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isztelt Erdőkertesi
•
Február 4-én kivitelezővel egyeztettünk a Mária
Polgárok! Az eltelt utcai csapadékvíz elvezető árok megépítéséről.
időszakban az alábbi ese•
Február 6-án tartottam az "Isten hozta Erdőkerményekről számolhatok be. tesen" elnevezésű rendezvényt a Faluházban, amelyre a tavalyi évben Erdőkertesre költözöttek kaptak meghívást.
• Január 19-én az idénre
•
Február 7-én volt az Evangélikus Templom 10
tervezett járda felújításokhoz éves felszentelését ünneplő Istentisztelet.  
térkő gyártóval egyeztettem.
•
Február 8-án a Polgárőr Egyesület elnökségi
• Január 20-án a Bánya-tó ülésére került sor. Újabb három taggal bővült az Egyejelenlegi bérlőjével a helyszí- sület létszáma.
nen folytattam megbeszélést
•
Február 9-én Varga Bokor Zsuzsanna védőnőa jövőbeni hasznosítás lehe- vel, Járosiné Suba Karolina óvodavezetővel és Gáspárné
tőségéről. További egyez- Csókás Ritával a Magyar Vöröskereszt területi vezetőjétetésre a földmérési rajzok vel egyeztettünk a Ki akarok nyílni Óvoda és Vöröskeelkészülte után kerül sor.
reszt közötti szorosabb együttműködésről.
•
Január 20-án a Gödöllői Rendőrkapitányságon
•
Február 10-én a kamerarendszer bővítéséről
Járási közbiztonsági egyeztető fórumon vettem részt. Az egyeztettem.
ott elhangzottakról írásbeli tájékoztatást kap az önkor•
Február 15-én voltam a Veresegyház és Környémányzat, amelyet a honlapunkon közzéteszünk majd.
ke Szennyvízközmű Társulás ülésén, ahol elfogadtuk az
ez évi költségvetést. Ennek eredményeként az idei évben
felújításra kerülhet (az Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2/2016. (II.2.) Kt. határozata szerint, szegélykővel és mart aszfalt burkolattal)  a
: Kazinczy utca (Géza utca és Nádas utca közötti szakasza), 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 Kistérség Társulási ülésén, ahol elfogadtuk a
2016. évi költségvetést.
•
Február 3-án a védőnők-, óvodavezető-, iskolaigazgató-, az EGYMI képviselőjével és Nagyné Gódor
Dr. Pásztor László
Csilla alpolgármester asszonnyal együtt közös megbepolgármester
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 megkezdődött. 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 játszótéri eszközök mellett, Street fitness eszközöket is szeretnénk kihelyezni. A játszótér építéséhez, szépítéséhez
2016. február 13. JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL AZ ESE SZERVEZÉSÉBEN
számítok a környékbeliek segítségére!
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

interjú

2

CSOK: negyed é vszázados át törés az
ot thonteremtés tá mogatá sában
A nemrégiben útjára indított
Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) fontos bizonyítéka
annak, hogy a kormány a magyar
családok, illetve családot tervezők
oldalán áll – nyilatkozta lapunknak
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára,
a Pest megyei ötös választókerület
országgyűlési képviselője.
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény – vagy ahogyan a legtöbben ismerik, a CSOK – egy igencsak kiterjedt támogatási program.
Mit is foglal ez magába?
Ahogy mondja, a CSOK a lehetőségek széles spektrumát 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 vásárlására, vagy a már meglévő ingatlan bővítésére is lehetőséget
kínál. Mindezek mellett adó-visszatérítési támogatást, a
három vagy többgyermekes családok számára pedig otthonteremtési kamattámogatást biztosít.

kitolható, a gyermek 25 éves koráig.
Ezek voltak tehát az univerzális
szabályok. Most nézzük az eltéréseket!
Az új lakást vásárlók/építők és a
használt lakást vásárolni szándékozók 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 vállalnak), míg új lakásra az a fiatal házaspár is igényelhet három gyermek
után járó támogatást, akiknek az igényléskor még egy
gyerekük sincs.
Az eddigi válaszokból kitűnik, hogy a házasság lényeges feltétele az igénylésnek. Mi a helyzet az egyedülállókkal és az élettársi viszonyban élőkkel?

Ahogy már az előbb is elmondtam, gyermekvállalással támogatást csak fiatal házaspárok kaphatnak, tehát
ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét.
De a támogatást igénybe vehetik természetesen az egyedülállók is meglévő gyermekük után. Ugyanakkor az
Amennyiben jól értesültünk, az igénylőknek meg élettársak is kérhetik a CSOK-ot együttes igénylőként
kell felelniük bizonyos életkorbeli feltételeknek.
a meglévő gyermekeik után. Ami fontos, hogy együttes
igénylés esetén egyik félnek sem lehet a NAV-nál nyilÍgy van. Erre vonatkozólag vannak univerzális szabá- vántartott köztartozása.
lyok, amelyek az új ingatlant vásárlók/építők és a használt ingatlant vásárlók esetében azonosak, és vannak
A februárban elfogadott kormányrendeletek részspecifikus szabályok is. Ami az igénylők mindkét tábo- letesen összefoglalják a társadalombiztosítási jogvirára igaz, hogy a támogatást most már azok a családok szonyra vonatkozó előírásokat.
is igénybe vehetik, ahol a házastársak egyike az igénylés
időpontjában betöltötte a 40. életévét. Abban az esetÍgy van, ez a CSOK-nak egy lényeges eleme, ezért
ben, ha valaki úgy igényli a támogatást, hogy már meg- megkívánja, hogy részletesebben is beszéljünk róla.
vannak a gyerekek, a szülőknek nem kell házasságban Kezdjük a használt lakásokra vonatkozó szabályozásélniük és a 40 éves korhatár sem előírás. Ám ha valaki sal, mivel ott egyszerűbb a helyzet. Ez esetben együttes
a gyermekvállalás előtt szeretne támogatást igényelni, igényléskor legalább az egyik félnek TB jogviszonya kell
akkor feltétel, hogy az igénylő pár házasságban éljen. A legyen, és ezt visszamenőleg 180 napra (legfeljebb 30 nap
szabályozás változást hozott abban, hogy a támogatást a megszakítással) igazolnia kell. Új ingatlan vásárlásakor,
szülők a korábbi 16 év helyett az eltartott gyerek husza- illetve építésénél egy kicsit bonyolultabb a szabályozás.
dik életévének betöltéséig vehetik igénybe, s ez a korha- Itt különbséget kell tenni aközött, hogy egy-két, illetve
tár a felsőoktatásban tanulók esetében további öt évvel három vagy több gyermek után igénylik a CSOK-ot.

or s z á g g y ű l é s i k é p v i s e lőn k k e l
Előbbi esetben az igénylőnek visszamenőleg 180 napos
jogviszonyt kell igazolnia, és nem lehet közfoglalkoztatott személy, utóbbi esetben legalább 2 éves jogviszonyt
kell igazolnia. Az erre vonatkozó részletszabályokat tételesen 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 tulajdont és mindkét félnek bejegyzett tulajdonjoggal kell
rendelkeznie. Az új lakás építése vagy vásárlása esetén a
Családi Otthonteremtési Kedvezmény odaítélése szempontjából nem minősül kizáró oknak, ha az igénylők már
rendelkeznek ingatlan-tulajdonnal, ám feltétel az, hogy
a CSOK felhasználásával vásárolt lakásban tartózkodjanak életvitelszerűen, és ezt lakcímkártya-másolattal tudják igazolni. A használt lakásokra igényelhető támogatás
esetében egy kicsit árnyaltabb a helyzet. Itt ugyanis az
igénylőnek csak 50 százalékos tulajdonjoga lehet más ingatlanban, ezt meghaladó arányú tulajdonjoga abban az
esetben lehet, amennyiben az ingatlan haszonélvezettel
terhelt. A használt lakás vásárlására igényelhető támogatásról szóló rendelet arra is kitér, hogy amennyiben az
igénylő a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül
értékesítette az ingatlanát, annak összegét be kell forgatnia a CSOK igénybevételével vásárolt lakásba.
Az egyes támogatási összegek a vállalt gyermekek számának és az ingatlan méretének függvényében
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A gyermekvállalásnál lényegi kérdés a vállalt gyermekek száma – az, hogy ezt a számot teljesíteni kell.
Mi történik olyankor, ha valaki túlteljesíti ezt a vállalást?
A kérdés megválaszolásához célszerű egy konkrét példát 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 hiteltartozás gyermekenként 400 ezer forinttal csökkenthető. Ha
például a harmadik gyermek megszületésekor a támogatási 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 felhasználható.
Azután elképzelhető az is, hogy a szülők a megszületett vagy vállalt gyermekekre igénybe veszik a CSOKot, és ezen felül születik még gyermekük. Ilyenkor dönthetnek úgy, hogy egy újabb használt (vagy új) lakásba
költöznek, és igényelhetik a magasabb gyermekszámra
járó CSOK-ot, a korábban igénybevett támogatással 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 forintra), vagy dönthetnek úgy is, hogy a két újabban született
gyermek után felveszik a 2 x 400 000 forintot és csökkentik ezzel a fennálló hiteltartozásukat. Végezetül azt
is megtehetik, hogy új lakásba költöznek, vagy lakóépületet 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 terheli még az igénylőt?
Az igénylőnek kötelessége a támogatási szerződés
megkötésétől számított 10 évig a CSOK igénybevételével 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
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALONL>
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testületi hírek

egészségügyi intézményben tartózkodik. Ha az igénylő
A 2016. február 23-án megtartott Képviselő-testüleközeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen máshol
lakik, vagy ha más településen vállal munkát, illetőleg ha ti ülés napirendjei voltak:
a gyermek az igénylés idején már nagykorú (vagy később
1. Erdőkertesi Sport Egyesület pénzügyi beszámoválik nagykorúvá) és elköltözik.
lója  
Amit még ezen túl fontosnak tartok elmondani,
2. Javaslat a saját bevételek és az adósságot kelethogy a CSOK igénybevételével vásárolt lakásban a fent
keztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
részletezett 10 év időtartamra a támogatás összegének
megállapítására   
megfelelő hányadra elidegenítési és terhelési tilalom ér3. 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása    
vényes, az állam javára jelzálogjog kerül bejegyzésre, és
4. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása   
lakásbiztosítással kell rendelkezni. Mindezt a vonatko5. Szociális étkeztetés térítési díjai   
zó kormányrendeletek részletesen tartalmazzák.
6. 2016. évi közigazgatási szünet elrendelése   
7. Ingatlan átsorolási és telekhatár-rendezési ügye
Egyik előző kérdésemre válaszolva 10 millió forin8. Belterületbe csatolások I. II. III.  
tos kamattámogatott hitelt említett. Mit kell erről a
9. Építményadó rendelet módosítása
kedvezményes hitelről tudni?
10. Veresegyházi Kistérségből Vácduka település
Igyekszem röviden és lényegre törően elmondani az
kiválásának jóváhagyása
ezzel kapcsolatos fontos tudnivalókat. Tehát, ha valaki
• A testületi ülésen a képviselők elfogadták az
a három gyermek után járó 10 millió forintos támogatást igényli, emellé igényelhet további 10 millió forint Erdőkertesi Sport Egyesület 2015. évi pénzügyi beszákamattámogatott hitelt. Ezt a kamattámogatott hitelt a molóját.
hitelintézet adja a saját forrásai terhére –az állam szere• A Ki akarok nyílni Óvoda vezetője beszámolt az
pe az, hogy annyi százalékpontos támogatást nyújtson
a hitelintézet részére, hogy a hitel kamata maximum önkormányzati intézmény 2014/2015-ös nevelési évé3 %-os legyen. A kamattámogatást az állam a kölcsön nek szakmai munkájáról. A beszámolót a Képviselő-tesfutamidejének első 25 évére nyújtja. Fontos, hogy kizá- tület elfogadta.
rólag forintalapú hitel igényelhető, és a kölcsönszerző• A Képviselő-testület elfogadta a 2016. évre és az azt
dés megkötésének feltétele, hogy a bekerülési költséget
tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja. A la- követő évekre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilikásépítési támogatásról szóló rendelet szerint a három- tási törvény rendelkezése szerinti adósságot keletkeztegyerekesek, vagy három gyermeket vállalók akkor igé- tő ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható
nyelhetik a 10 millió forintos támogatást, ha az igénylés összegét.
időpontjában nincs nyilvántartva tartozásuk a központi
• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az
hitelinformációs rendszerben (KHR), vagy a KHR-ben
szereplő tartozásukat már legalább egy éve teljesítették. önkormányzat 2016. évi költségvetését.
Úgy gondolom, azt is fontos elmondani, hogy mely ese• A Képviselő-testület döntött a 2016. évi közbeszertekben nem igényelhető kamattámogatott hitel: lakáselőtakarékossági szerződés alapján folyósított kölcsönre, zési terv elfogadásáról.
áthidaló kölcsönre, meglévő kölcsöntartozás kiegyenlí• A Képviselő-testület határozatot hozott a Verestésére, és végül lejárt tőketartozás esetén.
Mogyorósi Zsuzsanna egyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
által Erdőkertesen szolgáltatott szociális étkeztetés, illetőleg 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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r e n d őr s é g i h í r e k
ban lévő ingatlan forgalomképességének átsorolásához
annak érdekében, hogy a Mély utca szabályos vonalvezetése kialakítható legyen.
• A Képviselő-testület engedélyezte három külterületi ingatlan belterületi ingatlanná történő átminősítéséhez.
• A Képviselő-testület módosította az építményadó
rendeletet a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok körének nevesítésével.
• Az önkormányzat elfogadta Vácduka település
2016. június 27. napjával történő kiválását a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásából.
Homa Ibolya

FOGADÓÓRA
Az erdőkertesi körzeti megbízott minden hónap
első hétfőjén 8.oo-12.oo
óra között fogadóórát tart a
polgármesteri hivatal KMB
irodájában.

É vértékelő Pest
me gy é be n

A

rendőr-főkapitányság
tavalyi évben elért
eredményeit, munkáját értékelték.
A Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság tavalyi évben végzett munkáját értékelte Dr. Mihály István
r. dandártábornok,
megyei rendőrfőkapitány 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 értékelésén túl meghatározta az idei év feladatait.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

elismerés

Szaka Zsolt
főtörzszászlós
06 20 408-4355

A

z 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 Alosztályvezetője 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

közérdekű - egészség
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BARÁTSÁG
Kedves Erdőkertesi Nyugdíjasok!
Településünkön már több, mint
40 éve működik a Nyugdíjas Klub.
Minden héten szerdán tartjuk ös�szejöveteleinket. Ha szeretnél
egy vidám napot eltölteni, akkor
köztünk a helyed! Szeretünk kirándulni, gyógyfürdőbe járni,
kártyázni, nagyokat beszélgetni,
együtt ünnepelni nő- férfi- és névnapot egyaránt.
Csatlakozz hozzánk,
szeretettel várunk!

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

Nyugdíjas
híradó
2016. február 18-án az
Erdőkertesi Nyugdíjas Klub fergeteges farsangi bált rendezett. Nemes Péter egy szép verssel köszöntötte az egybegyűlteket. Sajnos,
mivel sokunkat nem került el az
épp aktuális járványos megbetegedés, a szokásosnál jóval kevesebben

Erdőkertes
Bérezés:
Község
•
Megbeszélés szerint
Önkormányzat
Foglalkoztatás jellege:
Polgármesteri
•
Teljes munkaidős,
Hivatalának
•
MT-s jogviszony
Kommunális
Csoportja
Jelentkezni lehet:
felvételt hirdet Thury Gábornál,

gépjárművezetői
munkakörbe

Elvárások:

•
„C” kategóriás jogosítvány
Előny:
•
IFA tehergépjármű vezetésében karbantartásában való jártasság
•
Nehézgépkezelői jogosítvány

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

köszönni. Este 10-ig roptuk, nem
mintha abba akartuk volna hagyni,
de sajnos a záróra miatt kénytelenek voltunk búcsúzni.
Köszönjük a Faluház dolgozóinak a segítséget, hogy munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
a farsangi bálunk ilyen remekül
sikerült!
Bencze Kálmánné
klubvezető

közérdekű
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E rd őke rte s k ö z t e r ül e t-f e lüg y e l e t
Kedves
Olvasóink!

J

anuár február
hónapba közbiztonsági akciónk
keretében a -közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésénekellenőrzése és szankcionálása volt az
elsődleges feladat, amit folytatunk
a következő hónapokban is. Elsősorban a megállás és várakozás tilalmának megszegése került szankcionálásra. 27 esetben figyelmeztettük
a járművezetőket tilosban patkolás
miatt, hat esetben zöld területen történő várakozás miatt. Súlyosabb eset
10 volt ahol helyszíni birság kiszabására került sor a gépjármű vezetőjének távollétében, megállni tilos tábla hatálya alatti várakozás, valamint
engedély nélküli járdán parkolás
miatt. Sokan nem tudják, a helyszíni bírság összege ezekben az esetekben törvényben meghatározott fix
10.000 Ft, mely összeg befizetésére
az elkövetőnek 30 nap áll rendelkezésre, ezt a mellékelt csekken vagy
átutalással rendezheti. Amennyiben
nem teszi meg a megadott határidőig, szabálysértési feljelentéssel élünk
a Rendőrkapitányság Szabálysértési
hatósága felé, ebben az esetben azonban a birság összege már 20.000 Ft!

M

árcius hónaptól kezdődően Állatvédelmi razziát fogunk tartani, aminek célja
elsősorban az állattartási szabályok
betartásának ellenőrzése, felvilágosítás adása. Különös figyelemmel a
jelöletlen oltatlan állatok felkutatása. Miért? Az elmúlt év tapasztalatai 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 számolhat!
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

Ezután gyors ütemben fejlődő, legtöbbször halálos kimenetelű agy- és
gerincvelő-gyulladás alakul ki.
Jó tudni, hogy a veszettség tüneteinek kialakulása előtt néhány
nappal már a fertőzött állat nyálában jelen lehet a vírus, tehát a még
egészségesnek látszó állat is terjesztheti a betegséget. Ezért kutya,
macska, róka, vagy más állat okozta
sérüléssel, főként, ha az állaton furcsa viselkedést észlelünk, azonnal
keressünk fel orvost! A veszettség
halálos kimenetelű zoonózis, azaz
képes állatról az emberre is átterjedni, ezért nagyon komolyan kell
venni.
Azon eb tulajdonosok, akik a
felhívásunkat követő 5 napon belül nem pótolják a három hónapnál
idősebb ebek mikro chippel történő megjelölését illetve a kötelező
veszettség oltás beadását a jogszabályban előírt 45.000 FT-os állatvakcináció a veszettséggel szemben védelmi bírság kiszabásával számolteszi ellenállóvá kedvencüket. Ez hatnak.
igaz, de a kutyaoltás elsősorban az
emberek egészségét hivatott védeni. Ezért fontos megismernünk a
veszettséget, a gyógyíthatatlan fertőző betegséget, hisz nem csak az
állatra, hanem az emberre is veszélyes.
Az emberek és az állatok elsősorban harapás útján, a veszett állat
Egyre többen tartanak lovakat
nyálában található vírusokkal fertő- településünkön is hobbiból, de
ződnek. A veszettség vírusa a fertő- tapasztalatom szerint nincsenek
ződést követően néhány naptól akár tisztában a lótartás szabályaival és
fél évig is lappang a szervezetben. 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 címén legyenrend@erdokertes.hu  és
küldök részletes tájékoztatást.
Mittó Gabriella és Miksi józsef
Közterület Felügyelők

áldás, békesség!
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E

videnciák, egyértelműségek. Vannak-e
még? Lesznek-e még? Vajon ami régen teljesen egyértelmű volt apáinknak,
tudnak-e azokról unokáink?
Ilyenkor húsvét előtt évszázadok óta böjtről beszélünk. Sőt, beszélünk „katolikus” böjtről, amelyben
sok esetben húsmentesség,
étkezési szokások segítségével igyekszünk emberileg is
közelebb kerülni az Istenhez, illetve „református”
böjtről is tudunk beszélni,
amelyben nem étkezésen van a hangsúly, hanem a gondolat mélységén, az imádságon. Lehet böjtölni ugyanolyan étkezési szokásokkal, mint az év bármely időszakában, de tudjuk, hogy a test szükségletei vagy azoknak
megvonása egy folyamatot indíthat be, és ezzel katalizálhatja, 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 húsételeket. 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 elgondolkodtatott. Kinek mi egyértelmű? Kinek mi evidens?
Nekem evidens, hogy az étkezés befejező aktusa a fogmosás, 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 különböző 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 értjük, hogy lehet úgy élni, ahogy mi nem is tudnánk. Értéktelennek 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 hitéről. Vagy lenézzük, aki a
gyermekeket nem kereszteli
meg, milyen dolog az, hogy
épp őket utasítja el az egyházból. Egyesek a Bibliából
azt olvassák ki, hogy minden jövevénynek segíteni
kell Jézus nevében, mások
meg a hangsúlyt a felelősségre és a védelemre teszik,
és azt mondják, hogy ha
mindenki másnak segítünk,
akkor épp a mieinkre nem
jut már energia és figyelem. De nem is folytatom,
mert bármilyen témában
el tudunk jutni odáig, hogy lenézzük egymást, bezárkózunk, megtaláljuk a hasonlóan szocializálódott rokonlelkeket, és velük erőd kapcsolatokat építünk, másoktól pedig eltávolodunk, vagy akár elhatárolódunk.
Ahelyett, hogy egyre közelebb kerülnénk, szeretnénk
egymást, már nem is tudunk beszélni, már nem is értjük egymás beszédét.
Az egyik legszomorúbb helyzet, ha a családon belül
kell ezt átélni, és egy vagy több szempontból is ellenoldalra kerültünk. Mert ilyenkor az életterünket is szét
tudja feszíteni a gyűlölködés. De az országos napi politika 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 cselekszenek” (Lk 23,34). Itt pedig nem azon van a hangsúly,
hogy „nem tudják, mit cselekszenek”, mert buták, értelmetlenek, 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! Kön�nyű azokat szeretni, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, akik velem „egy ívásúak”. És azok, akiknél
máshol vannak a hangsúlyok? Fekete bárányok? Elviselhetetlenek? 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.

hi t
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 megpróbálom más szempontból látni a másik igazságát, a másik
embert, a saját helyzetemet. Nem a hangsúlyokon lovagolok, hanem szeretettel akarok feltöltekezni. Mert akkor az fog belőlem is kiáradni. Nem a saját igazságaim,
hanem a gyógyító szeretet. Nem sebeket fogok okozni,
hanem mintha kenőcs lenne a szavaimban, amely beforrasztja a másik sebeit.
Ezt kívánom mindenkinek. Hogy magunk is gyógyuljunk Jézus közelében, hogy böjtben sikerüljön félretenni bármit, hogy Őt, a Megváltót még jobban megismerjem. 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 időszak, a negyvennapos
böjt lezárulását jelzi.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején
tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja 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 ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus
negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére önmegtartóztatására tanít.
Húsvétkor ünnepli a kereszténység, hogy Jézus
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icámat 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 röntgenfelvételeket készítettek a sérülésekről. A látottak
alapján azonnali műtétet, majd hosszabb utókezelést
javasolt dr. Bölcskei Molnár Antal doktor úr. Mindezek költsége közelítőleg 50.000 Ft. Az igen alacsony
nyudíjam miatt ezt nem tudtam vállalni.
Ekkor a doktor úr felajánlotta, hogy állatvédő egyesületekhez, 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 szakszerű 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, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, ahogy Krisztus
a pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette szamárháton bevonult Jeruzsálembe.
A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az
Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe.
Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, 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 nagyszombat este elkezdődnek, de mégis elsősorban a vasárnapi nagy ünnepi liturgia része, hogy égő gyertyás
körmenetekkel emlékezünk meg arról, hogy Jézus
- amint azt előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.
Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!

tá r s a s l é n y e k
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Hogyan vál a sszunk kut yát?

Üdvözlöm a Kedves Olvasókat!

számukra a közös programokat. Ha
nem szentelünk elég figyelmet a kedvencünknek hamar búskomorrá válnak és, hogy levezessék a bennük felgyülemlett feszültséget szinte biztos,
hogy nekünk nem tetsző dolgot tesznek. 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 folyamán. 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 mivel nem értenek hozzá sokszor jól jönne, ha egy hozzáértő emberrel tudnának konzultálni még a választás előtt,
ez azonban a legtöbb esetben elmarad. Kitől szerezhetnek ilyen információkat? Olyan tenyészetekben, melyek
hosszú évek óta foglalkoznak az adott fajtával, állatorvosoktól, kutyaiskolákon a  kiképzőktől, kutyakozmetikusoktól, menhelyeken vagy fajtamentőktől.
Fontos: kutyát tartani nem kötelező, ezért ha a feltételeket nem tudjuk kutyánk számára biztosítani, sokkal
- Hogyan válasszunk kutyát?
jobb, ha belátjuk és lemondunk a kutya  beszerzéséről.
A legtöbb ember itt rontja el, az első és legfontosabb Tehát mielőtt kutyát vásárolnánk:
lépésnél...
TÁJÉKOZÓDJUNK!
Talán a leggyakoribb hiba, hogy a leendő gazdinak
megtetszik egy fajta, azonban nem néz utána körülteAkárhogy is döntenek, döntsenek felelősséggel!
kintően mielőtt hazavinné. Ha felelős gazdák szeret- Válasszunk úgy kutyát, hogy az egyed temperamentunénk lenni, akkor a választás előtt alapos önvizsgálatot ma és igényei összhangban legyenek a család lehetősékell tartanunk a család minden tagjával együtt. Nagy geivel, életkörülményeivel.
megfontolást igényel a körültekintő választás, hiszen
10-16 évre választanak társat, akivel együtt fogunk élni.
Macsárkóné Tóth Zsuzsanna
Ez az időszak nem csak a mi életünket, de a kutyánkét
kutyakozmetikus,
még inkább meghatározza.
kutyakiképző
Az első kérdés amire válaszolnunk kell, hogy miért
és milyen céllal szeretnénk kutyát? Lesz-e rá elegendő
időnk, türelmünk, lelki- és fizikai erőnk? Anyagilag képesek 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 kutyáknak nagyon fontos, hogy folyamatosan biztosítsuk
Macsárkóné Tóth Zsuzsannának hívnak.
OKJ szakokleveles kutyakozmetikus és kutyakiképző
vagyok, valamint gyerek korom óta kutya és állatmániás.
Férjemmel és két kutyánkkal nemrég költöztünk Erdőkertesre. 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: kutyafuttában… Jó szórakozást kívánok Mindenkinek! :)
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Március
• Március 1. (kedd) 11.oo óra
MESÉLŐ MUZSIKA – GYERMEKKONCERT
Prokofjev:  PÉTER ÉS A  FARKAS – hangverseny kisiskolásoknak
Előadó: Gödöllői Szimfonikus
Zenekar, Mesélő: Tápai Dóra
Vezényel: Horváth Gábor
Belépődíj: 600.-Ft

www.erdokertesfaluhaz.hu

dalom és Szabadságharc 168. évfordulóján
  „A költő visszatér” zenés ünnepi műsor a Szabad Ötletek Színháza előadásában
Közreműködik a Kertesi Kamarakórus, karvezető: Iványi Magdol• Március 2. (szerda) 14.oo óra na
„Legszebb konyhakert Road-Show”
(részletes tájékoztató plakátokon
• Március 19.. (szombat) 14.oo
és a honlapon)
ULTI-KLUB

• Március 5. (szombat) Egészség• Március 20. (vasárnap)
program a Védőnői Szolgálat szerveA PEST MEGYEI ROMA
zésében
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK
• Március 5. (szombat) 18.oo IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA.
óra  B. Láng Ernesztin kiállításának
A SZAVAZÁS 6.oo ÓRÁTÓL
megnyitója
19.oo ÓRÁIG TART.
Megnyitja: Bertalan Tivadar író
és képzőművész, Erdőkertes Község
• Március 22. (kedd)  15.oo óra
Díszpolgára. A vendégeket köszönHÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
ti: dr. Pásztor László
kézműves foglalkozás gyermeKözreműködnek: a Veresegyházi keknek (Előzetes bejelentkezés
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola szükséges márc. 18-ig!)
növendékei,  Mendölyné Kiss CecíJegyár: 300.-Ft/fő (anyagköltlia és Fábiánné Virágh Bernadett
ség)
• Március 6. (vasárnap)
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
Túra a Budai-hegységben (részletes tájékoztató plakátokon és a
honlapon)
A belépés díjtalan!

• Március 26. (szombat)
GOMBAISMERETI TÚRA
– GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL Kucsmagoma-túra
Háromháznál. Találkozó a Faluháznál 8.3o-kor.

Áprilisi előzetes
• Április 2. (szombat) 10.oo óra
Ki Mit Tud? az ESZAK szervezésében
• Április 3. (vasárnap) Gombaismereti túra – gombaszakértő
vezetésével (Domony felé, telekocsikkal)
• Április 9. 19.oo SZÍNHÁZI
ELŐADÁS
„Vonatfütty, avagy szóljatok a
portásnak!” című zenés krimi-komédia a Pódium Színház előadásában (2 felvonás)
Belépődíj: I. hely: 1.600.-Ft; II.
hely: 1.200.-Ft (elővételben már
kapható!)

• Március 22. (kedd) 17.oo óra
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
kézműves foglalkozás felnőtteknek  
• Április 17. (vasárnap) Gom(Előzetes bejelentkezés szükséges baismereti túra – gombaszakértő
márc. 18-ig!) Jegyár: 500.-Ft/fő vezetésével (Őrbottyán felé, teleko(anyagköltség)
csikkal)
• Március 23. (szerda) 18.oo óra
FELHÍVÁS!
KÖZMEGHALLGATÁS

• Március 8. (kedd) 18.oo óra
KÖSZÖNTJÜK A NŐKET!
szórakoztató műsor a Nemzet• Március 24. (csütörtök) 18.oo
közi Nőnapon. Fellép a Kandúr
VILÁGJÁRÓK KLUBJA  (szerBanda, és a Pódium Színház
vezés alatt)
• Március 12. (szombat)
9.oo-12.oo Babaruha-börze

évek Mississippi-deltájától a '40-es,
'50-es évek Chicagóján keresztül a
'60-as évek Londonjába.
A belépőjegy ára az előadás napján: 700 Ft, elővételben 500.- Ft!

• Március 25. (péntek) 18.oo
ÉLŐZENÉS
BLUES-TÖRTÉNET
GIER
GABRIEL
• Március 15. (kedd) 10.oo óra
bluesgitárossal II. rész
Községi ünnepség a '48-as ForraEgy fiktív zenei utazás a '30-as

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST  szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes
szülőknek megkönnyítsük a programjaink látogatását. VÁRJUK a
jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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Angol nyelvvizsgát szeretnél?
vagy csak felfrissítenéd nyelvtudásod? Itt a lehetőség januártól bekapcsolódni a már működő Angol
nyelvi klub csoportba Erdőkertesen a Faluházban. A tanulás és a jó
hangulat garantált, péntek esténként fél hattól fél nyolcig.
Kurzuskönyv: Traveller
Intermediate (beszerzésében segítünk!) További információk, jelentkezés: 06 20 3596915 zsuzsi.
gyorfi@gmail.com
***
Az Alapfokú gombaismereti
tanfolyamot tavasztól ismét indítjuk 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. Terepgyakorlat tavasszal és ősszel 6-6
alkalommal, előzetesen egyeztetett
hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmegosztással. A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet
is tartalmazza).

FAL U HÁZ
***
BioPont klub indult 2014. májusban a Faluházban, amely a körvegyszermentes
nyezettudatos,
életmódot tűzte ki célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. A havi rendszerességű
foglalkozások mellett célzott természetjárásokon veszünk 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
automatika-, látvány-elektronika
áramkör építés. Mikrokontrollerés számítógép programozás. Linux
alapismeretek. Bővebb információ
a Faluház honlapján!
***
KÉZMŰVES, PATCHWORK  
(TEXTIL)  szakkört  indítunk felnőttek számára. Bővebb tájékoztató a honlapunkon és plakátokon.

A M a g ya r
K u lt ú r a N a pján
Füzesi Zsuzsa
g yermekkönyvillusztrátor emlékkiállításának
megnyitóján
hangzott el:

N

agy megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar
Kultúra Napján e gyönyörű Est keretében kortársművészként én emlékezhetek meg Füzesi Zsuzsa művésznőről, akihez több évtizedes
baráti és munkakapcsolat fűzött.
Gyönyörű, karakteres rajzai önmagukért beszélnek. Mégse
grafikusként vagy rajzművészként nevezem meg Őt. Sokkal átfogóbb volt az Ő munkássága. Alkotóművész volt a maga teljességében.
Üvegalkotásaival fiatalon díjat
nyert  Olaszországban. Alapítótagja
volt a fél világot bejárt és ma is kiváló ASTRA Bábegyüttesnek. A
Pannónia Rajzfilmstúdió fiatalon
munkatársai közé fogadta. Ennek a
világhírű művészeti intézménynek
minden művészi munkafázisát elsajátította. Rajzoló, háttértervező,
majd rendező lett. E műfajnak is
csúcsáig emelkedett. A Vuk, Hoho-horgász, Pom-pom mesék ma is
minden gyermek és a rajta felnőtt
generációk kedvence.
Mindegyikhez köt személyes
munkaélmény engem is és bábművész feleségemet is, Kovács Klárit.
Azért idézek epizódokat saját életünkből, mert valamennyi kulturális közüggyé vált és oly annyira
jellemző Zsuzsa munkásságára, karakterére.
Egyszer, felhívta telefonon Klárit, és ellentmondást nem tűrő
hangon azt mondta:- Klári! Te leszel a Pom-pom sorozat Picurjának
hangja. Gyere be próbafelvételre.
Hallják a többiek is, hogy nekem

k u lt ú r a
van igazam. A Te hangod kell nekünk. 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 mondta:- Pista! Írj egy meseregényt.
Idézet:„Telirajzolom.”-    Nem hagyott nyugodni a kérés. A nyarat
kicsiny tanyánkon töltötte   családom. Az alatt az egy hónap alatt
megírtam a meseregényt. SOMA
a címe. Ajánlott irodalom   lett az
öt-hétéves korosztálynak. Kiállt
másokért   Zsuzsa és munkára ösztönzött.  
Könyvem kapcsán térek át arra a
galaxisra, ahol Füzesi Zsuzsa munkássága beteljesedett. Ő nem csak
rajzolta a könyvlapokat, hanem
leleménye, fantáziája és gyermekszeretete új utakat teremtett. Mondókás könyvei, egyéb leleményei
korszakosak voltak. Csúf dolog
kimondani , de lopták és eltulajdonítják ma is témáit. Tudta ezt. Legyintett.
- Ha eljut a gyerekekhez, vigyék.mondta. Egész életműve  mély emberszeretetre épült.
Miből fakadt és táplálkozott ez
az életigenlés? Erről is sokszor beszélt.
Mint kortárs, ugyanazt éltem
meg én is, így hiteles tanú vagyok.
A Második Világháború küzdő
nemzedékének gyermeke Ő. Azoknak a sokat szenvedett magyar családok egyikének leszármazottja,
akik vele együtt -a világégést  átélve
nem a Halál Kultúráját, hanem az
Élet Kultúráját hordozták szívükben rendületlenül. Évekig romok
közt élve is kitartottak családjuk
mellett. Minden küzdelmes napot,
dolgos embert megbecsülve, minden fillért beosztva állták a megpróFOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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báltatásokat. A küzdelmes élet nem
a depressziót és a tehetetlen kétségbeesést 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. Megélt, teremtő útmutatás ez minden
fiatal művész számára.
Párom   és magam személyes és
művészi élete Zsuzsához értékek
által teremtett varázskörrel kötődött és bár Ő már elment, így kötődünk Hozzá ma is. Ám ilyen varázsköre Zsuzsának sok volt. És sok
van mindnyájunknak,amely - önző
érdek nélküli - közös alkotó, lelki
értékek megbonthatatlan szövevénye.
Ezek a fénylő varázskörök kötnek össze nemzedékeket a jelenben és elszakíthatatlanok a múlt
emlékeiben. A Nemzet egyik
kohéziós, összetartó ereje. Az
ilyen kötődésű ország semmilyen
gonosz ravaszsággal nem atomizálható, nem szétporlasztható.
Van Jövője.
A Füzesi Zsuzsa Emlékkiállítást
ezennel megnyitom   Köszönöm,
hogy meghallgattak.
Cs. Szabó István

Tizedik é ve Föld ór ája
2016. március 19. 20.3o-21.3o

A

Föld óráján minden év márciusának utolsó szombatján este világszerte lekapcsolják egy
órára a nélkülözhető világítást, és
áramtalanítják az elektromos készülékeket. A Földnek szentelt 60 perc
célja nemcsak az, hogy otthonainkban 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 újragondolására 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 elektromos- 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. Gyújtsanak gyertyát az otthonukban, beszélgessenek egymással, kártyázzanak, és a
társasjátékok is előkerülhetnek.
Mindenkinek békés, szép estét kívánunk arra az estére (is)!
A Faluház dolgozói

A „Csal ádbar át Ország
2015”
NCSSZI pályázatra a SZEDER
Egyesület a Faluházzal közösen pályázatot adott be 2015 májusában
a Családbarát Ország az Idősekért,
a Nemzedékek Együttműködéséért
témakörben.

A

program célja, hogy az idősek és a fiatalok a közös események megvalósításakor közelebb
kerüljenek egymáshoz, átadják egymásnak a tapasztalataikat. A kilenc

hónapra tervezett együttműködés
egyik blokkja képzés. A régi népi
mesterségek alapjainak elsajátítása
12-24 órás 4 „mini-tanfolyam” keretében, úgymint: Textil, népijáték,
babavarrás; Bőrmívesség; Nemezelés; Kosárfonás.
A második blokk a HAGYOMÁNYOS NÉPI, VALLÁSI ÜNNEPEK köré szervezett események,
úgymint az Advent, a farsang és a
Húsvét.

közhasznú
A harmadik blokk a VETÉLKEDŐK,  mely a Generációk Viadala elnevezést kapta, a negyedik a GASZTRONÓMIA 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 kapcsolódó) néprajzi előadást  hívunk, továbbá a veresegyházi
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola Népzenei tanszakának növendékeiből álló zenekart. Lehetőséget kapnak
a tanfolyamok vezetői a tapasztalataik elmondására, és
a két korcsoportból egy-egy résztvevő is, akik arról beszélhetnek, hogy a program mit nyújtott számukra, és
hogyan képzelik el a jövőben a kialakult kapcsolat folytatását.
Igyekeztünk olyan programsorozatot összeállítani,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a két, időben nagyon távoli generáció megismerje, megértse egymást, és
a jövőben nagyobb toleranciával viseltessenek egymás
iránt.
Erre az alkalomra már elkészítjük a projekt
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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 kötetlen, hangulatos együttlétet biztosítva számukra.
A pályázat megvalósításában együttműködő partnerek: az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár, a dolgozói és a
kiscsoportjai (Életerő Torna, Meridián csoport, Nyugdíjas Klub, Nosztalgia Klub,    Ulti klub), az egyházak
helyi vezetői és tisztségviselői,  az Erdőkertesi Neumann
János Általános Iskola tanárai és diákjai, a Kincs-tár Általános Iskola tanárai és diákjai, és Erdőkertes Község
Önkormányzata.
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) támogatásával, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) lebonyolításával valósul
meg.
Kárándi Imre
egyesületi elnök

tesekkel dolgozunk.
Ha elképzeléseinket támogatandónak tartják, kérem, ajánlják fel adójuk 1%-át.

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 mértékben leszűkültek, hogy szinte lehetetlen pályázati támogatáshoz jutni.
Jótékonysági bevételeink is egyre csökkennek. Segítségüket
kérjük most!
Ha adójának 1%-át felajánlva támogatná azokat a programokat, melyeket önkénteseink szerveznek, azoknak a gyerekeknek, akik soha nem jutnának el táborba, soha nem kapnának elismerő tapsot néha botladozó tánclépésekért vagy döcögve
elmondott verseikért.
Egyesületünkben nincs fizetett munkatárs, csak önkén-

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, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba
a nyilatkozatot elhelyezhető legyen.

FONTOS!

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
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farsang
2016. Február 09-én tartottuk
meg a Vácrátóti Művelődési házban   
az Esély Szociális és Alapellátási
Központ RÁ"d"ÉRÜNK 60 + nyugdíjasai farsangi buliját.
A bálon köszöntötte a nyugdíjasokat  Spiegelhalter  László  Vácrátót
polgármestere és meglepett bennünket 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-

Ki-Mit-Tud
2016.

Veresegyház Kistérség Esély Szociális
AlapellátásiKözpont
és a Szeder Egyesület
2016. április 2-án
10.oo órai kezdettel
megrendezi éves   kistérségi Ki-Mit-Tud versenyét, melyre szeretettel vár minden olyan jelentkezőt, aki szeretné megmutatni
tehetségét az alábbi kategóriákban:
• tánc      • ének
• zene      • vers        • egyéb

tözöttek  jelmezes ötlete.
Volt közöttük menyecske kórus,
Gobbi Hilda, Indián, egy roma tánccsoport, Nagy Ho-ho-horgász, pólyás 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 valamivel is hozzájárultak hogy jól
érezhessük magunkat.
Novák Róza
klubvezető

Összevont Ki-Mit-Tud-ra várjuk
Veresegyház,
Erdőkertes,
Galgamácsa, Vácegres, Rád és
Váchartyán tehetséges gyermekeit.
Jelentkezni, és információt kérni
településenként a család és gyermekjóléti 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 szolgálat szakmai vezető

ügyelet
A Veresegyház
Kistérség ESÉLY
Szociális Alapellátási Központ
Készenléti Szolgálatba
keres
havi
egy vagy két hétvégi
ügyeletre (péntek 14 órától
hétfő reggel 8 óráig) kollégákat, akár nyugdíjast is, tiszteletdíjas szerződéssel.

Feltételek:
•
Szociális gondozó, fogyatékossággal élők gondozója,
szociális gondozó és ápoló, szociális segítő, szociális asszisztens,
mentálhigiénés asszisztens, rehabilitációs nevelő, segítő, szociális szakgondozó, gerontológiai
gondozó, pszichiátriai gondozó,
szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó-szervező, általános
ápoló, foglalkozás-egészségügyi
szakápoló, geriátriai szakápoló,
hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, pszichiátriai szakápoló, 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
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Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szon Jó szintű empátia, problémamegoldó képesség,
n Excell, Word használat,
ciális Alapellátási Központ pályázatot
hirdet szociális segítő munkakör betölA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
tésére.
n  Szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, képesítéA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazot- si feltételeket tanúsító oklevélmásolat; 3 hónapnál nem
ti jogviszony
régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyít-

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 "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
n OKJ vizsgával rendelkező szociális segítő, szociális
asszisztens, szociális  gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, Szociális szakgondozó, szociális gondozó és szervező, szociális gondozó és ápoló, végzettség.
n magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Elvárt kompetenciák:

vány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázatot 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 információt 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.

Keressük a nyertest!
A bűnmegelőzési koncepció kérdőív benyújtók közül kisorsoltuk
a nyertes számot:
A 02519 számú
kérdőív kitöltője kerékpárt nyert.

A nyertes ellenőrzőszelvénnyel Nagyné Gódor
Csilla intézményvezetőnél lehet a nyeremény átvételére.
Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási
Központ
Tel.: 06-70/931-09-66
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az internet lehetőségei
és veszélye

A

biztonságos
és
felelős nem minden úgy történik, ahogyan
internethasználatról – szü- ők azt szeretnék. Ők azok, akik a
lőknek, felnőtt olvasóinknak
valódi világban már képtelenek eligazodni és sajnos azt sem tanulták
Az Internet információkban meg, hogy szükség esetén kitől és hogazdag világ sok-sok lehetőséggel, gyan kérhetnek segítséget.”
mely segítségével olyan változatos
Forrás: Gerald Hüther agykutató
ismeretekhez juthatnak a gyerekek, professzor
ami korábban elképzelhetetlen volt.
A fentieket tapasztalva intézméEközben azonban számos veszéllyel nyünk úgy döntött, hogy a biztonsáés ártalommal is találkozhatnak. A gos és felelős internethasználat témaleggyakoribb veszélyforrás egyike az körben a - 3-4.osztályban 90 perces,
agresszió, az agresszív tartalmak né- felső tagozaton 2x90 perces foglalzése, de zaklatás, vagy bántalmazás kozásokon - a tanulók saját médiaáldozatává is válhatnak a fiatalok, használatukból kiindulva fedezhetik
vagy észrevétlenül ők maguk válnak fel az internet veszélyeinek típusazaklatóvá.
it. Ugyanakkor célunk az is, hogy
„Akik computer világokba me- a gyerekek megismerjék az online
rülnek el, azt tanulják meg, hogy profil kialakításának szempontjait,
ott minden úgy működik, hogy meg- felelősségét, illetve az online zaklanyomják a megfelelő gombot. Nem tás, bántalmazás veszélyeit, kezelési
tolerálnak többé semmilyen hibát, lehetőségeit. A foglalkozásokat a
nem fogadják meg mások vélemé- témával kapcsolatos online játékok
nyét, nem viselik el, hogy az életben színesítik majd, illetve külső szak-

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

emberek, rendőrségi előadások teszik teljessé azokat.
Fontosnak ítéljük, hogy a programba a szülőket is bevonjuk, ezért
a 2016. március 16-án 17 órai kezdettel megrendezésre kerülő Szülői
Fórumon téma lesz. Egyúttal ezúton
is invitáljuk a Szülőket a fórumon
való megjelenésre!
Bevezető gondolatok az erőszakos médiatartalmakról - nemcsak
felnőtteknek
„Az alvás azért fontos, hogy a
testünk és az agyunk jól tudjon működni. 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 semmire 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 befolyásolhatja.
•
Ha izgalmas vagy félelmetes
filmet nézel lefekvés előtt, elképzelhető, hogy nehezebben tudsz majd
elaludni.
•
Az ijesztő vagy erőszakos
médiatartalom (film, játék) éjszakai
felriadásokat és rémálmokat okozhat.
•
A videójátékok és az
internet, amelyek folyamatos interaktivitást követelnek, olyan állandó
készenléti állapotba juttathatnak,
amely akadályozhat az alvásban.
(Mintha folyamatosan “ügyeletben”
lennél.)
•
A 8-14 év közti magyar gyerekek hétközben átlagosan másfél,
hétvégén pedig majdnem három
órát ülnek a tévéképernyő előtt.
•
A 8-14 év közti magyar gye-

á lta l á n o s i sk ol a hír e i
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 kutatásból származnak.
Jó tanácsok:
•
Figyelj oda, mennyi időt
töltesz médiahasználattal. A nyolc
év alattiaknál semmiképpen ne legyen 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 legizgalmasabb, félelmetesebb filmet
nézd!
•
Este, lefekvés előtt már ne
játssz, és ne netezzél! (Inkább délután.)
•
Elalvás előtt megpróbálhatsz olvasni.
•
Éjszakára kapcsold ki a
mobilodat.”
Forrás: www.televele.hu

Kedves
Anyukák,
Apukák!

I

skolába hívogató programjainkkal szeretnénk segíteni az
óvodából iskolába történő átmenetben. Önök és gyermekeik megismerhetik a leendő első osztályos tanító
néniket, betekintést nyerhetnek

mindennapjainkba. Iskolánk gazdag, sokszínű tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai, a jól felszerelt tantermek, a több szintes iskolaudvar,
erdei tornapálya, sportudvar lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek
kibontakoztathassák képességeiket.
Nevelő-oktató tevékenységünk
kiemelt területei:
l tehetséggondozás – fejlesztés – felzárkóztatás
l egészséges életmódra nevelés,
sportfoglalkozások, kölyökatlétika
l csoportbontások: matematika, magyar nyelv és irodalom, angol 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
HÍVOG A T Ó P R O G R A M O K
- OVI - S U L I , N Y Í L T N A P
Ovi-suli: április 5. (kedd) 16 órától 17 óráig
l Szöszmötölő: kézműves foglalkozás
l Varázstábla, játékos ismerkedés a számítógéppel
l Tiétek a tornaterem! Tornatermi játékok

19

Nyílt nap: április 12.(kedd)
8.oo – 10.45
Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat és szüleiket!

Neum annnapi
versenyek
A 2015/2016. tanévben november 27-én 14. alkalommal rendeztük
meg a Neumann-napi versenyeinket,
amelynek részeként a hagyományok
szerint sor került a Rátz László Matematikaversenyre és Kvízversenyre,
a Neumann János Informatikaversenyre, ezenkívül,   idén már harmadjára rendeztük meg a Neumann
János Természettudományi versenyt
is.
A 3-8. osztályosok matematikaversenyén közel 110 lelkes kis matematikus vett részt. A verseny első
részében a tanulók önállóan egy kidolgozást igénylő feladatsort oldottak meg, amelynek változatossága
– az eddigi évekhez hasonlóan – a
logikus gondolkodásra késztette a
versenyző gyerekeket. A második
részben 2 fős csapatok versenyeztek egy matematikai kvíz feladatsor
megoldásával. A kvízverseny rajzos
fejtörői, gondolkodtató, játékos
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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feladatai nagymértékben emelték a
verseny színvonalát, ezenkívül itt a
gyerekek a csapatmunkában is megmutathatták, mire képesek. Nagy
örömünkre szolgált, hogy minden
évfolyamon találkozhattunk kimagasló teljesítményekkel is.
A Neumann János Informatikaversenyre 11 csapat nevezett, csapatonként 2 fővel, akikhez 12. csapatként iskolánk is csatlakozott. Az
egyfordulós versenyen az elméleti
és a gyakorlati feladatokat egy időben oldották meg a versenyzők. Az
elméleti rész egy elektronikus teszt
kitöltése volt, amely informatikai
alapismeretek, fejlődéstörténet, operációs rendszerismeret és a szövegszerkesztő program használatához
szükséges elméleti kérdésekből állt.
A gyakorlati rész három feladatból,
szövegszerkesztésből, internetes keresésből és képszerkesztésből állt.
A verseny második részében a
projekt feladat - melyet különdíjjal
értékeltünk- egy prezentáció elkészítése volt, melynek témája a DunaIpoly Nemzeti Park.
A Neumann János Természettudományi versenyen 7-8. osztályosok
2 fős csapatainak szerveztük. A verseny első részében komoly kihívás
elé néztek a csapat tagjai, egy saját
készítésű társasjáték megalkotása, elkészítése volt a feladat. A játék témája adott volt, három magyarországi
nemzeti parkunk a Hortobágyi-, az
Aggteleki-, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park. A versenyzők a kivitelezés
pontosságával, szépségével és az ötletességével bizonyították érdeklődésüket a feladattal kapcsolatban.
A verseny második részében egy
komplex feladatsorral kellett a csapatoknak megbirkózniuk, mely próbára tette a tanulók fizikai-, kémiai-,
biológiai- és földrajzi ismereteit.
Voltak rejtvényes, játékosabb feladatok is, de volt néhány olyan feladat
is, melyhez szükség volt a logikus

ne u m a nn n a p
gondolkodásra, az összefüggések felismerésére, elemzésére is.
Idén 14 iskola vett részt versenyeinken, 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 Iskola és Alapfokú Művészeti Isk.
• Kvassay Jenő Általános Iskola –
Őrbottyán
• Szadai Székely Bertalan Általános
Iskola
• Szent Imre Katolikus Általános Iskola – Gödöllő
• Váchartyáni Apáczai Csere János
Általános Iskola
• Váci Árpád Fejedelem Általános
Iskola
• Vácszentlászlói Szent László Általános Iskola
• Veresegyházi EGYMI Szó-fogadó
Beszédjavító Általános Iskola
A verseny ideje alatt kísérő kollégáink részére továbbképzési lehetőséget szerveztünk. Tóth Zoltán földrajz
szakos pedagógusunk Internet és kreativitás az órán és az otthoni tanulásban (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 gondolkodást segítő kísérleteket ismerhettek meg.
Az eredményhirdetés előtt az előzetesen elkészült Power Point bemu-

tatókat vetítették le a versenyző gyerekek.
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. helyezés
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!

e g é s z sé g

S

zeretettel 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 veresegyházi 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 tevékenységének 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, fontossága, 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 diagnosztizálnak méhnyakrákot és  kb 450 nőt, édesanyát veszítünk 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 kockázatú 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 emberről a másikra, ezért az óvszer sem véd 100%-ban.
Amikor a szervezetünkbe kerül, az immunrendszerünk 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 egyszer.
A HPV-fertőzést észre sem vesszük, nincsenek tünetei. A fertőzés sokszor csak átmeneti, megszűnik néhány
hét vagy hónap alatt, de a vírus visszatérhet.
Ha a rákkeltő HPV típussal az immunrendszer nem
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birkózik meg és az tartósan elidőzik a méhnyak sejtjeiben, 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 kiszűrhető, ami a megelőzés nélkülözhetetlen része. A szexuális
élet megkezdésétől és/vagy 21 éves kortól rendszeresen
ajánlott a kenetvétel.
A méhnyakrákot megelőző állapot általában tünetmentes. A méhnyakrák tünetei lehetnek: pecsételő vérzés, 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 daganatok, gége, száj és nyálkahártya megbetegedéseket,
valamint nemi szervi szemölcsöket is okozhat.
A DAGANAT NEM CSAK KORÁN FELISMERHETŐ, HANEM MEG IS ELŐZHETŐ!
Településünkön 250 hölgy kap az ÁNTSZ-től meghívó 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 Veresegyházi Medveot thonban
jártunk
2016.február 2.
Újabb szabadtéri programra csábította az erdőkertesi óvodásokat
nemcsak a napsütés, hanem a veresegyházi Medveotthon „A medvének
mindig igaza van” című programja.
Már egy hónapja jelentkeztünk
és készülődtünk erre a napra: a csoportokban különböző technikákkal medveálarcokat barkácsoltak a
gyerekek, de tanultunk macikkal
kapcsolatos mondókákat, verseket
és dalos játékokat is. Az erdőkertesi
Ki akarok nyílni Óvoda 104 kisgyermekkel képviseltette magát. A Medvefarmon már a bejáratnál kedvesen
fogadott bennünket egy „Mackó
Úr”, ölbekapott egy-egy ismerős
gyerkőcöt, megsimogatta buksijukat.

Gyertyaszentelő Boldogasszonyról emlékeztünk meg közös gyertyagyújtással, mivel a katolikus
falvakban ilyenkor gyertyákat
szenteltek. Az egészség- és szerencsevarázsló hatalommal bíró
eszköz a bölcsőtől a koporsóig elkísérte a mélyen hívő családokat.
Másrészt a medve ezen a napon

Ezen a napon két néphagyo- útmutatót ad az időjárással kapmányt is felidézhettünk közösen a csolatban: ha barlangjából előMedveotthon dolgozóival: egyrészt 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 közösen verseltünk, énekeltünk, mondókáztunk a gyerekekkel, majd
következett a csoportos álarcbemutató 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 élménnyel tértünk vissza óvodánkba. Másnap már meg is örökítették – rajzban – a gyerekek ezt az
eseménydús napot.
Köszönjük a lehetőséget és
az élményt a Medveotthon valamennyi dolgozójának!
Komantinger Zsuzsanna
óvodapedagógus
a Ki akarok nyílni Óvoda
Süni csoportjából
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TANULJ MEG
GYERMEKED
SZERETETNYELVÉN BESZÉLNI!
– 1. RÉSZ
Micimackó, tán csekély értelmű medvebocsnak látszik, valójában nagy mestere
annak, hogyan bújtassunk összetett, bölcs
gondolatokat nagyon egyszerű ruhába. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint az apró termetű, a világtól rettegő kis barátjával, Malackával folytatott egyik párbeszéde.

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 szükséglete ki van elégítve. E nélkül azonban érzelmi fejlődése és a másokkal való értékes,
működő kapcsolatok kialakítása bizony kárt
Malacka: Hogyan betűzöd azt, hogy sze- szenvedhet.
retet?
Micimackó: Azt nem betűzik, azt érzik.
Dr. Ross Campbell pszichiátertől származik a szeretettank, mint szemléletes szimbóÉs milyen igaz! A szeretet az emberek lum. A legtöbb esetben a gyerek helytelen
szívében, lelkében nyugvó, pontosabban viselkedésének hátterében csupán az üres
mozgó érzelem. Lehet hosszasan,filozofikus szeretettank áll. Vagyis a gyerek szeretetre
magasságokba röptetve elemezni, de való- éhes, vágyakozik egy kis szeretet után, és
jában csupán érezni,megélni kell. A szeretet ennek kimutatására elfogadhatatlan megállandó mozgásban van, hiszen vándorol, nyilvánulási formát választ. Keresi, kutatja
egyik szívből a másikba. Szeretet adunk, a szeretetet, de erre sem az időpont, sem
sugárzunk és kapunk. Éppen helyváltozta- a választott módszer nem megfelelő. Ha a
tó jellegéből fakadóan ügyelnünk kell arra, gyermek szeretetvágya betöltetlen marad,
hogy sose apadjon ki saját és szeretteink akkor frusztrált lesz. Előfordulhat, hogy
szeretettankja. Anyukám mindig azt mond- belső feszültségét, haragját rendetta, azok az emberek tudnak szeretetet adni, lenséggel, a szabályok áthágásával
közvetíteni,akiknek a szívében is sok szere- mutatja ki szülei felé, mert nem adták
tet él. Aki sok szeretetben részesül, az tud meg neki azt, amire igazán szüksége
miből ajándékozni.
van.
Ez jó hír lehet a szülők számára, hiszen mi
A pszichológusok mind úgy vélik, hogy sem egyszerűbb, mint szeretettel elárasztani
az ember egyik meghatározó elemi érzelmi saját csemeténket! Vagy mégsem?
szükséglete a szeretet utáni vágy. Gondolj
Talán te is hallottál már olyan történecsak bele, szeretettől vezérelve mi minden- tet, melyben a lázadó tinédzser elszökött
re képes az ember! Szeretetből képesek otthonról. Az aggódó szülők sopánkodtak és
vagyunk a legnehezebb akadályok leküz- értetlenül álltak a történtek előtt, hiszen ők
désére is. Szeretet nélkül azonban a meg- mindent megtettek gyermekükért.
próbáltatások igazi kínszenvedéssé teszik
„Engem nem szerettek. Sosem törődtek
életünket.
velem.” – panaszolta a kamasz.
Gyermekpszichológusok szerint ahhoz,
Bizonyára szerették őt szülei, csak vahogy gyermekünk egészséges legyen, bizo- lószínűleg nem tudták hogyan fejezzék ki
nyos érzelmi szükségleteit ki kell elégíteni. szeretetüket úgy, hogy gyermekük megértMinden emberben, kiváltképp a gyermek- se. Lehet, elhalmozták minden jóval, vettek
ben, él a gyengédség, szeretet iránti igény neki például biciklit is, holott inkább arra

lett volna szüksége, hogy valaki elmenjen
vele együtt biciklizni. Vitathatatlan, hogy
a legtöbb szülő őszintén, tiszta szívből szereti 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 szeretetcsomagodat.
Meg kell tanulnod gyermeked saját szeretetnyelvén beszélni!
Gary Chapman nagyra becsült házassági
tanácsadó, író öt szeretetnyelvet különböztet
meg egymástól. Ebben a cikkben megismerkedhetsz az első három szeretetnyelvvel.
A szeretet hatásos közvetítői lehetnek a dicsérő, bátorító és elismerő
kifejezések. Minél egyszerűebben, közvetlenebbül vannak megfogalmazva, annál
célravezetőbbek. „De jó, hogy összepakoltál
magad után!” „Remekül áll rajtad ez a mellényke!” „Büszke vagyok rád, amiért ilyen
hősiesen viselkedtél a fogorvosnál!”
Fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy
hízelgéssel véghezvigyük akaratunkat, furmányosan elérjük célunkat. Az elismeréssel,
kedves és bátorító szavakkal valójában
gyermekünk javát szolgáljuk. Egyfelől a
gyermek pozitív megerősítést kap arról, 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 érdeklődést mutat! Nagyfokú empátiára van
szükség ahhoz, hogy gyermekünk szemén
keresztül nézzük a világot. Képzeld bele
magad az ő helyzetébe, és térképezd fel,
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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nénk abban, amiben sikert ér el. A rosszalló,
negatív, bíráló kifejezések örök sebet hagyhatnak azoknak a gyerekeknek a lelkében,
akinek az elismerés a szeretetnyelvük.
Akit a szeretetnyelvén többször is megbántanak, durván megsértenek, az felnőttként 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!”

hogy mit tart fontosnak! Biztatásunkkal azt
fejezzük ki, hogy gondját viseljük, törődünk
vele, és segíteni szeretnénk neki, mert hiszünk benne. Hiszünk a képességeiben, és
szeretnénk, ha minél teljesebben ki tudna
bontakozni, minél szélesebbre tárná tehetségének szárnyait.
Tény, ami tény, ha elismerő szavakkal 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 könyörögtél gyermekednek, hogy tegyen rendet
az íróasztalán,mert eluralkodott rajta a káosz? Minden szanaszét hever, és a rendetlenséget megkoronázza az apró résekben
felgyülemlő porcicák hada. Az elején szépen
kérted, érveltél is amellett, miért jobb tiszta,
rendezett asztalnál dolgozni. Majd felemelted 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 undorral ugyan, de elvégezte a számára oly
keserves feladatot.
És most következik a trükk! Ha gyermeked szeretetnyelve az elismerő szavak, és
legközelebb is előfordulna hasonló eset, akkor a szakértő Gary Chapman azt javasolja,
többet ne említsd meg neki a rendrakást!
Helyette kérdezd meg magadtól: „Előfordul, hogy meg vagy elégedve azzal, amit
gyermeked csinál?” Például, hogy suli után
mindig időben hazajön, nem kóricál el semerre. Hogy jó jegyeket hoz haza matematikából.
Hogy ügyesen védekezik focimeccsek
során. Hogy mindig beszámol arról, mit vett
a kis zsebpénzéből. Hogy kérés nélkül segít
a teli bevásárlószatyrok cipelésénél, stb. Ak-

Az elismerő szavak után, most
következzék a második szeretetnyelv: a minőségi idő.
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 cipelésében, köszönd meg! Mondd el, mennyire
jól esik neked, hogy felelősségteljesen kezeli a zsebpénzét, és nem vesz belőle akkora
badarságokat!
Hidd el, be fog válni! Egyszer csak arra
leszel figyelmes, hogy rendet rak az asztalán! A varázslathoz nem kell csodalámpa,
csak egy kis türelem és az, hogy egy szeretetnyelvet beszélj gyermekeddel. Ne feledd,
a dicséret mindig motiválóbb, mint a zsörtölődés!
Érdemes elgondolkodni azon, hogy az
idő előrehaladtával egyre kevesebbet dicsérjük gyermekünket, cserébe sokkal többet 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 miatt, ahelyett, hogy kiemelnénk, megdicsér-

Ez azt jelenti, hogy miközben együtt
vagyunk, beszélgetünk, egymás szemébe
nézünk, csak egymásra figyelünk. Nem meríti ki a meghitt beszélgetés fogalmát az, ha
gyermekünk lelkesen mesél az iskolai történésekről, mi meg közben fél szemmel a
sporthíreket olvassuk. A meghitt beszélgetések során együttérző odafigyelésünkkel fejezhetjük 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 párbeszédhez nyitottságra van szükség mindkét
fél részéről! Ahogy elsajátítjuk a beszéd művészetét, 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 kelljen magába rejtenie érzéseit!
Minőségi idő alatt értjük azt is, hogy közösen 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 kulcsa tehát, hogy osztatlan figyelmet szentelünk 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 hordozzák azt a kincset, hogy örök emlékként
raktározhatjuk el őket. Életre szóló, felejthetetlen élményt jelenthet például egy izgalmas kirándulás,a bolhapiac meglátogatása,
feldöcögni fogaskerekűvel a Normafa tetejére, közös kertészkedés. A hangsúly tehát
nem azon van, hogy mit csinálunk együtt,
hanem hogy miért. A cél az, hogy közös élményben lehessen részünk, és gyermekünk
átélje azt a szívmelengető érzést, hogy törődünk vele, szívesen megtesszük neki azt,
ami számára fontos.
„Emlékszem, apukám minden focimeccsre elkísért. Egyet sem hagyott ki.” Hallottál 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 mellett?
Chapman doktor szerint mindenkinek,
aki tud időt szánni az ebédre és a vacsorára.
Amennyire nélkülözhetetlen ugyanis az étkezés a testi fejlődéshez, éppolyan fontos ez
is egy egészséges, jól működő kapcsolathoz.
Ha gyermekünk elsődleges szeretetnyelve
a minőségi idő, akkor bizony erőt kell vennünk magunkon.
Előfordulhat, hogy olyan dolgokban is
részt kell vennünk, ami számunkra kevésbé
vonzó. Természetesen minden közös program tervezést igényel, egy kis logisztikát,
fel kell áldoznunk bizonyos dolgokat, de
kétségkívül megéri.
Jutalmunk pedig az lesz, hogy gyermekünk érzi szeretetünket.
A harmadik szeretetnyelv az
ajándékozás.
Ajándékot vehetünk a boltban, készíthetjük 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 szimbóluma. Az ajándék a fizikai megtestesülése annak, hogy valaki ránk gondolt. Magunkat is
odaajándékozhatjuk. Ha gyermekünknek ez
a szeretetnyelve, akkor kritikus pillanatokban, 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 értékelnünk 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 takarékoskodni szeret, annak bizony nagy belső
feszültséggel járhat a szeretet ilyen formájú
kifejezése. Ha gyermekük elsődleges szeretetnyelve az ajándékozás, akkor bizony
komoly belső munkára lesz szükségük.
Aki a pénzt inkább gyűjtögetni, félretenni szereti, az nem ad ki örömmel pénzt sem
magára, sem másra. De gondoljunk csak
abba bele, hogy még a legspórolósabb ember is költ magára! A félretett és befektetett
pénzzel érzelmi biztonságot és önbecsülést
teremt elő magának. Ha a takarékos szülő
felismeri, hogy gyermeke számára hatha-
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tós szeretetet ajándékozás útján tud csak
nyújtani, akkor talán azt is megérti, hogy
számára a legjobb befektetés gyermeke
megajándékozása. Nem érdemes azon aggodalmaskodni, hogy kicsit kevesebb pénzt
lehet így félretenni. Ez nem számít pazarlásnak, mert amit a kapcsolatunkba fektetünk
bele, az többet ér, mintha robogóba, új kerti
locsolóba, vagy valamilyen részvénybe fektetnénk.
Kreativitással sok minden kompenzálható. Ha nem engedheted meg magadnak,
hogy ajándékot vegyél, készítsd el saját kezűleg! Nem az ajándék színvonala, minősége 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 ajándékokkal halmozzák el ünnepekkor gyermeküket, unokájukat, amikre valójában
ők maguk áhítoztak gyermekkorukban. Az
ajándékozás azonban nem elégíti ki minden
kisgyerek szeretetszükségletét, hacsak nem
éppen ez számukra a legfontosabb szeretetnyelv. 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 tovább ajándékozza. Ne bosszankodjunk emiatt! Elmondhatjuk neki, hogy becsülje meg a
kapott dolgokat, és felhívhatjuk a figyelmét
arra, hogy a szándék a fontos, hogy szeretettel adták. Ugyanakkor vegyük észre, hogy
az ő kis szeretettankját bizony másképp kell
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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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 szőrzsák, a Grincs.
Ez a rosszindulatú, töpörödött szívű ször-

Első rész

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

Forrás:
Gray Chapman (2015):
Az 5 szeretetnyelv – Egymásra
hangolva,
Harmat Kiadó, Budapest
ÉLETRE VALÓ GYEREK
MAGAZIN
VIII. ÉVFOLYAM
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Szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot a 2016. január 1-jével hatályba lépett olyan fontosabb - közigazgatási tárgyú - jogszabályi változásokról, melyek a családok mindennapjait érinthetik.

Illetékek
Felsorolásunk tartalmazza azokat a tárgyköröket, melyek korábban nem
voltak illetékmentesek, de 2016. január
1-től mentesek a visszterhes vagyonátruházási illetéktől:
a gépjárműadóról szóló törvény
szerinti környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;
a gépjárműadóról szóló törvény
szerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi gazdálkodó
szervezet általi megszerzése;
a lakástulajdon magánszemély
bérlő vagy annak magánszemély örököse
általi megvásárlása, ha a lakás a lakásbérleti szerződés megkötéséig a magánszemély
bérlő tulajdonában állt, és a tulajdonjogot a
lakásbérleti szerződés megkötése érdekében 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 tulajdonosának, feltéve, hogy a bérlő vagy annak
magánszemély örököse számára a vagyonszerző a lakásvásárlásról szóló adásvételi

szerződés hatályának beálltától számított
5 éven belül gyakorolható visszavásárlási
jogot létesít, legfeljebb a bérbeadó által fizetett vételár 105 százalékának megfelelő
vételáron;
az ingatlan forgalmi értékéből az
épület forgalmi értékének megfelelő rész,
ha a telek tulajdonosával kötött megállapodásból 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 kezdeményezett automatikus részletfizetésre
irányuló eljárás.

eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás;
- kizárólag a hatóság jogszabálysértő,
hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt
kezdeményezett elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás;
- a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal;
- a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet
működési engedélyével kapcsolatos eljárás;
- az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás;
- a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás;
- az eltulajdonított okmányok pótlására
irányuló eljárás;
- a mozgásában korlátozott személy parTárgyuknál fogva 2016. január 1. kolási igazolványával kapcsolatos eljárás;
óta illetékmentes eljárások:
- az oktatási igazolvány kiállítása;
- a nemzetiségek jogairól szóló törvény
- a mezőgazdasági és erdészeti gépkezealapján kijavított anyakönyvi adatokról az lői jogosítvány kiállítása;
érdekelt részére első ízben,
- a népi iparművészeti igazolvánnyal
- az apa adatait a születés anyakönyve- kapcsolatos eljárás;
zése után jegyezték be, és e bejegyzést kö- jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételévetően az érdekelt részére első alkalommal vel kapcsolatos eljárás.
történik a kiállítása;
- a mező- és erdőgazdasági földek forgalIlletékmentes polgári bírósági ügyekmáról szóló törvény szerinti, a mező- és er- ben:
dőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga
a hozzátartozók közötti erőszak
megszerzésének, valamint a földhasználati miatt alkalmazható távoltartásról szóló
szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási 2009. évi LXXII. törvény 6. § (5) bekezdése,
szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló 12. § (7) bekezdése, 16. § (2b) bekezdése
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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 képviselője kéri
a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása,
a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus
úton történő megküldése.
Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül
illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket
- a szabálysértéssel okozott kár megfizetésére kötelező végrehajtási eljárásban;
- a hallgatói hitelből eredő követelés
érvényesítése és behajtása iránti peres és
nemperes eljárásban.

ket

Illeték megfizetése hatósági
eljárásban:
A közigazgatási hatósági eljárási illeté-

a) az eljárás megindításakor az eljárást
kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy
b) átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy
székhelye, valamint a bb) alpont esetén az
ügyszám feltüntetésével
ba) az eljárás kezdeményezését megelőzően vagy
bb) az eljáró hatóság felhívására
Ha az ügyfél az eljárási illetéket a felhívás kézhezvételét megelőzően nem fizette
meg, a felhívásban megjelölt illetéket a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással, illetve - ha a megfizetni elmulasztott illeték lerovására illetékbélyegben is
lehetőség lett volna, választása szerint - zárt
borítékban feladott válaszbeadványon illetékbélyegben történő lerovással fizeti meg.
A figyelmeztetés megtörténtét, illetve a felhívás elküldését az iraton fel kell jegyezni
vagy a jelen levő ügyféllel igazoltatni kell.
Ha az ügyfél legkésőbb az illeték megfizetésére vonatkozó felhívás közlését követő
8 napon belül illetékfizetési kötelezettségének 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 adóhatóság írja elő.
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értve a személyi azonosító megváltozását
eredményező adatváltozást is - miatt kiállított hatósági igazolvány;
c) az érintett polgár adatainak a polAz úti okmányok kiadásával
gárok személyi adatainak és lakcímének
kapcsolatos eljárás illetéke
nyilvántartásából való törlésére irányuló
1. A magánútlevél, a szolgálati és hajós eljárás;
szolgálati útlevél kiadásának illetéke 7500
d) a forgalmi engedély cseréjére irányuló
forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje eljárás, amennyiben arra a helység, az utca,
10 év, 14 000 forint. A kérelem benyújtásá- egyéb helymeghatározó adat nevének vagy
nak időpontjában 18. életévét be nem töltött számának megváltozása miatt kerül sor.
személy és a 70. életévét betöltött személy
magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel
2. Illetékmentes és igazgatási
kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós szolgáltatásidíjmentes
szolgálati útlevél, valamint a menekültként
a) a Kormány által rendeletben kihirdeelismert személyek kétnyelvű úti okmánya tett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett
kiadásának illetéke 2500 forint.
építménykárok helyreállításával összefüggő
1a. A kérelem benyújtásának időpontjá- bontási, építési, módosított építési és hasznában
latbavételi engedélyezési eljárás, valamint
a) három vagy több kiskorú gyermeket az eljárásban közreműködő szakhatóságok
háztartásában nevelő törvényes képviselő eljárása,
esetén a kiskorú gyermek magánútlevele
b) a 160 m2-nél kisebb hasznos alaptekiadásának illetéke 500 forint;
rületű, más önálló rendeltetési egységet nem
b) két kiskorú gyermeket háztartásában tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási,
nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú építési (továbbépítési), módosított építési és
gyermek magánútlevele kiadásának illetéke használatbavételi engedélyezési, a haszná1250 forint.
latbavétel tudomásulvételi és a bontási te2. A második magánútlevél kiadásának vékenység megkezdésének tudomásulvételi
illetéke az 1. pontban meghatározott mér- eljárása, valamint az engedélyezési eljárástékek kétszerese.
ban közreműködő szakhatóság eljárása.
3. A magánútlevél, valamint a második
c) A kereskedelmi forgalomban áruk,
magánútlevél soron kívüli kiállításáért az szolgáltatások és anyagi értéket képviselő
1-2. pontban meghatározott mértékű illeté- jogok behozatalának engedélyezését kezket, valamint jogszabályban meghatározott deményező eljárás illetéke 15 000 forint,
igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni. a kiadott engedély módosítása iránti eljárás
4. A magánútlevél, valamint a második illetéke 10 000 forint. Az engedélyező hatómagánútlevél sürgősségi kiállításáért az ság előtt indított minden további eljárásért
1-2. pontban meghatározott mértékű illeté- 7000 forint illetéket kell fizetni. A fellebket, valamint jogszabályban meghatározott bezési eljárás illetéke az első fokú eljárás
igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni. illetékének kétszerese.
5. A gépjárművezetői engedély kiadása
3. Az adózás rendjéről szóló törvényben
első alkalommal illetékmentes.
meghatározott adóhatósági igazolások illeÚti okmányok, gépjármű vezetői enge- tékmentesek.
dély, forgalmi engedély és törzskönyv egy
(Lásd: az illetékekről szóló 1990. évi
eljárásban történő igénylése esetén is az XCIII. törvény)
eljárási illetéket az igényelt okmányonként
külön-külön kell megfizetni.
A következő számunkban az
1. Illetékmentes:
építésügyet érintő
a) az e címben meghatározott okmány
változásokról írunk.
cseréje, ha az okmány gyártáshibás;
b) a személyi azonosító képzése - ide-

sp ort
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A döntő után :)

Tűzszekerek a
Galaxisból

Az általam a (nagyobb) gyerekeknek is táborokban is bemutatott
film számomra alapmű.

A csapatversenyen megyénkénti
bevonulás, fogadalomtétel, Himnusz 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 játszó Sándor Petra és - a Dalma helyére villámként 2 hete beugrott - Erős
Bianka (Fabriczius József Általános
iskola, Veresegyház) szépen helytállt, csoportjukban a továbbjutók
mind bejutottak a legjobb 4-be.
Jövőre övék a lehetőség újra. (Gratulálunk a Pest megyét képviselő
erdőkertesi fiúknak is az országos
döntőbe jutáshoz.)

A „Tűzszekerek” című film 2
főszereplője más közegből, más
úton ér fel a csúcsra, olimpiai bajnok lesz. Hasonló érzés fogott ma
el délután, amikor a Galaxis AK
két „ gyermeke” Letanóczki Dalma
(Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház) és Cserey Bálint
(Waldorf Iskola, Gödöllő) megérdemelten megnyerte az összevont
korcsoportjukban az országos dönFelejthetetlen lesz ez a mai febtőt, mind a 7 mérkőzés megnyerése ruár 14-i nap a 3,5 féléve működő
után. Dalma a 2005-2008, Bálint a Galaxis AK számára.
2001-2004- es korosztályban.
Ezúton szeretném megköszönni
elsősorban Dalmának és Bálintnak,
Nem volt könnyű, mert DalmáGabinak,
nak - amellett, hogy idén a verseny
Bálint szüleinek: Zolinak, Juditnyitottá vált, azaz nemcsak igazolás nak. Köszönjük szépen a segítségét,
nélküliek indulhattak - az esélyes- támogatását Polgármester úrnak,
ség terhét is magával kellett vinne a Veresegyházi önkormányzatnak,
minden egyes mérkőzésére, a tava- Baranyó Csabának, a Fabriczius
lyi 3. helyezése után, mert nyerni József
Általános
Iskolának,
jött vissza.
Csomborné Halmai Ágnes igazgató helyettesnek, Nagymáthé Enikő
Bálint harmadik éve harcolt, osztályfőnöknek, minden ott dolhogy eljusson az országos döntőbe.
Idén volt a legnehezebb dolga a megyei 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 körülmények között - szinte telt házas
közönség előtt - adott helyt újra az
budapesti Elektromos csarnok a 3
nap alatt kb. 200 általános és középiskolás diáknak. Jó szervezés, lebonyolítás és bírói munka mellett.

gozónak, a triatlon-atlétikásoknak,
mindazon helyi és a környéki általános iskolák vezetőinek, dolgozóinak ahol asztalitenisz foglalkozást
tarthattunk, minden a gyermekekkel 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, Tokaji Sanyi bácsinak, Bárány Zsoltnak, Daru Zsoltnak a mostani ill.
előző évekbeli plusszokat, a helyikörnyéki írott és elektronikus médiumoknak (Veresi Krónika, A Kistérség, Veresi Piactér, Erdőkertesi
Napló, www.cserny.hu, Mozdulj
Veresegyház, www.helyi-sport.hu)
a megjelenhetést, a Mikrohungária
Sport Kft.-nek (az induláskori segítségért 2012-ben), a Butterfly
Mo.-nak, amatőr versenyeink névnélküli és publikus támogatóinak, a
Deliagosz családnak a mai szurkolást, mindenkinek, aki híreink után
osztozik örömünkben személyesen
vagy az interneten megosztva, hozzászólva, like-olva. Természetesen
mindenkinek, akiket most elfelejtettem felsorolni nagy-nagy örömünkben!
Letanóczki István
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Alsós farsang
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• 1-2. Kultúrházak Éjjel-Nappal • 3. A
Barátság KLub farsangi bálján • 4-6. A
muzsika hangja - a Thália Színistúdió előadásában • 7. Bio-Pont Klub • 8. Textil,
babavarrás tanfolyamon • 9. Füzesi Zsuzsa
kiállításon • 10-12. Blues-történeti gitárkoncert Gier Gabriel blues-énekessel
• 13-15. Galaxis AK asztalitenisz sikerei
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