kérdés még benned? Gyere 
bátran, hogy segíthessünk!
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes 
Baba-Mama Klub.   
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!                     

Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna

Folytatás az előző oldalról>

4
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***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam folytatódik a Fa-
luházban Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. El-
méleti foglalkozások ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, 
minden második csütörtökön 18.oo-20.oo-ig. Terep-
gyakorlat  ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen 
egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költ-
ségmegosztással. 
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmazza).

***
BioPont klub indult májusban a Faluházban, amely a 
környezettudatos, vegyszermentes életmódot tűzte ki 
célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól ta-
nulás módszerét alkalmazzuk. A havi rendszerességű 
foglalkozások mellett célzott természetjárásokon ve-
szünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, 
továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények 
feldolgozását.A részvétel díjtalan!

***
Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző au-
tomatika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikro-
kontroller- és számítógép programozás. Linux alapisme-
retek. Bővebb információ a Faluház honlapján!

MEGHÍVÓ
az IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA

Sok szeretettel várunk mindenkit, aki bármilyen idegen 
nyelven ért, beszél illetve külföldön huzamosabb ideig 
élt, hogy csatlakozzon baráti társaságunk által újra el-
indított idegen nyelven beszélők klubjába! A klubban 
NÉMETÜL, ANGOLUL, KÍNAIUL és MAGYARUL 
beszélő baráti társaság, kötetlen légkörben zajló beszél-
getésekre invitál minden érdeklődőt.
Az ingyenes összejöveteleinkre a Faluházban kerül sor, 
várjuk az elérhetőségeinken a jelentkezésüket.

MINDEN ÉRDEKŐDŐT SZERETETTEL  
VÁRUNK!      BELÉPŐDÍJ NINCS!

A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község hon-
lapján, a Faluház címszóra kattintva. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin

Vegyes vásárok a Faluházban 

Ü	Április 10.-én pénteken, 14.oo – 16.oo-ig;  
14.-én kedden, 9.oo – 12.oo-ig;  
23.-án csütörtökön, 9.oo – 11.3o-ig;  
28.-án kedden, 9.oo – 12.oo-ig.

Ü	Májusban: 05.-én kedden, 9.oo – 11.3o-ig; 
15.-én pénteken, 14.oo – 16.oo-ig;  
21.-én csütörtökön,9.oo – 11.3o-ig;  
28.-án csütörtökön, 9.oo – 12.oo-ig.

Hollósi Jánosné

5



6 egészségünkért

Dr. Kiss Csaba házi orvos

6

Az I. számú házi orvosi körzet-
ben Dr. Orosz Orsolya praxisát Dr. 
Kiss Csaba vette át. Alkalmat kerí-
tettem arra, hogy egy fél órát elbe-
szélgessünk. Ennyi idő arra kevés, 
hogy megismerjünk valakit, arra 
elég, hogy benyomásokat szerez-
zünk róla.

Doktor úr hol kezdte a pályafutá-
sát?

- Nagyfán kezdtem, egy évig 
dolgoztam ott. Egy év után jelent-
keztem az orvosi egyetem házior-
vosi rezidens képezésére. Három év 
klinikai gyakorlat után vizsga. A vizsga után Eperjesre 
mentem.

- Gondolom több helyen hirdettek háziorvosi állást, 
miért épp Erdőkertesre esett a választása?

- Itt nem hirdették a házi orvosi állást. Szerencsés vé-
letlen volt. Dr. Orosz Orsolya doktornővel tanfolyamon 
találkoztunk. Beszélgettünk és ő mondta, hogy most 
akarja meghirdetni a házi orvosi praxisát. Eljöttem meg-
néztem és megegyeztünk.

- Vonzó lehetett, hogy Erdőkertes agglomerációs  
település.

- Természetesen néztem hirdetéseket, de azok távo-
labbi települések voltak. A gyerekek miatt szerettünk 
volna Budapesthez közelebb kerülni. Gödöllőt is is-
mertem. A választásnál Pest és Gödöllő közelsége volt 
a meghatározó.

- Térjünk át a gyakorlati oldalra! Mi a véleménye, mi-
lyen gyakran keresse fel a beteg háziorvosát, ha egyébként 
nincs panasza?

- A házi orvosnak kétévente minden beteget kellene 
látnia. Ha a betegnek kérdése, vagy problémája van, bár-
mikor lehet jönni a házi orvoshoz.

- Mi a véleménye a hazai egészségügyi helyzetéről? Or-
vosként hogyan éli meg? Az egészségügyben vajon lesz vál-
tozás?

- Az egészségügy helyzete tragikus. A várólisták, a 
hosszú előjegyzések miatt nagyon kedvezőtlen az egész-
ségügy megítélése, de problémás a kórházak, szakrende-
lők működése is.

Ma Magyarországon sem az or-
vosok sem a pedagógusok nincsenek 
megfizetve. Ez a gyógyításban ko-
moly problémát jelent a későbbiekre 
nézve, mert nagyon sok fiatal orvos el 
fog menni, vagy más területen találja 
meg a helyét.

- Úgy látom, hogy a magyar egész-
ségügynek az is problémája, hogy akkor 
megyünk orvoshoz, amikor betegek va-
gyunk, így a már kialakult betegséget  
és tüneteit kezelik a z orvosok, a meg-
előzéssel nem tudnak foglalkozni.

- A prevenció fontos, azonban a 
házi orvosoknak tevékenységében erre 

kevés idő jut. Ez a nyugati orvoslás hátulütője. A magyar 
egészségügy a nyugati mintát követi. A keleti orvoslásban 
közvetlenebb kapcsolata van a betegnek az orvossal.

- Hogyan viszonyul a természetgyógyászathoz?
Nem zárkózom el tőle. A természetgyógyászatban 

van lehetőség arra, hogy a beteg részletesen elmondhas-
sa a problémáit. A házi orvos ideje viszont korlátozott. 
Fontos lenne, hogy a mai orvoslásban kellő időt fordít-
hassunk a betegek meghallgatására, a természetgyógy-
ásznak van erre ideje. E pozitívum mellett látok viszont 
két problémát is. A természetgyógyászokat a népegész-
ségügyi szolgálat nem ellenőrzi. Ha a betegek nem is-
merik a természetgyógyász szakképesítését, akkor arról 
sincs információjuk, hogy tanulta-e valahol, rendelke-
zik-e megfelelő képesítéssel. Másik probléma bizonyos 
készítményekkel lehet. Sok a forgalomban lévő vitamin 
és táplálék kiegészítő. Ezek hatóanyagát nem mindig el-
lenőrzik. Találkoztam már olyan esettel is, hogy a beteg 
a természetgyógyásztól közönséges teakeverékeket ka-
pott és meggyógyult.

- Miképp lehet időpontot foglalni, vagy kérni? Gondol-
kodott-e azon, hogy a jelenlegi rendszeren változtat?

- Az időpontkérés működik. Próbálom átlátni az it-
teni feladatot, folyamatokat, aztán finomítunk. A jelen-
legi gyakorlat szerint a rendelés első felében az időpont 
nélkül érkező betegeket látjuk el. A rendelés másik felé-
ben előre egyeztetett időre jönnek a betegek. Telefonon 
lehet kérni időpontot, azokat 2-3 napra osztjuk el.

- Mi a véleménye az ajtón olvasható „ne tessék kopogni” 
feliratról?

- Ha úgy tűnik, hogy üres a váró, az nem jelenti azt, 
hogy nem dolgozunk, mert lehet, hogy a beteg bent van. 
Ha beteget vizsgálok, nem szakíthatom azt félbe, mert 
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Képviselői 
fogadóóra

április 21. (3. kedd) 
17.oo - 18.oo Faluház 
Varga-Bokor zsuzsanna 
- Galló György

május 5. (1. kedd) 17.oo - 18.oo Faluház  
hollósi Jánosné - Bakos istván

május 21. (3. csütörtök) 18.oo - 19.oo Faluház 
kopeczky lajos - Boldizsár Dániel

június 4. (1. csütörtök) 18.oo - 19.oo ESzak 
nagyné Gódor Csilla - hack istván

június 16. (3. kedd) 17.oo - 18.oo Faluház  
Varga-Bokor zsuzsanna - Galló György

7

ez a beteggel szemben nem lenne megfelelő magatartás. 
Ezért működik az, hogy figyeljük a váróteremben a bete-
gek mozgását, és legalább öt percenként kinézünk. Arra 
törekszünk, hogy a betegnek ne kelljen az időt felesleges 
várakozással tölteni.

Búcsúzóul megköszönöm doktor úr bemutatkozását, és 
közösen elhatározva abban maradunk, hogy havi rend-
szerességgel egészség témában egy új rovatot indítva újra 
jelentkezünk majd.

Munkájához jó egészséget, rendelőjében kevés beteget, 
praxisában minél több, az orvosi ellátással elégedett egész-
séges pácienst, sok új barátot, ismerőst kívánunk!

-S.Gy.-

ÓVODAI 
BEIRATKOZÁS

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 
KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA
beiratkozási lehetőséget hirdet az alábbi időpont-

okban:
 április 27-én hétfőn  7 - 17 óráig
 április 28-án kedden  7 - 12 óráig
 április 29-én szerdán  7 - 17 óráig
Beiratkozás helyszíne: Erdőkertes, Rákóczi u. 9-11. 

emeleti fejlesztő szoba
Amit a beiratkozásra hozni kell:
- gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- gyermek TAJ kártyáját
- gyermek és szülő lakcímkártyáját
- gyermek Egészségügyi kiskönyvét 
(oltási kiskönyv is)
A jelentkezési lap letölthető honlapunkról: 
www.ovi.erdokeres.hu
   Járosiné Suba Karolina
   óvodavezető
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NAPPALI MELEGEDŐ 
2014. októberében megnyitotta kapuit a Nappali Melegedő a Veresegyház 
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ egyik kihelyezett intézményeként. 
Egy fő szociális munkás napi 8 órában és egy fő szociális segítő napi 4 órában 
várja az ügyfeleket. 

Címünk: 2112 Veresegyház, Fő út 108.  

Bejárat a Családsegítő Szolgálat udvarából van. Aki mozgásában korlátozott, az 
akadálymentesen be tud jutni az intézményünkbe az Idősek Otthonán keresztül. 

Elérhetőségünk: 06-70-931-09-49 Hajdu Eszter (szociális munkás) 

Nyitva tartásunk: Hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig.  

Hétvégén csak a veresegyházi szociális étkeztetésben részesülők vehetik át az 
ebédet a melegedőben 11.00-12.00 között. 

Kellemes szép környezetben tölthetik a szabadidejüket az ide betérők. Tv-t 
nézhetnek, újságot és könyveket olvashatnak vagy csak beszélgethetnek egy jót.  

Szolgáltatásaink közé tartoznak a következők:  

- Mosás:               8.00-16.00-ig(mosószert, öblítőt az intézmény biztosítja) 
- Fürdés:              8.00-15.30-ig (törölközőt és szappan  biztosítunk) 
- Ügyintézés:       8.00-16.00-ig 
- Telefonálás:      8.00-16.00-ig (hivatalos ügyekben) 
- Ruhaválogatás:  8.00-11.00-ig (minden nap) 

                        15.00-16.00-ig (minden hétfőn) 
- Meleg tea és zsíros, lekváros kenyér 
- A szociális étkeztetésben részesülők elfogyaszthatják az ebédjüket a 

nappali melegedőben. 

A nappali melegedő szolgáltatásai ingyenesek! 

 Bővebb információt a Nappali Melegedőben és a Családsegítő Szolgálatnál 
kaphatnak. 
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A falopások és a külterületeken elkövetett bűncse-
lekmények megelőzésére szervezett akciót 2015. 

március 18-án 11 óra  és 16 óra között  a Gödöllői  
Rendőrkapitányság a társszervek és a Készenléti Rend-
őrség   Légirendészeti Parancsnokság helikopteres mun-
katársainak segítségével.

Az akcióban a Gödöllői Rendőrkapitányság állomá-
nyából 24 rendőr vett részt. Munkájukat a Készenléti 
Rendőrség két pilótája – helikopterrel – segítette. Az 
akcióban öt fő erdész (a Pilisi Parkerdő Zrt-től) és négy 
fő hivatásos vadőr, valamint 11 polgárőr is részt vett. 

Az ötórás ellenőrzés során egy olyan személyt fogtak 
el a  rendőrök, aki éppen kábelt égetett az erdőben, míg 
egy személy éppen élő fákat vágott ki.  

Bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt öt sze-
mélyt állítottak elő, egy személy ellen pedig szabálysér-
tési feljelentést tettek. 

Helyszíni bírságot 7, közigazgatási bírságot két sze-
méllyel szemben szabtak ki. 

59 főt és 25 gépkocsit ellenőriztek. A rendszámfelis-
merővel 305 járművet vizsgáltak az akcióban részt vevő 
személyek. 

Bagon, a Dutka dűlőben fatolvajokat vontak ellenőr-
zés alá a rendőrök.

Helikopterrel észlelték, hogy  Kerepesen a Gyár utca 
mögötti fenyvesben az aljnövényzet nagy területen  ég. 
A TIK segítségével értesítették a Katasztrófavédelem 
munkatársait, akik a tüzet eloltották. 

Gödöllő – Máriabesnyőn kábelégető személyt fogtak 
el a gödöllői körzeti megbízottak, a leégetett kábelek 
egy előző napi lopásból származtak. 

Akcióban a gödöllői rendőrök 
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2015. március 5-én hatályba lépett az új Tűzvédelmi Szabály-
zat. A lakosság számára az egyik legjelentősebb változás, hogy az 
élet és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata 
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, kivéve, ha az 
önkormányzat az égetés szabályairól önkormányzati rendeletben 
rendelkezett. Az avar és kerti hulladék égetése az adott település 
önkormányzati rendeletében kijelölt időszakban és módon lehet.  

Erdőkertesen az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, 
a közterületek rendjéről szóló 14/2008. (12. 04.) önkormányzati ren-
delet 14. § (6) bekezdése szerint a kerti kiszárított zöldhulladék (fű, 
avar, gallyak stb.) minden hét keddjén 6.00 órától 20 óráig és szom-
batján 6 órától 12 óráig terjedő időszakban égethető. Az égetést ezen 
időpontokon belül lehet  megkezdeni és teljesen befejezni, azaz a füstöt 
is megszűntetni földtakarással, illetőleg vízlocsolással.  

A kerti égetésnél különösen fontos betartani az alábbi tűzvédelmi 
szabályokat:

• kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés és kerti sü-
tés, grillezés

• a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad éget-
ni, ahol a környezetére tűz- és életveszélyt nem jelent

• a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyúj-
tója köteles gondoskodni

• a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illető-
leg eloltható

• az égetés befjezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást 
meg kell szüntetni

• az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más 
kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladé-
kot

• midenesetben tilos a tüzet őrizetlenül hagyni.

Fontos szabály! Országos tűzgyújtási tilalom esetén az érintett te-
rületen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más 
jogszabály (önkormányzati rendelet) megengedi!!!

Az elmúlt évek kedvező tapaszta-
latai alapján az ORFK-Országos 

Balesetmegelőzési Bizottság idén is meghir-
deti a „Közlekedik a család” közlekedésbiz-
tonsági vetélkedőt. 

A verseny fődíja egy Skoda Fabia Combi személygép-
kocsi. Nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel 
rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelke-
zik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 
6-17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. 

A területi versenyeket a fővárosi és a megyei 
balesetmegelőzési bizottságok bonyolítják le 2015. április 25. és június 
13. között A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az alábbi időpont-
ban és helyszínen rendezi a megyei fordulót:

• Június 6. Cegléd
A pontos helyszínekről és időpontokról a verseny honlapján –  

www.kozlekedikacsalad.hu – tájékozódhatnak az érdeklődők. 
A területi versenyre a fenti honlapon elektronikus úton, valamint a 

vetélkedő napján, a helyszínen személyesen lehet jelentkezni.

A honlapon május 1. és június 7. között ötfordulós játékos  

közlekedésbiztonsági vetélkedő kerül le-
bonyolításra. A feladatokat eredményesen 
teljesítők között fordulónként kisorsolásra 
kerül a Hungaroring Sport Zrt. felajánlása-

ként a Formula 1 Magyar Nagydíjra 2 db belépő, az 
Autós Nagykoalíció felajánlásaként 1 db 10.000 Ft 
értékű üzemanyag utalvány, valamint a Porsche Hun-
gária Kereskedelmi Kft. felajánlásaként 1 db 10.000 
Ft értékű Skoda ajándékcsomag.

 Az internetes játékra családok is jelentkezhetnek, 
és fordulónként pontokat gyűjthetnek. A legeredmé-
nyesebben szereplő család részére a szervezők lehe-

tőséget biztosítanak, hogy az országos döntőbe jusson és ott a területi 
versenyek legjobbjaival mérje össze tudását.

 
Az országos döntő 2015. június 21-én, Mogyoródon, a Hungaroringen 

kerül megrendezésre. 
A családok tesztlap kitöltése után autós és kerékpáros ügyességi 

feladatokban, műszaki ismeretekben és elsősegélynyújtás terén mérik 
össze felkészültségüket. A Skoda Fabia Combit bármely család megnyer-
heti, mely ismeri, és megfelelően alkalmazni is tudja a mindennapok 
biztonságos közlekedéséhez szükséges szabályokat.

PÁLYÁZAT

Belterületen avar és kerti hulladék égetése
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1414 a lEGSzEBB konyhakErtEk

Erdőkertes Község Önkormányzata - csatlakozva 
Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létre-

hozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország leg-
szebb konyhakertjei országos  programhoz - meghirdeti a 
helyi „A legszebb konyhakertek” című programot.

A célunk, hogy arra ösztönözzük lakosainkat, hogy akár saját, vagy 
rokonai, barátai udvarán, kertjében alakítsanak ki konyhakertet, gon-
dozzák azt, termesszenek benne maguk és családjuk számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: 
l	az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
l	rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett 
kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/
gyümölcsöket termeszt.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók ké-
szítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos 
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5 különböző konyhakerti növény termesz-

tése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igé-

nyének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfe-

lelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő le-

gyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a nap-

rakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio 

módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz 
használata, a madárbarát kert kialakítása: található ben-
ne madáretető, madáritató, és madárodú.  (A kertet ma-
dárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.
mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél 
több féle fűszer és gyógynövény található.

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és 
indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szer-
vezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Ma-
gyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölés-
re, minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi 
zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 
• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor 

szobrászművész (Karcag), Munkácsy és Magyar Örök-
ség díjas, érdemes művész alkotása

• Oklevél - Miniszteri aláírással, 
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes 

keretek között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi mi-
niszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01-től 
- augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés 
alapján.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 
kertművelő jelentkezését!

  Dr. Pásztor László
 polgármester

"
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Húsvét után, pün-
kösd előtt. Vajon 

mit mondanak ezek a szavak 
a mai embernek? Pihenést? 
Kikapcsolódást? Jelent-e 
bármit is Jézus feltámadása 
vagy a Szentlélek kitölteté-
se? Vagy megyünk, pörgünk, 
rohanunk tovább?

Igen. Megyünk, pörgünk, 
rohanunk tovább. Mert az 
élet nem áll meg. Illetve ha 
megáll is egy kicsit, az nem 
több, mint egy kis öröm, 
igyekszünk élvezni vala-
mennyire az életet. Lehet, 
hogy tervezzük már a nya-
rat, tesszük félre havonta kis 
összegekben azt, amit majd 
a nyaralásra költünk. És jó 
lesz. Jó lesz? Vagy nem? Mi 
határozza meg? Jó együtt 
lenni? Jó beszélgetni a csa-
láddal? Szoktunk beszélgetni? De jó lenne.

Húsvét után, pünkösd előtt: Jézus felment a mennybe. 
Hú, leírva ezt a rövid mondatot, mennyire életidegennek 
látom – ma. Most mennyire távolinak tűnik a mai em-
bertől ez a mondat, hogy Jézus felment a mennybe. Hogy 
Jézus emelkedett. És egyszer csak eltűnt az őt figyelők 
tekintete elől. Pedig ezt is megmondta előre. Hogy el fog 
menni, és helyet készít mindazoknak, akik hisznek ben-
ne. Pedig ez nekünk óriási dolog! Nem mindenkinek, de 
nekünk, akik hiszünk, igen. Mert ez azt jelenti, hogy van 
folytatás. Bármi is következne, van tovább.

Jézus felment a mennybe. De ez nem azt jelenti, hogy 
sikerült neki elérnie a szökési sebességet, és egyre gyor-
suló mozgással elhagyta a légkört, hanem hogy felemel-
tetett, és felhő takarta el őt a tanítványok szeme elől. 
Vagyis hogy nem látták többé. Ennyi elég volt Jézus föl-
di megjelenéséből. Hogy most már nincs szükség arra, 
hogy ő itt legyen, hogy sikerüljön vele találkozni, vele 
együtt lenni, hanem mindent nélküle kell létrehozni. 
Mindent egyedül. Kicsit magunkra hagyatva, de azért 
mégsem.

Mert Jézus elment, ezzel kifejezte, hogy nincs itt, de 
azt is, hogy itt van. Mert úgy van itt, hogy elment. Mi ez 
az egész? – lehetne kérdezni… 

Jézus előre megmondta, ami fontos. Elmegy, és ez-
zel kifejezi, hogy fölötte van mindennek. Ura minden-
nek. Nekünk pedig lehet keresnünk Őt, mint aki nincs 
ugyan közöttünk, de mégis velünk van. Ez nagyon fon-

tos. Mert itt vagyunk a Föl-
dön. Keressük a mennybe 
vezető utat, de úgy érezzük 
sokszor, hogy zuhanunk a 
pokol felé – mit tehetnénk? 
Nincs kiút? Vagy van?

Jézus elment, hogy he-
lyet készítsen nekünk. Csak 
higgyünk benne. Ő tudta, 
merre érdemes menni. Mi 
csak keressük Őt.

Mi a célja a mennybeme-
netel ünnepének? Hogy ki-
utat mutasson. Van tovább! 
Nem kell megállítani a vilá-
got, nem kell kiszállni belő-
le. Nem kell elmenekülni, 
van lehetőség. Nincs szük-
ség öngyilkosságra, nincs 
szükség kábulásra. Jézus 
előrement. Ezzel megmu-
tatta: van folytatás. Olyan, 
amely más megvilágításban 

mutatja meg az egész életet. És a halált is. Csak az a kér-
dés, hogy mi hiszünk-e ebben az egészben. Mert a hit 
által lehet csatlakozni Jézushoz. Máshogy nem. És az is 
igaz, hogy csak Jézus tud oda elvezetni.

De van még egy fontos üzenete ennek az ünnepnek: 
Jézus vissza fog jönni az idők végén. De mi „felemelt fő-
vel várjuk a mennyből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb 
értünk az Isten ítélőszéke elé állt, és rólunk minden kár-
hoztatást elvett” (Heidelbergi káté). Vagyis nincs félni-
valónk. De nem azért, mert olyan jók lennénk, hanem 
mert Isten mindent megbocsátott Jézusért. Akármit tet-
tünk is. Ezért van szabad utunk a mennybe, mert hisz-
szük, hogy igazak Isten ígéretei. Ezért örvendezünk, és 
ezért várjuk a mennyből Jézust. Mert ugyan ítélni jön 
eleveneket és holtakat, de minket, akik hiszünk őbenne, 
akár fiatalok, akár idősek, összegyűjt és elvisz az örök 
örömbe. Sajnáljuk a többieket, de ha megvan a szabad-
ságuk a hitetlenségre, akkor mi is tiszteletben tartjuk, de 
elfogadjuk az ő szabad döntésüket. Viszont mi várjuk a 
mennyből Jézust. Ezzel tudunk felül emelkedni sok-sok 
bajunkon. Mert tudjuk, hogy van vigasztalás, van öröm, 
van békesség. Csakis Jézus Krisztus nevében. Ezt kívá-
nom mindannyiunknak, szabadon! 

Ámen!
Gergely Ferenc Barnabás

erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173; g fbarna@gmail.com

15álDáS,  BÉkESSÉG!
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Álmod, hogy lovagolni tanulhass? 
Ha igen a válasz, érdemes végig-

gondolni néhány dolgot, mielőtt ebbe 
a gyönyörű, de nehéz sportba belefog-
nál. A leendő lovasnak rendelkeznie 
kell: kitartással, alázattal a ló iránt és 
türelemmel, ja és nem árt némi kondi 
sem. Először is: milyen céljaid, igénye-
id vannak és ehhez milyen anyagi le-
hetőségeket tudsz biztosítani?

Célod több is lehet: 
- Gyorsan, minél kevesebb rá-

fordítással szeretnél meg tanulni lova-
golni.

- Biztonságosan és helyesen sze-
retnél meg tanulni lovagolni, lóval fog-
lalkozni, esetleg később versenyezni.

Nem véletlenül választottam ketté: 
vagy gyorsan vagy biztonságosan és 
helyesen. Persze a kettő nem zárja ki 
egymást, de ahhoz rengeteg pénz, idő és kitartás szük-
séges.  Ők már inkább a későbbi versenyzők kategóriába 
tartoznak.

Tehát, ha Te a biztonságosan és helyesen szeret-
nél lovagolni kategóriába tartozol, akkor valószínűleg 
számodra  maga a ló, mint élőlény is fontos.  Nem az 
a lényeg számodra, hogy gyorsan, instabil, bizonytalan 
üléssel, a szárba kapaszkodva, a ló száját tépve, szétrúgva 
az oldalát, saját vagy mások biztonságát veszélyeztetve 
kimenj terepre. Ha így gondolod Te is, akkor érdemes 
olyan helyet választanod, ahol:

- oktatásra alkalmas, egészséges, vizsgáztatott lovak
- megfelelő szakember (megfelelő képzettséggel)
- megfelelő helyszín (lovaglópálya, körkarám, 

WC, öltöző)
- megfelelő tárgyi feltételek (ellenőrzött nyergek, 

kantárak egyéb kiegészítők) várják a leendő lovasokat.
A 14/2008. (XII.28.)ÖM rendeletben szabályozzák 

a lovardák személyi-, tárgyi- és a szolgáltatás műkö-

déséhez szükséges feltételeket, ill. 
minimális állatjóléti feltételeket is 
tartalmaz.  Ez alapján minden lo-
vardának, magánszemélynek, aki 
lovasoktatást, lovas szolgáltató te-
vékenységet végez, kötelezően re-
gisztráltatnia kell az MKEH-nál. 
A szemlét követően a MLTSZ 
szakemberei egyenként ellenőrzik 
a regisztrált lovakat, beazonosítják 
és minősítik, hogy lovasoktatásra 
alkalmasak-e. Amennyiben minden 
megfelelt az előírásoknak, a lovardát 
nyilvántartásba veszik és végezheti 
a lovas szolgáltató tevékenységet. 
Az engedélynek minden lovardá-
ban ott kell lenni. Te, mint lovas is 
kérheted és megnézheted. Ezen sze-
repelni kell az engedély számnak, 
az oktatásra alkalmas lovak nevé-
vel, alkalmassági vizsga papírjaival 

együtt. Ennek hiányában legálisan lovas szolgáltató te-
vékenység, lovasoktatás, lovagoltatás, lovastáboroztatás 
nem végezhető. Tehát, ha adott lovardának nincs ilyen 
engedélye, akkor ott hiányzik valamilyen feltétel ahhoz, 
hogy Te biztonságosan és helyesen tanulj meg lovagolni.  
A törvény mindenképpen a lovak és a lovasok érdekeit 
szolgálja, a lovasoktatás színvonalát emeli.

Ha bizonytalan vagy egy lovardát illetően a http://
www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/nemzeti/idegenforg_
nyilv oldalon magad is ellenőrizheted, hogy olyan helyen 
lovagolsz, ahol mindent megtesznek a biztonságodért és 
lovas tudásod fejlődéséért.

Ha bármi további kérdésed lenne Erdőkertesen a De-
lelő Lovas SE-ben megtalálsz. 

Elérhetőségeink: 
www.delelo-lovastanya.com 
30/789-6647.

Kiss László

sport

Lovagolni szeretnék!



Miénk itt a tér

III. Pásztor Gyula

ünnepség a Faluházban
Március 15.

                   

 Szabadságharcosok   
 
 
Meglepő hírrel kezdte  az 1848-49-es Forrada-
lom és Szabadságharc 167. évfordulóján ren-
dezett Faluházi ünnepség szónoklatát Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő, amikor elmond-
ta, hogy térségünk is részese a szabadságharc 
azon eseményeinek, amelyek arról szólnak, 
hogy négy katona ezen a tájon talált mene-
déket, majd örök nyugalmat  a tragikus végű 
csatában.  A két sírhely sokáig látható volt, 
aztán az idő, és az emberi emlékezet ezeket 
is mind hátrább sodorta a fájdalmak sorában. 
Mára nekünk csupán a tanulságok levonása 
maradt. Ez időt állóbb. A történelmi tapasztalat 
újólag is megerősíti,  hogy a minket körülve-
vő nagyhatalmak „segítségnyújtása”, végül is 
saját érdekeiket szolgálja. Nincs segítség, nincs 
jószándék önzetlenül, viszonzás nélkül. Csak mi 
akarhatunk, és tehetünk jót magunknak, ezért, 
fontos  nekünk tenni, cselekedni a saját érde-
keinkért.    
Az ünnepköszöntő szónoklat után a Garabon-
ciás együttes ritkán hallott dalokkal lepte meg 
a népes közönséget. Ma is hazafias lelkesedést 
kiváltó toborzókat, Kossuth nótákat  énekeltek, 
mondtak el prózában... Az emelkedett hangulat 
megszólaltatta a közönséget is; együtt énekel-
ték, hogy  ...Kossuth Lajos azt üzente..., esik eső 
karikára, Kossuth Lajos kalapjára . . .
A megemlékezés zárásaként került sor a Bat-
thyány szobornál rendezett koszorúzási ün-
nepségre. Dr. Pásztor László polgármester  
Erdőkertes Önkormányzatának nevében, az 
alpolgármesterek társaságában helyezett el 
koszorút,  majd az Erdőkertesre látogató köz-
jogi  méltóságú vendég, országgyűlési képvi-
selő, Tuzson Bence rótta le kegyeletét.  Végül 
a pártok, szervezetek, emlékező személyek ko-
szorúi, virágai, főhajtásai zárták az ünnepélyt.                                                                                                                                       
                                          Juhász Andor

                   

  
 
A Rádióból és egyéb hírforrásból is megtudhattuk, hogy 
125 éves a Magyar Cirkusz. Ennek kapcsán a 2015. év 
különleges, jubileumi évnek minősül, sok meglepetés-
sel, érdekességgel, ritkasággal. Kicsiknek és szüleiknek 
is rendhagyó programnak tekinthető, hogy a Fővárosi 
Nagycirkusz útra kel, és az idei évben bebarangolja az 
országot. Különös és kedves meglepetés volt, hogy az 
országszórakoztató sorozat első állomása szomszédvá-
rosunk, Veresegyház lett. Akik napi elfoglaltságaik so-
rán jöttek-mentek a városban,  esetleg rákanyarodtak 
a Csomád, Fót felé vezető, nemrégiben tükörsimává 
felújított útra, láthatták a két óriás sátorból álló cirkuszi 
építményt. Akik pedig  március 20-án, estefelé sétáltak 
arra, egy látványos fényeffektusban gyönyörködhettek: 
a fehér sátorfelületre vetített motívumok csodáit néze-
gethették az esti sötétségben. Gyönyörű színes szőnye-
gek mintáira emlékeztető színorgia látványa állította 
meg az utca emberét. A régebbi cirkuszok komorszürke 
ponyvái, a valamikori kopottas, olykor foltozott, sze-
gényes külsők helyett,  látványban tobzódó, felüdítő, 
hangulatos varázslatok csábítottak a sátorbelső  meg-
tekintésére, a műsor megnézésére. Ez jó reklámnak 
bizonyult, sokan megnézhették az előadást a három 
nap folyamán. Szívet melengető  érzés volt tudni, hogy 
a műsort a Fővárosi Nagycirkusz díjtalan vendéglátá-
sában részesülő nehéz-sorsú, és sérült gyermekek is 
láthatták. A műsor kétpólusú volt, az egyik csoport a 
nézőtéri székekben kacagott, álmélkodott, kurjongatott, 
tapsolt. A másik csoport pedig veszélyes produkciókkal 
szórakoztatta a közönséget. Hol ötembernyi magas-
ságba ugrált föl, vagy ostorát pattogtatva vezényelte a 
morgós kedvű vadakat, vagy az óriás elefánt ormány-
székében himbá-lódzott – irigylésre méltóan... Szép 
volt minden látvány, és szép volt az élmény, amivel tá-
vozott a teltházas publikum, nem gondolva arra, hogy 
még lehet fokozni a meglepetéseket. Mert lehetett! 
Újabb szín-kavalkád a sátrak falán, oldalán tetején és 
újabb színvilág az ég felé nézve: tűzijáték formájában. 
Olyan látványossággal, ami nemzeti ünnepek, országos 
rendezvényein is helytálló lenne. 
Így gyönyörű lett az este, nem csak bent – kint is: a 
vetített-fényben...  
                                                                                                                                                      

                                        Kép és írás: Juhász Andor
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• 1-2. Mesélő muzsika
• 3. Vályogból
• 4. Kosárfonás
• 5-6. Közmeghallgatás
• 7. Napfogyatkozás
• 8. VVTV a sakkversenyen
• 9. Baba-mama klub
• 10. BioPont klub
• 11. Könyvtári óra
• 12. InternetFiesta
• 13. A Föld Napja - illusztráció: 
          Kerékgyártó Krisztina 7.b
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