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• 1-2. Internet Fiesta • 3-5. 3D nyomtatás • 6-8. Kiállításmegnyitó a Faluházban •
9. Elsősegély nyújtó tanfolyam • 10. Március 15. • 11-14. Újrapapír Világnapja az
oviban • 15. Kangatorna
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A „Családbarát Ország 2015” NCSSZI Családbarát
Ország az Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért
pályázat erdőkertesi rendezvényeiről készült fotók: a
négy tanfolyam - nemezelés (2.), kosárfonás (3.),
bőrmívesség (4.) és a textiles (5.), babavarrás és a
Generációk Viadala (1.) – játékos verseny az idősek
és a (nagyon)fiatalok között.
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) támogatásával, a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) lebonyolításával
valósul meg.

4.

3.
3.
Fotó: JUHÁSZ ANDOR

2.

2.
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isztelt Erdőkertesi
Polgárok! Az eltelt
időszakban az alábbi eseményekről
számolhatok be.
•
Február 22-én Bizottsági-,
február 23-án Képviselő-testületi
ülésre került sor.
•
Február 25-én a DMRV vezérigazgatójával egyeztettem.
•
Február 26-án a település fejlesztéséhez kapcsolódó térkő beszerzés ügyében személyesen találkoztam
a Barabás Térkő ügyvezetőjével.
•
Február 29-én vállalkozóval
egyeztettem a Fő út alatti átfúrásról
a Mária utcánál, a csapadékvíz elvezetés érdekében.
•
A hónap folyamán több alkalommal egyeztettem biztonságtechnikai kivitelezővel, a kamerarendszerrel kapcsolatban. Szeretném
a kamerarendszert az egész település
területére kiterjeszthetővé tenni.
•
A MÁV-val tárgyalások kezdődtek a gépjármű parkoló bővítésének lehetőségéről.
•
Egyeztettem a Volánbus�-

szal, melynek eredményeként április
2-tól reggel 7 és 8 óra között újabb,
a Géza utca végét érintő járat kerül
bevezetésre.
•
A Géza utca és a Géza domb
nevét adó Roheim Géza etnológus
születésének idén szeptemberben
van 125 évfordulója. Kapcsolatot a
Magyar Tudományos Akadémiával
felvettem, előre láthatólag emléktáblát avatunk születése napján, illetőleg emlékfát fogunk ültetni.
•
Megkezdődött a veresegyházi településhatártól egészen az Iskola utcáig a járdarekonstrukciónak,
valamint a mellette található zöldfelület felújításának tervezése.
•
A várossá nyilvánítási pályázatunk elutasítását követően több
település nevében kerestem meg a
Miniszterelnökséget vezető Miniszter urat. Levelemben személyes találkozót kértem. Dr. Belányi Márta
hatósági ügyekért felelős helyettes
államtitkár fog fogadni április 1-jén.
•
Március 2-án Erdőkertesen
volt a három megyét átfogó Legszebb konyhakertek Roadshow-ja.
•
Szintén ezen a napon a
Közbiztonsági cselekvésprogramról
egyeztettem a település intézményvezetőivel, a rendőrség képviselőivel,
a testület tagjaival, valamint a civil
segítőkkel.
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•
Március 7-én az iskola igazgatójával Ladjánszki Csillával egyeztettem a már a jövő tanévet érintő
tanterem használatról.
•
Március 8-án délelőtt az intézmények női dolgozóit, délután
pedig a településen élő hölgyeket
férfi kollégáimmal együtt nőnapi
műsorral köszöntöttük.
•
Március 9-én Kmeti Károly
Őrbottyán polgármesterével egyeztettünk a Határ út kialakításáról és
fejlesztéséről.
•
Március 11-én a Közvill Zrt.
képviselőivel egyezettem a települési
közvilágítás jövőbeni fejlesztésének
lehetőségeiről.
•
Március 17-én részt vettem
az Idősügyi Tanács ülésén, melyen
javasoltam, hogy az idei évben térségi szinten újra kerüljön megrendezésre, az idősek Ki mit tud vetélkedője.
•
Szintén ezen a napon Polgárőr elnökségi ülés volt, újabb 2
fő felvétele, valamint a Polgárőrség
2015. évi tevékenységéről készült
beszámolójának elfogadása megtörtént.
•
Március 24-én bizottsági
ülés tartottunk.
Dr. Pásztor László
polgármester

B. Láng Ernesztin kiállításának megnyitóján

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-055; fax: (28) 595-041;
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com • Honlap: www.erdokertes.hu • Megjelenik havonta 2.800 példányban • Grafikai
munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila
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A NOK az ot thonteremtési pr ogr a m
újabb fontos eleme
Új, sokak számára nagy segítséget nyújtó elemmel bővül az otthonteremtési program. A Nemzeti Otthonteremtési Közösségek (NOK)
közösségi finanszírozáson alapuló
lakáscélú megtakarítást tesznek lehetővé az eddiginél jóval nagyobb
állami támogatással. A NOK-kal
kapcsolatos lényeges információkról
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a
Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője tájékoztatja
olvasóinkat.
A Nemzeti Otthonteremtési Közösség építési célú vagyon- és kockázatközösség, egy angol mintára
létrejövő ún. buildingsociety. Tehát
nem pénzintézet. Az építési célú
közösségekre a világon sehol sem vonatkozik betétbiztosítás, hiszen nem
működnek pénzintézetekként, nem
fizetnek kamatot, nem nyújtanak
hitelt kamatra, viszont minden évben lakásokat vásárolnak, és ezeket
átadják a közösség tagjainak. A lakás-takarékpénztárak ezzel szemben
pénzintézetek – számlát vezetnek,
kamatra hitelt nyújtanak stb. Ennek
megfelelően rájuk vonatkozik a betétbiztosítás. A lakás-takarékpénztárak talán jobban ismeretesek a magyar emberek számára, és minden
bizonnyal azt is tudják, hogy ezek a
pénzintézetek nem építenek és nem
is vásárolnak közvetlenül lakásokat.

hogy ezek a szervezők a lakáspiacon
megállják a helyüket.   A NOK-ról
szóló törvényjavaslat minden olyan
biztosítékot tartalmaz, amelyek a kiszámítható működés zálogai. Megemlítendő ezek közül az alaptőke,
a tartalékképzés, MNB felügyelet,
összeférhetetlenségi szabályok, a
szakmai tapasztalat előírása, jelzálog
stb. A konstrukció célja az volt, hogy
olyan garanciákat határozzunk meg,
amelyek nem drágítják feleslegesen
a megtakarítások lakáscélú felhasználását.
A közösség tagjai számára mi
garantálja azt, hogy nem veszítik el
menet közben a pénzüket?
ezer átadott lakás és legalább két
éves működés esetén részesülhetnek.
A törvény előírja továbbá számukra
a százmilliós alaptőkén túl minden
vagyonalap után a bankihoz hasonló, három százalékos szavatoló tőke
befizetését is. Ez egyértelműen garanciát jelent a közösség tagjainak.
Akik fizetnek, mindenképp megkapják a lakásaikat, akik nem, elveszítik a lakást, annak ellenértékét a
szervező a fizető tagok lakásainak
megvételére fordítja. A nem fizetők
a tíz éves futamidő végén kaphatják
vissza pénzüket, amikor már a közösség minden tagja lakáshoz jutott.  

Tehát, ha jól értem, 100 millió
forintos alaptőkével bárki alapítMilyen feltételek alapján vá- hat céget a NOK szervezésére?
lasztják ki az otthonteremtési közösségek szervezőit?
Az elsődleges cél az, hogy optimális méretű, a piaci viszonyokhoz
A Nemzeti Otthonteremtési maximálisan alkalmazkodó szervező
Közösségekről szóló törvény a szer- cégek jöjjenek létre. A kezdőtőke és
vezők számára szigorú feltételeket a működést biztosító erős felügyeír elő. Az állami támogatásban csak leti jogosítványok garantálják azt,

A Nemzeti Otthonteremtési Közösségek működésének átláthatóságát és biztonságát szigorú törvényi
feltételek és erős MNB felügyeleti
jogosítványok garantálják.
Az előbbiekben azt mondta,
hogy a nem fizetők pénzét a fizetők
lakásainak megvételére fordítják.
Felmerülhet ez esetben a kérdés,
hogy nem lesz ebből pilótajáték?
Több esetben említettem már
a Magyar Nemzeti Bank szigorú
felügyeletét. A felügyeleti jogosítványok olyan szankciókat tesznek
lehetővé a szervezőkkel szemben,
amelyek hatékonyan védik a tagok
érdekeit. Ha az otthonteremtési
közösség gazdálkodási egyensúlya
időlegesen megbillenne, a szervezőnek a saját vagyonából kötelezően
képzett tartalékkal kell helyt állnia.
Lakáscélú fogyasztói csoportok ezt
megelőzően is működtek hazánkban, működésük nem minősül tiltott tevékenységnek. Tehát szó sem
lehet pilótajátékról. Ez egy új lakos-

or s z á g g y ű l é s i k é p v i s e lőn k k e l
sági előtakarékossági forma, ahol
a NOK tagjai biztosak lehetnek
abban, hogy tagságuk időtartama
alatt új lakást vásárolhatnak. Egy
Nemzeti Otthonteremtési Közösség
minimum 120 taggal indulhat el, és
a tagok mindnyájan egyenértékűek
(nincs közöttük alá- vagy fölérendeltségi viszony). A pilótajáték-hasonlat abban is sántít, hogy itt nincs
lehetőség új tagok toborzására. Egy
NOK meghatározott taggal jön létre, és időközben nem bővül tovább.
Sokakban felmerült a kérdés,
hogy ezután mi lesz a lakás-takarékpénztárakkal?
Jellemző, hogy a jelenleg működő, államilag támogatott lakástakarékpénztárban
összegyűjtött
megtakarítást többnyire felújításra,
korszerűsítésre, bővítésre használták fel az emberek. A lakás-takarékpénztárak meglétét, az általuk kínált
lehetőségeket tehát a továbbiakban
is fontosnak tartjuk. A kormány a
lakás-takarékpénztárakon keresztül
a megtakarítások lakásfelújítás, illetve használtlakás-vásárlás céljára
történő felhasználását támogatja.
A lakás-takarékpénztárak állami
támogatása továbbra is biztosított,
személyenként 30 százalékos mértékkel, évi maximum 72 ezer forint
erejéig. A Nemzeti Otthonteremtési
Közösségekbe belépő tagok az éves
befizetés összegére ugyanúgy 30 százalékos állami támogatást kapnak,
de az új lakások építésére tekintettel
a felső határ magasabb, legfeljebb évi
300 ezer forint.
Mogyorósi Zsuzsanna
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BARÁTSÁG
Kedves Erdőkertesi Nyugdíjasok!
2016. március 9-én az Erdőkertesi
Nyugdíjas klubban is megtartottuk a Nőnapot. Férfi klubtársaink
énekekkel, szép versekkel, humoros
viccekkel és egy kis jelenettel tették
hangulatossá ezt a szép napot. A
műsor után még egy szép virággal is
kedveskedtek nekünk. Ezt követően az egyik férfi klubtársunk, Posta
Zoltán, saját főztjével vendégelt meg
mindenkit. Mint minden évben,
most is kitettek magukért férfi társaink.  Köszönjük nekik!
Március 16-án Szadán voltunk a
nyugdíjasoknak rendezett szavalóversenyen. Klubunkat két fő képviselte. Nádasi Jánosné II. helyezést ért
el. Szívből gratulálunk neki!
Bencze Kálmánné
klubvezető

Ti s z t e lt e r d ők e rt e si
L a k o s ok !

pokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják
figyelemmel követni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2016. szeptember
isztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Erdőker- 24-én lesz a LOMTALANÍTÁS és ELEKTRONItes településen 2016. április elején változik a sze- KAI HULLADÉKGYŰJTÉS Erdőkertesen!
lektív gyűjtés rendje, mivel társaságunk április elsejétől
További információk:
átáll a két műszakos munkarendre.
www.zoldhid.hu
2016. március 30-án még a szokásos rend szerint törugyfélszolgalat@zoldhid.hu
ténik a szelektív hulladékok begyűjtése a "SZELEKTÍV
facebook.com/www.zoldhid.hu
1" utcáiban. A következő gyűjtési alkalom 2016. április
Együttműködését előre is köszönjük!
6-án lesz az egész településen, ezáltal a "SZELEKTÍV
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
1" gyűjtési rendhez tartozó utcákban 1 hét fog eltelni
a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt követően
kéthetente, minden páros héten lesz mindkét településNINCSEN HULLADÉK,
részen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz
CSAK ÉRTÉK…
április 20-án, május 4-én és így tovább.
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési na-
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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!
Itt a tavasz a kerti
munkálatok ideje.
Sokan a fővárosból is
a nyaralókban töltik a hétvégét a jó
levegőn kertészkedéssel.
Jó levegő és kertészkedés. Ez a két
dolog, ami  lehetséges Erdőkertesen,
és azt szeretnénk, hogy ez így is maradjon. Ehhez tudnunk kell, hogy
a fölösleges zöld hulladékkal mit
kezdjünk.
Lehetőség van a kert végében elkeríteni egy részt, ahová betehetjük,
az őszig keletkező egyéb zöldhulladékkal együtt, amiből remek komposztot készíthetünk az őszi trágyázáshoz.  

A másik lehetőség, hogy beszerzünk zöldhulladékos zsákot (Coop
Fő út és Petőfi utcai üzlete, vagy az
Önkormányzat információján) amit
a Zöldhíd díjmentesen elszállít. A
szállítási rendről a Zöldhíd vagy Erdőkertes hivatalos honlapján lehet
tájékozódni.

A harmadik lehetőség hogy a
zöldhulladékot, - ha nem tudjuk a
szelektív zsákba betenni – elégethetjük. DE! A hatályos jogszabályok értelmében a nyílt téri égetés országosan TILOS. Ettől az Önkormányzat
helyi szabályozásban eltérhet. Ez azt
jelenti, hogy tilos a nyílt téri égetés,
kivéve a hét minden keddjén reggel  
6:00 órától 20:00 óráig illetve szombatonként reggel 6:00 órától 12:00
óráig terjedő időszakot. Égetni csak
kiszárított füvet, avart és gallyakat
lehet.

A kertrendezés mellett a jó idő
beköszöntésével a felújítási munkálatoknak is eljön az ideje. ilyenkor
különböző építőanyagok, konténerek jelennek meg a házak előtti közterületen. Sokan nem tudják, hogy
attól, hogy az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége az ingatlan előtti
közterület rendben tartása, a terület
még nem az övé, hanem közterület,
és az építőanyagok konténerek építési bontási törmelékek  csak közterület foglalási engedély birtokában
tárolhatók közterületen. Erről részletesen tájékozódhatnak az ingatlantulajdonosok Erdőkertes hivatalos
honlapján (erdokertes.hu) a Közterületek Rendjéről szóló helyi rendeletben.

2016. május 1-jén az Ifjúsági táborban adomány gyűjtő és   örökbefogadó napot szervezünk, azon
árva kutyusoknak, akik Erdőkertes
területén kerültek befogásra és miután nem rendelkeztek azonosító
mikrochippel, a törvény által előírt határidőn belül nem sikerült a
gazdájukat megtalálni. Őket nem
küldtük gyepmesteri telepre, hanem a   családom   gondozásában az
erdőkertesi állatvédők segítségével
és az önkormányzat támogatásával
lettek nevelve, szocializálva, kaptak
oltásokat, chipet, ivartalanításuk is
megtörtént,   a „Befogad-Lak-ban”
várják szerető gazdik jelentkezését,
akik biztonságos otthont tudnak
biztosítani számukra. Természetesen
minden kutyát nem tudunk kivinni
majd a rendezvényre, de hétvégeken
a közterület felügyelők ismert telefonszámain egyeztetve, lehetőség
van őket egész évben látogatni, támogatni, örökbe fogadni. Akinek nincs
lehetősége kutyát örökbe fogadni,
lehet „virtuális örökbefogadó” vagy
„keresztszülő”, ha van lehetősége a
kiválasztott   kutyust adományával
támogatni.
Mittó Gabriella és Miksi József
Közterület Felügyelők

áldás, békesség!

6

T

avasszal egy
hét alkalomból álló sorozatot
tartottunk gyülekezetünkben, amely a
házasságokat volt hivatva megerősíteni.
Igen, mert manapság
nincs is felmérés arról,
hogy milyen arányban
sikerül hosszú távú és
elkötelezett szerelmi
kapcsolatokban élnünk. Ugyanis nem
tudjuk, hogy pl. 10
párból hányan házasodnak össze. Mert azt már tudjuk, hogy kb. 50-60%
elválik, de azt nem tudjuk, hogy egyáltalán mennyi
szeretne elköteleződni. Amíg az emberek házasságban éltek, addig a válások aránya mutatott valamit.
Mostanában viszont egyre többen mondják a fiatal generációkhoz tartozók közül, hogy minek kellene az a bizonyos papír, az úgysem tart össze, akkor
inkább maradjon meg a szabadság, hogy bármikor
szétmehessünk különösebb energia befektetés nélkül.
Csakhogy így olyan belső mozgások és erők szerint
fog felépülni a kapcsolat, hogy az állandó bizonytalanság miatt szüntelenül feszültségben érzik magukat
a felek. Sok nőt ez tesz meddővé, de ez csak olyankor
derül ki, mikor pl. összeházasodnak, és a hosszú távú
elköteleződés miatt meg tudnak nyugodni, és jön a
gyermek (persze ez nem törvényszerű). Emellett sok
más szempont is zavarja a belső nyugalmat.
Mert nem arra a „papírra” van szüksége senkinek,
ahogy a házasságot támadók állítják be sokszor a házassági eskü üzenetét, hanem a halálos elköteleződésre. Hiszen hogyan is tudnánk közösen elindítani
bármit is, ha nem tudjuk, hogy maximális akarattal
vagyunk együtt benne. Hogyan is építhetnénk pl.
szélerőművet, ha nem vagyunk biztosak a hosszú távú
szeles időjárásban. Nem mondhatjuk, hogy legfeljebb
majd lebontjuk – kész ráfizetés és értelmetlenség.
Valahogy így vagyunk ezzel a kapcsolatainkban is.
Kész ráfizetés és értelmetlenség el nem köteleződni.
A Biblia szerinti, halálig elkötelezett kapcsolat tudja
egyrészt azt a fészek meleget adni, amely jó alap egy
közös építkezéshez (ház, gyermekvállalás), mert ez
kölcsönös bizalomra épül. De emellett nagy segítség
az önismeretben is. Dolgoznom kell önmagammal.
Nem vagyok tökéletes – szoktuk mondani, és igazunk is van. Az a másik, aki mellettünk él, csak ő ke-

rül hosszú távon(!)olyan
helyzetbe, hogy szembesítsen önmagammal. Fáj
ez sokszor, de ha tényleg
szeretnék haladni előre, akkor dolgozom az
ügyön, és megtanulok
szeretni.
De hogy ez mit is
jelent, az sem egyértelmű. A Biblia szerint az
mondhatja:
szeretlek,
aki kész boldoggá tenni
mást/másokat. Mi ezt
visszafelé szoktuk használni. Mi akkor szoktuk
mondani: szeretlek, ha olyan emberrel találkozunk,
aki boldoggá tesz. Csakhogy ez nagyon hamar véget
érhet. Jó esetben életünk első meghatározó élménye,
amikor csecsemőkorunkban édesanyánk minden kívánságunkat igyekezett kitalálni. Megsimogatott,
táplált, szeretgetett, biztosított arról, hogy egyáltalán a mi létezésünk miatt ő már boldog, és bármikor
(éjjel-nappal) ugrásra készen áll, ha nekünk bármilyen szükségünk felmerül. A szeretetvágyunk, szerelem-igényünk talán innen táplálkozik a legjobban.
Mert ez nagyon kellemes állapot – volt. És ezt vis�sza is vágyjuk. Ha sikerül találni valakit, aki minket
boldoggá tesz, akkor valami visszajön ezekből az ősi
élményeinkből.
Csakhogy ez nagyon rövid idő alatt ki is merül.
Ezért van szükségünk a kölcsönösségre, hogy ketten
egymást szeretgessék, simogassák, vigyék be a másiknak a teát, kávét akár az ágyba is, éljük át, hogy főznek-mosnak ránk, szeretettel gondolnak ránk. Már
nem csecsemőként, de mégis azt az állapotot keresve.
És miközben néha átéljük egy házasságban ezt az
állapotot, néha meg nem, azt tapasztaljuk, hogy ilyen
kapcsolatban csakis úgy tudunk lenni, ha nem váltogatjuk a személyeket, hanem egy ember előtt nyitjuk
meg magunkat teljesen. Ki is mondjuk ezt: örökké
szeretni foglak. Soha ne menj el tőlem. Ugye mindig
velem maradsz? Ilyen mondatokat szoktak mondani
az igazán szerelmesek egymásnak. Vagyis egyáltalán
nem az a „papír” „tart” össze, hanem ez a belső vágyunk. Mégis jó elköteleződni, mert akkor tudom,
hogy bár nem lesz mindig egyszerű, lesznek csalódásaink, egymásban is, magunkban is, mégis ez az a
keret, ez az a kapcsolat, amelyre akkor is lehet számítani, amikor nem minden könnyű, nem verőfényes
napsütés, hanem épp zűrzavaros időszakok jönnek.

hi t
Hitel miatt, munkahelyi válság miatt, betegség, fizikai fájdalom miatt, betörés(ek), vagy más miatt.De
ha tudom, hogy valaki elköteleződött mellettem, akit
egykor én is úgy szerettem, hogy vele akartam átélni az élet minden további fázisát (a gyermekvárástól
kezdve a szülésen, gyermeknevelésen, építkezésen át
egészen az időskor szebb és nehezebb időszakáig, végül a haldoklásban is együtt szerettem volna benne
lenni ezzel a másik emberrel, akit úgy nevezek, hogy
házastársam), akkor nem hogy hoppon maradnánk
válságos helyzeteinkben, hanem egy biztos vár, erős
bázis épült fel az évtizedek alatt, amely még mások
számára is erőt tud adni.
De ezt építeni kell. Ebbe bele kell fektetni. Ahogy
egy szélerőművet, úgy egy hosszú távú, elkötelezett
kapcsolatot is építeni kell. Kívánom, hogy erősödjenek
meg a házasságok a mostani tendencia helyett, amelyben nemcsak a mosógépüket, de a társaikat is sokan lecserélik, ha nem megy már úgy, mint új korában. Igenis
létezik közös befektetéssel épülő, megtartó, halálosan
elkötelezett társkapcsolat, amelyet házasságnak nevezünk. Nagyon szeretném, ha itt Erdőkertesen is egyre
többen találnák meg az ehhez vezető utat, és cserbenhagyásos szétköltözések, válások helyett sikerülne kezelni a konfliktusokat, meg tudnánk bocsátani egymásnak, és megújuló bizalommal tovább tudnánk építeni
házasságaink egyre szépülő épületeit.   Vezesse (nem
csak) házassági gondolatainkat és életünket a Biblia
Istenének tanácsa: Aki mást felüdít, maga is felüdül.
(Példabeszédek könyve 11,25.)
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni mindazoknak akik 2016 március 2-án férjem,
Styasznyi József temetésén voltak, és
utolsó útjára elkísérték.
Továbbá köszönöm mindazoknak a Polgárőröknek
és Rendőrségi dolgozóknak, valamint a Közterületfelügyelőknek, hogy a szertartás ideje alatt
vigyáztak a biztonságra!
Özv. Styasznyi Józsefné
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Április
u Április 19-ig megtekinthető  
B. Láng Ernesztin kiállítása
www.erdokertesfaluhaz.hu
A belépés díjtalan!
ÉS  JÁTÉKBÖRZE
Előzetes bejelentkezés:
április 1-ig!

Április 17. (szombat)
GOMBAISMERETI TÚRA –
GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Őrbottyán (részletes
tájékoztató plakátokon és a honlapon)

u Április 28. (csütörtök) 18.oo:
VILÁGJÁRÓK KLUBJA   
Két év Vietnamban - Both Emese
előadása

Májusi előzetes
Május 1. (vasárnap) (retro)
MAJÁLIS az Ifjúsági Táborban
v

u

u

Április 22. (péntek) 18.oo

ÉLŐZENÉS BLUESÁprilis 2. (szombat)
TÖRTÉNET GIER GABRIEL
„CSALÁDI NAP A TERMÉbluesgitárossal III. rész
SZETBEN”
Egy fiktív zenei utazás a '30-as
Túra a Budai-hegységben (részletes tájékoztató plakátokon és a hon- évek Mississippi-deltájától a '40-es,
'50-es évek Chicagóján keresztül a
lapon)
'60-as évek Londonjába.
A belépés díjtalan!
A belépőjegy ára az előadás napu
Április 2. (szombat) 10.oo ján: 700 Ft, elővételben 500.- Ft!
óra Ki Mit Tud? az ESZAK szerveu Április 23. (szombat) 14.oo
zésében
ULTI-KLUB
u Április 5. (kedd) 12.oo óra
u Április 23. (szombat) 17.oo
Szavalóverseny a KincsTár iskola taZsombori Erzsébet selyemfestő
nulóinak
kiállításának megnyitója  (ismertető
u Április 6. (szerda) 18.oo óra alább!)
Gombatanfolyam (2. előadás)
Megnyitja: Mohai Gábor
Kivételesen szerdán!
Közreműködik a Kertesi Kamarakórus  
u Április 9. 19.oo SZÍNHÁZI
u Április 24. (vasárnap) 17.oo  
ELŐADÁS
„Vonatfütty, avagy szóljatok a
NOSZTALGIA KLUB
portásnak!” című zenés krimi-koBelépés csak klubtagoknak
média a Pódium Színház előadásában (2 felvonás)
u Április 28. (csütörtök)
Belépődíj: I. hely: 1.600.-Ft; II.
„TE SZEDD!”  Erdőkertes ismét
hely: 1.200.-Ft (elővételben már
részt  vesz az országos szemétszedéskapható!)
programban
u
Április 18. (péntek)  
(részletes tájékoztató plakátokon
14.oo- 18.oo óráig BABRUHA- és a honlapokon)
u

v Május 8. (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Háromház (részletes tájékoztató plakátokon és a
honlapon)
v Május 10 (kedd) Baba-mama

klubnap (részletesen plakátokon és a
honlapokon)

Május 26. (csütörtök) 18.oo
Világjárók Klubja
Irán - testközelből - Cseh Zsombor élménybeszámolója
v

FELHÍVÁS!
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.
***
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

FAL U H ÁZ
***
Kedves erdőkertesi Anyukák,
Kismamák és Nagymamák!
Találkozzunk minden héten
csütörtökön 10.00-12.00-ig a
Erdőkertesi Faluházban (a FB-on
mindig jelezzük a helyszínt)! Az idei
év (első félév) munkatervét olvashatjátok a FB-on, és a Faluházban.
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes Baba-Mama
Klub.    Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!   
Csányi Anita és
Varga-Bokor Zsuzsanna
***
Zsombori Erzsébet budapesti
festőművész, selyemfestményeiről
és könyvillusztrációiról ismert. Romániában, Szilágy megyében élt,
tanulmányait Kolozsvárott végezte.
Alkalmazott grafikusként indult,
majd festeni kezdett, eleinte hagyományos batik technikával, virágcsendéleteket, portrékat és figurális
kompozíciókat. Megismerkedett a
selyemmel, megteremtette saját technikáját és művészi világát. 1987-ben
áttelepült Magyarországra. Tagja a
Szőnyi István Alkotóközösségnek és
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Magyarországon
és külföldön több mint 50 egyéni
kiállítása volt, és számos csoportos
kiállításon is részt vett.
***
Internet Fiesta volt (ismét) a
könyvtárunkban
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár az idén is csatlakozott az Internet
Fiesta országos programjához.
Ezúttal az Erdőkertesi Mikrokontroller Klub 2016. 03. 17-én
megrendezett   3D nyomtató bemutatója került az eseménysorozat
középpontjába. A klubtagok a napokban kezdték meg a közösség első
működő 3D nyomtatójának tesztelését és beállítását.
A kitartó munka eredménye
az interneten szabadon elérhető

RepRap projekt által összegyűjtött
és publikát információk felhasználásával készült. (http://reprap.org/
wiki/RepRap/hu)
A főként fiatalokból álló résztvevők előtt a klubtagok bemutatták a
3D nyomtatás összes folyamatának
működését az ötlet megfogalmazásától a 3D modell fájl létrehozásán
át a kézzelfogható nyomtatvány előállításáig.
Fontos kiemelni, hogy mindez
kizárólag ingyenes, nyílt forráskódú
szoftverek, GPL licenc-ű hardver
megoldások felhasználásával történt. A klub elkötelezett az elektronikai hulladéktermelés visszaszorítása mellett, ezért a fejlesztés során
kizárólag elektronikai hulladékgyűjtésből kimentett számítógépeket
és Antix Linux operációs rendszert
(http://antix.mepis.org),   használtak. Nem utolsó sorban a 3D nyomtató számos eleme is elektronikai
hulladékokból kinyert alkatrészekből származik. A klubtagok egyik
kifejezett célja, hogy megszerzett
tudásukat megosszák az érdeklődőkkel. A programban részt vett öt
felnőtt és kilenc gyermek.  (TJP)
***
A BioPont csoportunk egyik aktív tagjának budapesti munkatársa
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izgalmas felajánlást tett: vasárnap
délutánonként szívesen   tart meditációs gyakorlatokat,   és szívesen
megismerteti az erdőkertesi érdeklődőket a keleti tanokkal. Mi helyet
adunk ennek a Faluházban, ha a
megfelelő létszám (8-10-12 fő) ös�szejön. A későbbiek folyamán közben majd bárki csatlakozhat, kivéve
az első hat vasárnapot, aminek a
folyamatosságára szükség van, hogy
a résztvevő elsajátítsa az alapjait annak, amit majd (ha úgy látja jónak) a
mindennapjaiban használni fog.
Közreadom Kali tájékoztatóját,
ami hívogató is egyben, és – remélem – kedvet teremt többeknek,
hogy részt vegyenek.

Kedves barátaim, pár
gondolat a meditációról:
A meditációt minden jelentős
vallás, így a katolicizmus hívei is évszázadokon keresztül mint egyházi
tudományt gyakorolták. Azonban
míg keleten nagy hagyományai voltak és széles körben ismert volt, addig nyugaton még a közelmúltban
is meglehetősen ezoterikus irányzatnak számított. Nyugaton csak
néhányan voltak tisztában a meditáció lényegével, és még kevesebben
gyakorolták.
Mára felismerték, hogy a meditáció rendkívül jó stressz oldó, és
eredményesen csökkenti a civilizáció
káros lelki hatásait is. Ennek köszönhetően egyre többen tanulják meg
ezt a módszert. Különböző iskolákban, tanfolyamokon tanítják világi
és vallási változatait, kis falvakban és
nagyvárosokban egyaránt.
Nagyon sok orvos ajánlja a meditációt kiegészítő kezelésként egy
sor betegség, például magas vérnyomás, pánik betegség vagy depresszió
esetén. Saját tapasztalatból tudom,
hogy a rák gyógyításában is jelentős
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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szerepe van. Hölgyeknek megemlíteném a legjobb amerikai és svájci
klinikák által igazolt bőrfiatalító,
ránctalanító hatását.
Napjainkban világszerte egyre
többen választják a meditációt,
mert bebizonyosodott, hogy azon
túl, hogy segít szellemi és testi
erőnlétünk megőrzésében, megajándékoz minket a beteljesülés és
megelégedettség érzésével is.
Így hát nem csoda, hogy olyan
sokan fordulnak világszerte ehhez az ősi művészethez, amely oly
sokat ígér, és cserébe oly keveset
kér - mindössze napi 10-15 percet. Mégis a meditáció jóval több,
mint egy stresszoldó módszer,
vagy egy hatásos terápia például neurózisos betegek számára.
Bár a legtöbb ember józan érvek
alapján dönt a meditáció mellett
- hogy feltöltődjön energiával, javítsa testi, lelki erőnlétét -, sokan
előbb-utóbb rájönnek, hogy a
meditáció saját belső birodalmukba vezet, feltárva a szív és a lélek
legmélyebb titkait.
Végezetül álljon itt egy idézet Lev Tolsztoj, Háború és Béke
című regényéből:
" Az örömök forrása után ne
a szenvedélyekben, hanem a szívedben kutass. A boldogságot ne
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másban keresd, mert az benned
lakozik."
Kedves barátaim!
Ifjú korom óta kerestem valamit,
amiről valójában nem is tudtam,
hogy mi. Lelkesen tanulmányoztam
a filozófiát, a pszichológiát, leginkább Freudot, ám a megismertek
alapján mindig hiányérzetem támadt. Mindaz viszont, ami egy napsütéses berlini napon történt velem,
oly mély hatást tett rám, hogy attól
a naptól a Dharma gyakorlásának
szenteltem magam. Buddha tanításai új dimenziókat nyitottak meg
a tudatomban, a szívemben. Ezt az
érzést ahhoz tudnám hasonlítani,
mint amikor egy több ezer darabos
puzzle sok–sok apró részletéből
hirtelen összeáll a teljes kép. Ennek
megpillantása megrendítő látványt
nyújtott.
Hosszú évek gyakorlása után,
amikor közel egy éve meghívást
kaptam egy keresztény kápolnába,
felötlött bennem a kérdés: no és mi
a helyzet a többi vallással? Hosszú
beszélgetések következtek, és egyre
több időt töltöttem a közösség tagjaival, és ekkor értettem meg igazán, hogy mekkora jelentősége van
Jézusnak és a keresztény tanításoknak. Elmondhatom tehát, hogy egy
ázsiai vallás nyitotta meg szívemet
saját eredetemhez, szellemi-kultu-

rális gyökereimhez. Mégis megmaradtam azonban a Buddhánál, mert
az ő rendszere jobban illeszkedik
hozzám, sőt olyan mélyen megérintett engem, hogy ezen keresztül a
kereszténység iránt is nagyobb tisztelet és megértés támadt bennem.
Valahogy a következőképpen tudom ezt elképzelni: a kereszténység
a mindent felülíró szeretetet, elfogadást, megbocsátást hirdeti, a szívemhez szól, olyan mintha a szívem
lenne. A Buddhizmus a tudatomhoz szól, logikussága gondolkozásra, tanulásra ösztönöz, olyan mintha az agyam lenne. Két szerv egy
testben. Valahogy úgy képzelem el,
hogy Istennek sok neve van, sokféle
módon tisztelik, sok-sok tanítóját
küldte el közénk, eltérő időben, ám
mindig azonos üzenettel: Minden
vallás forrása az Egy-től, Istentől
ered. Egy irányt jelez, merre található a boldogság, és merre nem....
Nyilván, mert az ember elsőre az
anyagban keresi. Persze, kinek ne
okozna örömet a testi szerelem,
vagy egy jó ebéd? Mégis, meg lehet csömörleni tőle, és hosszú távú
mély boldogságot nem ez ad....
Manapság a különféle vallási
közösségek egyre inkább a párbeszédet keresik, és e dialógus révén
mindegyik csoport gazdagodik. Ez
a párbeszéd az én szívemben is lejátszódik. Szerencsés korszakban
élünk, mert megadatik számunkra
a lehetőség, hogy különböző mély
szellemi tanok között válogathatunk, és tanulmányozásuk révén
gazdagodhatunk. Alapvetően fontos, hogy az életünknek legyen
egy vezető szellemi iránya. Ám ne
tekintsük ellenségnek a másfajta
tanításokat és hagyományokat sem:
inkább olyan szellemi forrásként
gondoljunk rájuk, mint amelyek a
mi utunkat is táplálhatják!
Amit én csinálok:   Testkilépéses
meditáció a Vadzsrajan - Gelugpa
irányzat alapján.

FAL U H ÁZ
Felépítés:
"Saját föld" meditáció (6x)
"Tükör" meditáció (6x)
"Láma" - gondok letétele meditáció (6x)
Kirándulás  és meditáció a szabadban / pesti csoporttal közösen  
(1-2x)
Önvizsgálat és öngyógyítás
(6x)
gyógyítás (6x)
Közös étkezés - nepáli - pesti
csoporttal közösen (1x)
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Ha
a
csoport
igényli:
energetizáló és egészség fokozó
gyakorlatok, 5 tibeti jóga tanítása,
szeretet és érintés gyakorlatok, beszélgetések a buddhista hitvilágról, Ázsia különleges világáról.
Remélem hamarosan elindulunk egy közös úton,
üdv: Kali

Faluházban, vezeti Kis Szidónia
gombaszakértő. Elméleti foglalkozások tavasszal és ősszel 6-6
alkalommal, minden második
csütörtökön 18.o-20.oo-ig. Első
alkalom: március 24-én, 18.oo.
Terepgyakorlat tavasszal és ősszel
6-6 alkalommal, előzetesen egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmegosztással.
***
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a
Az Alapfokú gombaismereti jegyzetet is tartalmazza).
tanfolyam indult márciusban a
***

az Internet Fiesta rendezvényen

BioPont klub indult 2014. májusban a Faluházban, amely a környezettudatos,
vegyszermentes
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. Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeretek. Bővebb információ a
Faluház honlapján!
***
KÉZMŰVES, PATCHWORK  
(TEXTIL)   szakkört   indítunk
felnőttek számára, megfelelő számú jelentkező esetén. Bővebb tájékoztató a honlapunkon és plakátokon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin
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szép kertek
beszélgetés Horváth Viktorral
2015 nyarán a Kertes Erdőkertesért Munkacsoporttal részt vettem
a Legszebb Konyhakertek Erdőkertesen induló versenyzők kertjeinek
zsűrizésében. Nagy élmény volt,
amikor Horváth Viktor és felesége
kertjébe értünk, ahol mérnöki pontossággal, hatalmas lelkesedéssel,
profivá vált módon felépített, kezelt
kertbe értünk. Viktor egyike volt
annak a 2000 fős indulónak, akik
az egész ország területén versengtek a legszebb konyhakert címért. A
különbség csak az, hogy Ő országos
elismerést is kapott.
Így eggyel nőtt azoknak az erdőkertesieknek a száma,
akikre büszkék lehetünk. Emlékezzünk vissza 2014-ben
Csapó Krisztina szintén országos díjat nyert ezen a versenyen.
A napokban Horváth Viktorral beszélgettem, hogy
Önök is megismerhessék, és nem titkolt szándékom,
hogy kedvet csináljunk a kertészkedésre.

bizottság. A kertünk nekünk szép, az
utcán előttünk elhaladóktól néha kapunk dicséretet, szemtől szemben is.
De egymás között is tesznek kedvező
megjegyzéseket, ha nem vesznek észre a magasabb növények között. Már
bőven 70 felett magunk műveljük a
területet. 38 éve családi szükségletre, de a nem termelő barátainknak,
„üzletfeleinknek” (orvos, fodrász,
újságárus sb…) is szerzünk örömöt
a terményeinkkel. A friss fogyasztás
mellett fagyasztunk, aszalunk, befőzünk.

Gondolom kialakult Önök között már egy a munkamegosztás!
A veteményezés alá a gépi kapálás, a trágya bedolgozása, a 200 féle szőlő és 50 gyümölcsfa gondozása az én
feladatom. Feleségem gondozza a 4-500 tulipánt, virágoskertet és a rengeteg muskátlit. Övé a meleg ágyás,
ahol 3-400 palánta nevelkedik (paradicsom, paprika,
karalábé, padlizsán, zeller, saláta), majd ezek kiültetése.
Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Mindkettőnk pontosan ismeri a hallgatólagosan ráeső
Ami a kertészkedést illeti nincs semmiféle mezőgazda- évek alatt kialakult feladatokat.
sági vagy kertészeti végzettségünk. Feleségem adminisztrátorként dolgozott, én villamosmérnökként 40 évig vilMilyen praktikákat alakalmaznak?
lanymozdonyokkal és vasútvillamossággal foglalkoztam.
A bio tendenciával szemben permetezünk, amit
Gyermekkorunkban Mosonmagyaróváron ismerkedtünk szükségesnek látunk. Vezetek permetezési naplót, nem
a kerti munkával, később Bálint Gyuri bácsi és más szak- azért, mert kötelező lenne, de hasznos. A füves terüleírók könyveiből, ismerősöktől, folyóiratokból és saját ta- tet állapota szerint nyírjuk, esetenként ez 4 óra munkát
pasztalatainkból gyűlt össze jelenlegi szerény tudásunk.   jelent. Évközben kétélű pengekapával írtjuk a gyomot,
35 éve feljegyeztem a fontosabb tevékenységeket, esemé- gyakorlatilag 2-3 cm-es állapotában. Kútból öntözünk,
nyeket (mit, mikor, hova, vetettünk, korán volt vagy ké- de az eső hatását ez meg sem közelíti.
sőn sikerült, vagy milyen az időjárás jellege-esős, aszályos,
hosszú-rövid- hideg-enyhe tél stb..)
Mit jelent Önöknek a kert?
A kert friss terméket ad. Tudjuk, mikor mivel permeMiért jelentkeztek a versenyre?
teztünk. A kert egészséges életre kényszerít, mozgásban
A helyi újságból értesültem a lehetőségről. a kiírás- vagyunk reggeltől estig. Aki kényszerből csinálja nem
ban szereplő „legalább 5 félét termelők jelentkezhettek” lesz benne öröme. A kert önállóságot jelent. Ha azt
feltétel indított arra, hogy nevezzek az általunk termelt mondom magamban, hogy „ez gaz” fogom a kapámat és
23 féle gyümölccsel, 25 féle zöldséggel, 45 féle virággal, kivágom. Kevés ilyen munkahely van, ahol nem irányítdísznövénnyel mely a 620 négyszögöles telek 400 öles ják az embert.
részén található. Számomra a sporton kívül minden veTudjuk, hogy a kertészkedés nem mindig jár felhőttélkedés ellenszenves. De itt a háztáji gazdálkodás nép- len örömökkel, hiszen a természet néha, megtréfál, vagy
szerűsítéséről van szó. A környező kertek mintegy 20%- próbára tesz bennünket.
ában termelnek zöldséget. A jelentkezéskor nem tudtuk,
milyen kertekkel hasonlít össze bennünket az értékelő
Gondolom ezzel Ön is így van?

in t e r j ú
Igen néha előfordul, hogy egy csapásra kárba vész az
addigi munkánk.
2009. augusztus 5.-én jégeső volt, melynek köszönhetően a szőlő, a gyümölcs még a következő évben is
károsodott. Nekünk, hobby kertészeknek is nagy csapás
ez, de aki ebből él és erre tervez, annak rettenetes. Kellemetlen a rosszkor jött eső. Hosszú szárazság után esőben
felreped a gyümölcs, utána rothad. Egyre kevésbé megbízhatóak a vetőmagok. Kevés kel ki. Sőt drágulnak. Az
ár a tasakon marad, de belül kevesebb a mag.
A kertészkedés gazdaságossága a hobby kertészkedés
szintjén nehezen ítélhető meg. A saját munkát nem számoljuk, viszont nem is vásárolnánk mázsányi kajszit, almát, szilvát, szőlőt, ami megterem.
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Mit üzenne az olvasóknak?
Szerintem, akik eddig nem kertészkedtek a vetélkedés kedvéért nem kezdenek bele, de akik eddig is aktívak
voltak mutassák meg kertjeiket, megmérettethetik magukat, mert, mindenki büszke lehet munkájának gyümölcsére.
Lénárd Sándor gyönyörűen ír a „Völgy a világ végén”
című könyvében a kerti munkáról, ami sohasem fejeződik be. „A ház, a könyv, a szobor mind elkészül a kert
soha. Ott mindig van tenni-, várni-, néznivaló” A növények önmagukkal foglalkoznak”
Köszönöm Horváth Viktornak és feleségének, hogy
díjukkal tovább fényesítették Erdőkertes hírnevét.
Jó egészséget kívánok, nagyon sok örömet kertészkedésükhöz!
Önöket, kedves olvasók, pedig
arra buzdítom, hogy nevezzenek be
a „Legszebb Konyhakertek” versenybe és mutassuk meg az országnak,
hogy az Erdőkertesi konyhakertek
különlegesek. Bízom benne, hogy
jövő ilyenkor egy újabb országos díjazottat tudok bemutatni.
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
Weöres Sándor:

Tündérkert
Tündérkertben jártam, körülveszi bodza,
kerítése kristály, mint jég behavazva,
egy napi járóföld minden szélte-hossza,
nem is tudom kié, nincsen benne gazda.
Bent magas fenyőfák gyantát illatoznak,
sővények, bozótok szépen virágoznak,
nagy fűben fácánok, őzek játszadoznak,
fölöttük madarak égen sátoroznak. Közepében fakad forrás tiszta habja, árjának
sudarát négyfelé fölcsapja, majd tizenkét
ágra bomlik áradatja, mely az egész kertet
harmattal itatja. Bizony nem is tudom,
hogy kerültem ide, hol minden napsütött,
mégis habtól üde, hol ijedtség nélkül
sétálgat a csibe, kár hogy el kell mennem
a föld közepibe.
(1978)
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Tanulm ányi versenyek

K

övetve az elmúlt évek hagyományait, iskolánk ismeretéről is számot kellett adniuk. Pontos szövegértelismét megrendezte alsó tagozatos gyermekeink mezésük, tiszta, szép beszédük is döntött a sorrendről.
házi tanulmányi versenyét. Osztályonként 5, összesen Az első megmérettetés iskolai szintű volt, majd a leg40 fő jelentkezését vártuk matematika, helyesírás, értő- jobban teljesítő kisdiákok március 5-én az Őrbottyáni
és kifejező olvasás területén. A tanulók évfolyamuknak Kvassay Jenő Általános Iskola által szervezett területi
megfelelő szintű feladatokkal mérhették össze tudásu- tanulmányi versenyen képviselhették iskolánkat. Idén
kat. A versenyzők a korábbi évek gyakorlatának megfe- először egy 1. osztályos kisdiák Németh Bianka is bizolelően a szervezők által összeállított feladatlapokat töl- nyította tudását, rátermettségét.
tötték ki. A feladatsorok logikai összefüggéseket kereső
Házi versenyünkön remekül helyt álltak névsora és
példákat tartalmaztak, valamint anyanyelvünk helyes helyezésük:

A Kvassay versenyen kiválóan helyt álltak a legjobbak között:

Balogh Flóra 6.a osztályos tanuló bejutott a
NyelvÉsz nemzetközi anyanyelvi verseny megyei
fordulójára.
Büszkék vagyunk valamennyi diákunkra,
akik eredményes részvételükkel öregbítik iskolánk jó hírnevét!
Köszönet felkészítő tanáraiknak, szüleiknek!
Beélyné Jóbi Éva
alsós munkaközösségvezető

i sk ol a i hír e k
Iskolánk beiratkozási körzete:

Erdőkertes Község közigazgatási területe. Azok a
gyermekek tartoznak ide, akik Erdőkertesen állandó
lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve életvitelszerűen az általános iskola körzetében laknak.
Beiratkozás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között.
Beiratkozás helye:
Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola, iskolatitkárság (régi épület, I. emelet)
A beiratkozáshoz, valamint az iskolai nyilvántartáshoz szükséges dokumentumok:
•
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
•
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás:
-óvodai szakvélemény
-nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
szakértői vélemény
-sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
•
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (letölthető az iskola honlapjáról www.
kertesiiskola.hu)
•
A gyermek születési anyakönyvi kivonata
•
A gyermek TAJ kártyája
•
Szülő személyi igazolványa
•
Nyilatkozat a Hit- és erkölcstan, erkölcstan
tantárgy választására vonatkozóan (letölthető az iskola
honlapjáról www.kertesiiskola.hu)
•
Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím
hiányában) nem magyar állampolgárság esetén: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó
tartózkodási kártya
Külföldi tartózkodás:
A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában
tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.
Körzeten kívüli gyermekek felvétele:
A felvételről az évfolyamra beiratkozott tanulók létszámának figyelembevételével az intézmény vezetője
dönt.
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Hogyan kell intézni a beiratkozást, ha nem a körzeti
iskolájába kívánja beíratni gyermekét?
Először a kiválasztott iskolába kell elmenni és beíratni a gyermeket, ahol a szülők kapnak egy befogadó nyilatkozatot. Ezzel a nyilatkozattal kell elmenni a körzeti
iskolába, ahol be kell jelenteni, melyik iskolába távozik a
gyermek. A két iskola felkeresésére a beiratkozás napján
kell sort keríteni.
Választható: Iskolaotthon/egész napos foglalkozás
1.

Egész napos foglalkozás

A tanórák után délutáni foglalkozásaink sokszínűségével, napközis- és tanulószobai foglalkozásainkkal, a
délutáni szabadidőt 16 óráig tartalommal töltjük meg.
A kínálatot szaktantárgyi szakkörök, különböző sportfoglalkozások, fejlesztések, felvételi előkészítők, verseny
felkészítések, versenyek, kirándulások, kulturális programok színesítik.
A klubnapközis foglalkozások a tehetséggondozás
színterei. Az éves munkatervben megfogalmazott oktatási-, nevelési célokkal összhangban, a diákok érdeklődése, önjelölése alapján, heti egy alkalommal zajlanak a
népszerű foglalkozások.
Tervezett tevékenységek:
•
környezeti- és művészeti nevelés, kézműves foglalkozások,
•
szociális kompetencia fejlesztése - filmklub,
•
természettudományos és problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése - logikai játékok.
2.

Egész napos oktatási forma (iskolaotthon)

2013/2014-es tanévben került bevezetésre iskolánkban az egész napos oktatási forma. Jelenleg az 1-2 évfolyamon egy osztályunk, a 3. évfolyamon két osztályunk
tanul iskolaotthonos rendszerben.
Tapasztalataink: az óvodai-iskolai átmenet
zökkenőmentesebb, szorosabb a kötődés a tanítókkal,
ami nagyobb biztonságérzetet jelent a gyermekeknek. A
nevelésre több idő jut, a tanulói kreativitás, az önállóság
megmutatkozásának nagyobb az esélye. A differenciálás
a szabadidős tevékenységekben is alkalmazható. Folyamatos a konzultáció a pedagógustársak között, rendszeres a kapcsolattartás a szülőkkel.
- Kell-e a gyereknek is jönni a beiratkozásra?
Nem. Ettől függetlenül, ha a szülő úgy gondolja, hogy
Folytatás a következő oldalon>
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FOLYTATÁS A 15. OLDALRÓL>

ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat
neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson.
- Beiratkozhat-e a tanuló, ha nincs állandó lakcíme?
Állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel kell
rendelkezni.

LEE N DŐ ELSŐ OSZTÁLYOS
TA N ÍTÓ N É N IK

Bakos Zsuzsanna vagyok, az iskola iránti kötődésem abból is ered, hogy
általános iskolai éveimet én is itt fejeztem be. A tanításra azt mondjuk: hivatás.
Valóban. Ha gyerekek között vagyok, azt
Iskolába hívogató programjainkkal Önök és gyermeérzem, hogy szükségük van rám, hogy
keik megismerhetik a leendő első osztályos tanító néni- valami olyat oszthatok meg velük, amit azelőtt nem
ket, betekintést nyerhetnek mindennapjainkba. Iskolánk tudtak. Az elmúlt 12 évben voltam napközis nevelő,
gazdag, sokszínű tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai, tanító, magyartanár, és a felnőttek oktatásában is kia jól felszerelt tantermek, a több szintes iskolaudvar, er- próbáltam magam, de a legjobb továbbra is a kicsik
dei tornapálya, sportudvar lehetőséget adnak arra, hogy között volt. Írni és olvasni tanítani valakit, hallani,
a gyerekek kibontakoztathassák képességeiket.
hogy hasznosítja a tőlem/velem tanult dolgokat – felbecsülhetetlen. Nagyon fontosnak tartom az egészséNevelő-oktató tevékenységünk kiemelt területei:
ges életvitelre nevelést, a sok mozgást és a sportot.
l tehetséggondozás – fejlesztés – felzárkóztatás
Emellett magyartanárként az anyanyelv ismeretét és
l csoportbontások: matematika, magyar nyelv és szeretetét is előtérbe helyezem mindig, mert anyairodalom, angol nyelvből
nyelvünk megismerésével a hagyományainkat ismerl matematikai logika oktatása
jük meg. Szeretettel várom leendő tanítványaimat!
l választható egésznapos iskolai oktatás
l művészeti nevelés
l hagyományőrzés
l informatikai oktatás
l egészséges életmódra nevelés, sportfoglalkozások, kölyökatlétika
l környezeti nevelés, Ökoiskola
l együttműködés a szülőkkel, iskolaszépítés-családi nap, Szülői Fórum

Kedves Anyukák, Apukák!

Iskolahívogató programjaink, (módosított
időpontok) melyekre szeretettel várjuk leendő elsős
tanulóinkat és szüleiket!
Április 05. (kedd) 16.3o órától bemutatkoznak
az elsős tanító nénik, majd 17.oo órától játékos foglalkozások:

Balázsné Pásztor Anikónak

hívnak, 25 éve tanítok az Erdőkertesi
Neumann János Általános Iskolában.
A munkám a hivatásom, örömöt okoz
l Ugri-bugri tornatermi foglalkozás: Balázsné
számomra a gyerekekkel való együttlét.
Pásztor Anikó
Fontosnak tartom az olvasási, számolál Varázstábla, interaktív tananyagok: Varga
si készség fejlesztése mellett, a mozgást,
Enikő
és az alapvető emberi értékekre való nevelést is. Szel Kézműves, hagyományőrző foglalkozás: Bakos retném elérni a gyermekek életében azt, hogy az isZsuzsanna
kola olyan hely legyen számukra, ahol szeretetteljes
légkörben jól érzik magukat, barátokra lelnek, és sok
Kérjük, hogy a foglalkozásoknak megfelelő ruháérdekességet tanulnak, tapasztalnak. A tanóráimon
zatban jöjjenek a gyermekek
alkalmazom a játékosságot és a változatos munkaformákat, hogy tanulóim élvezzék a tanulást. Az alsó
Április 11. (hétfő) 8.oo – 10.45 nyílt nap
tagozatos éveket próbálom még felejthetetlenebbé

i sk ol a i hír e k
varázsolni közösségi programokkal is. A szülőkkel
őszinte, nyílt, partneri viszonyra törekszem. Szeretettel várom a leendő első osztályos tanulókat!

Varga Enikő tanítónő vagyok, közel 15 éve a pályán. Erdőkertesen nyolcadik éve dolgozom. Fontos számomra a
gyerekek képesség szerinti oktatása, nevelése, amit közös feladatnak tekintek a
szülőkkel. Kiemelt hangsúlyt szeretnék
fektetni a kulcskompetenciák fejlesztésére, különös tekintettel az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia, a szociális kompetencia, valamint a mai élethez igazodva, a digitális
kompetencia fejlesztésére. Törekszem arra, hogy
az osztályközösségben a gyerekek egyéni képességeiknek megfelelően megtalálják saját helyüket,
kiegyensúlyozottak legyenek. Emellett természetesen nagyon fontos, hogy a gyerekek szép és kellemes
környezetben, játékosan tanuljanak. Célom, hogy
tanítványaim magabiztosan mozogjanak az őket körülvevő világban.
Nagy érdeklődéssel és szeretettel várom az új kisdiákokat!
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M ár c i u s 1 . a z Újr apapír Vil ágnapja
Ez a környezetvédelmi kezdeményezés MagyarorKét napig vendégünk volt Kozák János, Kozákné
szágról indult 2006-ban a Hulladék Munkaszövetség Zsuzsanna óvodapedagógus férje, aki nagyon felkészüljóvoltából.
ve, nagy szeretettel és türelemmel mutatta meg nekünk
a papírkészítés technikáját. Először Zsuzsa elmondta neCélja, hogy felhívja a figyelmet a pazarló papírfo- kik, hogy a papírgyártáshoz milyen sok fát kell kivágni,
gyasztásra és a papírhulladék újrahasznosításának fon- valamint sok víz és energia felhasználásával a természetosságára. Ezzel is a természetvédelmet erősíti a jövő tet károsítjuk.  
nemzedékében. Fontosnak tarjuk, mint Zöld óvoda a
Szerencsére sok kisgyerek tudta mik készülnek
környezettudatos, környezetbarát magatartás kialakítá- újrapapír felhasználásával pl.: papírzsebkendő, wc papír,
sát a gyerekek életkorának megfelelő játékos ismereteket füzetek, rajzlapok.
gyűjtő, tapasztaló tevékenységeken keresztül.  
Megnéztük, hogy mi a jele ezeknek a termékeknek.
Ezt követte a tojástartók pépesítéséből történő papírkészítés, amibe a gyerekeket is
bevonta János. Nagy
élmény volt és az elkészült papírból meglepetést készítünk a
szülőknek.

A projekt előzménye gyűjtőmunkán alapult, amibe
bevontuk a szülőket is, akik szívesen együttműködtek
velünk. Gyűjtöttünk újságpapírt, dobozokat, papírgurigákat, az újrapapír készítéshez tojástartót.   Ragasztó
helyett lisztből és vízből a gyerekekkel közösen csirízt
készítettünk. Olyan játékeszközöket készítettünk, amivel későbbiekben szívesen játszanak pl.: a fiúk várat,
közlekedési eszközöket, a lányokkal pedig évszak fát
virágokkal és állatokkal benépesítve. Ezekből az óvoda
folyosóján kiállítást rendeztünk.  

Kovácsné Beregi
Gabriella
Bóbita csoport
óvodapedagógus

ó v od a

TANULJ MEG
GYERMEKED
SZERETETNYELVÉN BESZÉLNI!
– 2. RÉSZ

A

z előző cikkben már megismerkedhettél az öt szeretetnyelv közül hárommal: elismerő szavak, minőségi idő és ajándékozás.
Most pedig folytatjuk a böngészést a szeretet nyelvkönyvében.
A negyedik szeretetnyelv:a szívességek.
A szülők szorgos kis hangyaként
robotolnak a gyerekek körül. Fürdetés, étel elkészítése, etetés, öltöztetés,
különórára cipelés, házi feladatban
való segítés, edzésre, meccsre kísérgetés, és még sorolhatnánk. Ha
gyermekünk megbecsüli a mindennapos szívességeket, értékeli, hogy
igyekszünk mindent megtenni érte,
akkor a szívességek szeretetnyelvén
érdemes vele kommunikálni.
Sok gyerek kérés nélkül, szívesen segít a szüleinek például az otthoni és ház körüli munkákban. Így
szeretnék kifejezni szeretetüket.
Apukám tipikus példa a szívességek
szeretetnyelvére. Ő ezen keresztül
fogadja a szeretetet, és ezen keresztül tudja csak közvetítetni. Ha valami nem stimmelt a biciklimmel,
azonnal megbütykölte. Ha kellett
egy fuvar valameddig, szívesen elvitt
kocsival. Kisebb-nagyobb „szolgálatokat” tett, amikkel örömöt okozott nekünk, és mi hasonló, apró
szívességekkel tudjuk őt boldoggá
tenni. Megszerkesztünk neki egy
dokumentumot, összegereblyézzük
a faleveleket, mert neki nem bírja
már a dereka. Ez többet ér annál,
minthogy százszor elmondom neki,
milyen csodálatos édesapa. Az, hogy
észrevesszük, mire van szüksége, és
segítünk neki, felér egy nagy pohár

szeretetfröccsel. Ez egy kis figyelmességet, tervezést, időt igényel,
de szolgálatkészségünk kamatostul
megtérül. Mert nincs nagyobb öröm
annál, ha családtagunk boldog, és
szeretve érzi magát!
Ha úgy véled, gyermeked abból
érzi igazán szeretetedet, hogy szolgálatkészen megteszel érte emeztamazt, akkor születés- vagy névnapra
készíthetsz neki egy személyre szóló,
ötletes kuponfüzetet teli szívességekkel!
Például: „S.O.S. csokikupon - ha
szükséged van egy kis csoki utánpótlásra, csak szólj az anya csokifutárszolgálatnak!” vagy „Sofőrszolgálat
kupon: ha elfáradtál suli után, szívesen elviszlek az edzésre, és érted is
megyek!” „Leckeírás kupon: belefájdult a fejed a matek példába? Szívesen segítek megoldani! üdvözlettel:
professzor Apa”
Gary Chapman csoportosításában az utolsó szeretetnyelv a testi
érintés.
Számtalan kutatás bizonyítja,
hogy egészségesebben fejlődnek
azok a csecsemők, akiket gyakran
ölbe vesznek, megölelnek, simogatnak.
Szemben azokkal, akiknek sajnálatos módon, valamilyen okból kifolyólag hosszabb időszakra nélkülözniük kell a fizikai érintkezést.
A kisgyerekeknek még fogalmuk
sincs arról, mit jelent a szeretet szó,
de a kedves puszik, ölelések, be-
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cézgetések mind szüleik szeretetét
sugározzák feléjük. A meleg, szeretetteljes ölelésre, puszikra még a kamaszoknak is szükségük van, kivéve
persze, ha a barátok is jelen vannak.
Ne hozzuk őket cikis helyzetbe
előttük! Akkor is inkább otthon szeretgessük meg őket, ha tudjuk, ez a
legfőbb szeretetnyelvük. A tinédzserek nem a klasszikus dédelgetésre
vágynak, de igénylik a testi érintést.
Ha egy fejjel nagyobb fiunk szeretettel átitatva jól hátba vereget minket, vagy flegmán átdobja rajtunk a
karját ölelés címszóval, ez annak a
jele, hogy az érintés fontos számára.
A pofon minden gyermeknek negatív élmény, de rendkívül ártalmas
lehet olyasvalaki számára, akinek
ez az elsődleges szeretetnyelve. Egy
gyengéd, puha ölelés minden kisgyerek számára szeretetet sugároz,
de alapvető szükséglete annak a gyereknek, aki a testi érintés csatornáján
keresztül tud érzelmileg gazdagodni.
Ha azt szeretnéd, hogy gyermeked boldog és lelkileg kiegyensúlyozott legyen, tele kell töltened a kis
szeretettankját. Ehhez tudnod kell,
hogy melyik szeretetnyelv számára
az elsődleges az 5 közül: elismerő
szavak, minőségi idő, ajándékozás,
szívességek vagy testi érintés.
Az első lépés azonban az, hogy
felfedezd, mi a saját szeretetnyelved!
Miért is olyan fontos, hogy ismerjük saját szeretetnyelvünket?
Önismeretünket
gazdagítjuk
vele, és általa pontosabban tudjuk,
mire is van igazán szükségünk, mi
nyújtja számunkra az elsődleges
szeretetforrást.
Szeretetnyelvünk
meghatározása ugyanakkor abban
is segítségünkre lehet, hogy képesek
legyünk meglátni, családunk tagjai
lehet, más-más „nyelven beszélnek”.
Ha szeretetet szeretnél adni úgy,
hogy az tényleg célba érjen, akkor
nem biztos, hogy a saját „nyelveden”
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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kell azt közvetíteni. Gyakran saját
magunkból indulunk ki, azonban
nem mindenki érzi meg ugyanazokból a jelekből a szeretet.
Próbálj meg túllépni önmagadon,
és ne a saját szemszögedből szemléld az eseményeket! Ne azt nézd,
hogy téged mi tölt fel, hanem hogy
gyermekednek mire van szüksége!
Figyeld meg, hogy milyen kéréssel
fordul hozzád a leggyakrabban! Kérései szoros kapcsolatban vannak
saját szeretetnyelvével. Nézd meg,
milyen úton fejezi ki gyermeked a
szeretetét mások iránt!
Miután felfedeztük, hogy gyermekünk szeretetnyelve esetleg eltér
a miénktől, legyünk bátrak, és vágjunk bele az új nyelv megtanulásába!
A szülők az igazságosság elve
miatt igyekeznek egyforma bánásmódban részesíteni gyermekeiket.
Gyakran nem vesznek tudomást
a gyerekeik között felmerülő eltérésekről, különbségekről. Kissé közhelyesnek tűnik, ám annál igazabb,
hogy minden ember más. Minden gyermekünk szeretetnyelvét
külön
kell hát megfejtenünk. Ami az
egyik számára ugyanis szeretetet
közvetít, nem biztos,hogy a másik
számára is ugyanazt jelenti.
Az is lehet, hogy két vagy több
nyelvűek vagyunk. Számomra például az ajándékozás, a testi érintés
és minőségi idő azok a nyelvek, melyekből a legtöbb szeretetet merítem. A nővérem számára is fontos
a minőségi idő és a testi érintés, de
ő az elismerő szavakból töltekezik
leginkább. Miután ezt felismertem,
különös odafigyeléssel próbáltam mindent szavakba foglalni, dicsérni, biztatni őt.
Tanulj meg gyermeked szeretetnyelvén beszélni, és meglátod, milyen egyszerű lesz mosolyt csalni
az arcára, boldogságot varázsolni a

ó v od a
ahhoz, hogy párod szeretetét élvezhesd. „Kérek egy nagy ölelést!
Még egyet! Ennyi?! Már rohansz
is a munkába?! Biztos nem szeretsz
már...” vagy „Megmasszíroznád a
hátamat? Kérlek! Már három napja
könyörgöm érte. Olyan jól esne!”
Akik hasonló kérésekkel fordulnak
párjukhoz, bizonyára nagyon
fontosnak tartják a testi érintést.
Gondold végig, te hogyan szoktad a szeretetedet kimutatni mások
felé.
Ebből is levonhatjuk a következtetést, hogy melyik szeretetnyelv
lehet számodra a legfontosabb. Szívesen csensz a másik uzsonnás dobozába egy kis meglepetés csokit?
Gyakran hozol kedvesednek virálelkébe, lendületet adni neki a to- got? Bizonyára az ajándékozás az
vábblépéshez, megerősíteni abban, elsődleges szeretetnyelved.
amiben tehetséges. Ez segít neked
abban, hogy meg tudd teremteni
Kis-Tóvölgyi Hajnalka
számára azt a biztos érzelmi környeForrás:
zetet, kapcsolatot, amiben egészséGray Chapman (2015):
gesen fejlődhet és kibontakozhat.
Az 5 szeretetnyelv –
Egymásra hangolva,
Honnan is tudhatjuk, melyik
Harmat Kiadó, Budapest
szeretetnyelv a legfontosabb száÉLETRE VALÓ GYEREK
munkra? Gary Chapman 3 szemMAGAZIN
pont figyelembevételét javasolja
VIII. ÉVFOLYAM
ennek meghatározásánál.
Gondold végig mi az, amivel a
párod a legnagyobb fájdalmat okozza számodra!
Legnagyobb sérelmeink rávilágítanak a bennünk szunnyadó,
legbelső szükségleteinkre, igényeinkre. Például ha párod bíráló, kritizáló, elítélő megjegyzései esnek a
legrosszabbul, akkor bizonyára az
elismerő szavak szeretetnyelvét beszéled.
Gondold végig, mi az, amit leggyakrabban kérsz a kedvesedtől!
Talán kéréseidet párod sokszor
nyaggatásként érzékeli, valójában
arról lehet szó, hogy csupán szeretetvágyadnak adsz hangot. Valószínűleg arra vágysz, azt kéred,
amire a leginkább szükséged lenne

v é d őnői hí r e k
Szeretettel várjuk az anyukákat, kismamákat és nagymamákat
minden héten csütörtökön 10:00 és 12:00 óra között a Faluházban!
Facebook csoportunk:
www.facebook.com/Erdőkertesi Baba-Mama Klub
Baba-mama klub tervezett programja:
2016.04.07.: Ingyenes Maminbaba óra Szabó Ágnessel
2016.04.17.: A Veresegyházi Bölcsőde bemutatkozása
2016.04.21.: A Ki Akarok Nyílni Óvoda bemutatkozása
2016.04.28.: Készüljünk az anyák napjára, kézműves foglalkozás   
                                        Sajó Borbálával
2016.05.05.: Momo Rádió bemutatkozása
2016.05.10.: Baba-Mama Egészségnap

Elsősegély nyújtá si képzés
a Faluházban
2016.03.05-én megrendezésre került egy elsősegély nyújtási képzés a helyi
szülőknek. A Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezetével együttműködve és az Önkormányzat támogatásával valósult meg ez a délelőtt. Előadónk
Dávid Tamás mentőtiszt és szakoktató volt, aki gondoskodott a jó hangulatról is. 20 fő vehetett részt egyszerre, kismamák, anyukák és egy apuka is
jött. A szakmai rész érintette a csecsemő és kisgyermek valamint a felnőtt
újraélesztését, az idegentest eltávolítását, asthmát, égési sérülést és a lázcsillapítást. Az elmélet után jött a gyakorlat, csecsemő és felnőtt ambu babán,
valamint elsajátították a stabil oldalfektetést is. A szülők hasznosnak tartották a képzést, pozitív visszajelzések érkeztek. Aki szeretne jönni a következő szakmai délelőttre (téma ugyanez lesz) nálam jelentkezhet. Időpont még
nincs.
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Baba-Mama
Egészségnap a
Faluházban
2016. május 10.
09:00-12:00
Vendégeink:
Balogh Barbara - gyógytornász
Katona Zsuzsanna - gyermek
és kismamajóga oktató, SMR
–System Instructor, FLP tanácsadó
Szirmai Edit - LYB oktató
BioPont klub
Prokopics Anita - Látszerész
(Boróka Optika)
Mozdulj Anyu! / Sebeők Sarolta személyi edző, táplálkozási
tanácsadó, blogger
Bemutatkoznak a helyi anyukák a saját készítésű termékeikkel
Vérnyomás- és cukormérés,
BMI mérés, táplálkozási- és
sporttanácsadás, játék, egészséges
nasik, termékbemutatók.

Varga-Bokor Zsuzsanna
védőnő
20/3504126

k u t ya f u t tá b a n
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A KÖLYÖKKUTYA NEVELÉSE
Tegyük fel, hogy meghoztuk a jól
megfontolt döntést és kiválasztottuk
a számunkra legmegfelelőbb fajtát.
(Ahogy az előző cikkemben is írtam
egy olyan fajta, és azon belül is egy
olyan egyed mellett tettük le a voksunkat amelyik temperamentuma és igényei várhatóan összhangban lesznek a
család lehetőségeivel, életkörülményeivel). Alaposan utánajártunk és a döntésünk egy kölyökkutyára esett.

M

de ebben az időszakban kell ahhoz is
hozzászoktatni, hogy bizony nem fog
az egész család mindig körülötte ugrálni, lesznek olyan időszakok amikor
egyedül marad. Ha kitesszük a kertbe
vagy átmenetileg a biztonságos kennelbe zárjuk, egy fiatal kutya mindent be fog vetni, hogy meglágyítsa a
szívünket. Ilyenkor következetesnek
kell maradnunk, nem szabad azért
engedni neki, mert ugat vagy kaparja az ajtót. A legjobb ha mindig csak
akkor engedjük be, amikor csendben
van és nyugodt. Így hamar megtanulja, hogy az erőszakossággal semmit nem ér el, ellenben a
higgadt viselkedése meghozza a várt eredményt.
Gyakori probléma, hogy a gazdik ilyenkor még aranyosnak tartják ha a kiskutya felugrál. Ám erről nem
fog leszokni, ha ezzel a gazda figyelmét magára vonhatja. Felnőttként amikor majd a család kiöltözve érkezik
haza, már nem lesz olyan cuki a kiszakított harisnya vagy
a sáros nadrág. Ezért ha ugrál a kölyök ne vegyünk róla
tudomást. Tekintetünket vegyük le róla és ne foglalkozzunk vele. Amikor elvonul és leheveredik valahova, akkor menjünk és simogassuk meg.
Ezekkel az első, apró lépésekkel sokat tehetünk azért,
hogy ne alakítsuk ki a későbbiekben nemkívánatos viselkedéseket a kutyánkban. Amennyiben nem boldogulunk keressünk fel egy szakembert és ne halogassuk  
döntésünket, mert a kialakult rossz szokásokról később
nehezebb lesz lenevelni az ebet.

i a legfontosabb dolog egy
fiatal kutyus életében, amire már az elejétől oda kell figyelnünk?
A legalapvetőbb ebben az időszakban a szocializáció
illetve a gazda-kutya közötti szoros kapcsolat kiépítése.
Ez nagyban befolyásolja és meghatározza kutyánk életét.
A kutyák társas lények, meg kell tanulniuk alkalmazkodni a mi világunkban, ami tele van biztonságos és kellemes, de veszélyes és kellemetlen dolgokkal is. Ahhoz,
hogy meg tudjuk őket óvni a rájuk leselkedő veszélyektől nagyon fontos, hogy helyesen neveljük fel.
Ahogy megkapta kedvencünk az oltásait elengedhetetlen, hogy sétáltni vigyük. Ahhoz, hogy a  séta biztonságos legyen, hozzá kell szoktatnunk a nyakörv és a
póráz viseléséhez. Ezt először idegenkedve fogadják, de
hamar rájönnek, hogy a szabadság részleges korlátozása
pozitív élményt eredményez. Fontos, hogy megismertessük velük, hogy a kerten vagy lakáson kívül is van élet.
Kitárul előtte a világ és új szagokkal, emberekkel, zajokkal, tárgyakkal, kutyákkal találkozhat. Ezek a dologok
Amennyiben kérdésük lenne, azt szívesen megválapozitívan is hathatnak a kutyánkra, de akár félelemmel szolom a kutyafodraszat@gmail.com  e-mail címen.
is eltölthetik, hiszen elhagyták a biztonságos otthont.
Ha pozitívan fogadja a dolgokat nincs sok teendőnk,
Macsárkóné Tóth Zsuzsanna
ha negatívan, akkor két dolgot tehetünk: közömbösek
kutyakozmetikus, kutyakiképző
maradunk vagy megpróbáljuk jutalomfalattal elterelni a
figyelmét.
A legtöbb gazdi a kutyáját tálból eteti. Ez egyszerű
és gyors módszer, a kezdő kutyás bele sem gondol, hogy
ezt másképp is lehetne. Pedig lehetne! A szorosabb kötelék kiépülése céljából a gazdi etetheti kézből bizonyos
feladatok tanítása közben az éhes ebet. Ha minden nap
csak 5-10 percet szán az ilyen formájú táplálásra, akkor a
kutya örömmel fog tanulni, és sokkal jobb viszony alakul
ki kettőjük között már, minimális idő ráfordításával is.
A kölykök szeretnének, egész nap a gazdival lenni,

f e l hí vá s
Dr. Pásztor László polgármester,
Erdőkertes Község Önkormányzata
képviseletében - csatlakozva Kovács
Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a
helyi

„A legszebb konyhakertek” Erdőkertes programot
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy
saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne
maga és családja számára minél több konyhakerti
zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:
v
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák:
v
Mini: 50 m2 alatt
v
Normál:
50 m2 felett
v
Közösségi:
Csoportok, óvodák, iskolák,
szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2016. április 30.
Jelentkezés módja:
A Jelentkezési lap kitöltése és
leadása, vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
v
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán  
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület
tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen
vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely
segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez
ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1.
A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon
5 edényben elhelyezett, 3 különböző
konyhakerti növény termesztése
történjen
2.
A növények megválasz-
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tása szabadon lehetséges, mindenki igényének
megfelelően
3.
A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és
egyben hasznos
4.
A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5.
A megtermelt zöldségek/gyümölcsök
minősége megfelelő legyen
6.
Vegyszerhasználat esetén kötelező a
naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7.
Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz
használata, a madárbarát kert kialakítása: található
benne madáretető, madáritató, és madárodú, illetve
ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény
található.
8.
Külön előny – ha több generáció műveli
együtt a kertet, a legkisebbtől a legidősebb
családtagig.
Díjazás: Kategóriánként az első három
helyezés és indokolt esetben különdíjak
odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó
„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra
történő jelölésre minden kategória első helyezettje
lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.
Országos díj – Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített
bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél, melyet az
Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek
között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
úr ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés
alapján.
Eredményhirdetés: 2016. október 07. péntek 18:00
óra
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő
kertművelő jelentkezését!
Dr. Pásztor László
polgármester

%
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„
Nonap

Március 15.
Fotó: JUHÁSZ ANDOR

megemlékezések

5.

5.

1.
4.

5.

A „Családbarát Ország 2015” NCSSZI Családbarát
Ország az Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért
pályázat erdőkertesi rendezvényeiről készült fotók: a
négy tanfolyam - nemezelés (2.), kosárfonás (3.),
bőrmívesség (4.) és a textiles (5.), babavarrás és a
Generációk Viadala (1.) – játékos verseny az idősek
és a (nagyon)fiatalok között.
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) támogatásával, a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) lebonyolításával
valósul meg.

4.

3.
3.
Fotó: JUHÁSZ ANDOR

2.

2.

2.

3.

4.

Képes

5.

6.

Fotó: Juhász Andor

1.

7.

• 1-2. Internet Fiesta • 3-5. 3D nyomtatás • 6-8. Kiállításmegnyitó a Faluházban •
9. Elsősegély nyújtó tanfolyam • 10. Március 15. • 11-14. Újrapapír Világnapja az
oviban • 15. Kangatorna

9.

8.

10.

11.

15.

12.

13.

14.

Fotó: JUHÁSZ ANDOR

Krónika

