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Iskola 

Görög tábor
Csodálatos egy hetet töltöttek a diákok az „Ókori 
Hellászban” a Veresegyházi Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény tanárainak irányításával 
2016. június 20-24-ig.
 Olimpiai játékok, cserépszavazás, színjátszás 
(Pandora szelencéje c. darab), drámajáték, kézműves 
foglalkozások (görög viselet, Zeusz-szobor, papírmasé 
amfora készítése, színdarab hátterének megfestése, 
agyagozás, batikolás, szappanöntés, kavicsfestés, 
gipszöntés, trójai faló készítése), gasztronómiai 
utazás a görögök világában az Olympos étteremben, 
lubickolás a medencében, szirtaki táncház. Ezek a 
programok vártak a gyerekekre az egyhetes tábor 
alatt az Erdőkertesi Ifjúsági Tábor területén. A hiteles, 
görög vonatkozású ismeretek átadásáról Rideg András 
történelem- és földrajz szakos tanár, Fábiánné Virágh 
Bernadett gyógypedagógus, Sinkó Ivett rajztanár, 
keramikus, Katona Gabriella mozgásfejlesztő peda-
gógus, Stipka Krisztina fejlesztő pedagógus és Zsótér 
Zsuzsanna alsós tanító gondoskodott. A diákok az egy 
hét táborozás során nem csupán a görög történelem-
ről tanultak nagyon sokat játékosan, de nagyon jól 
összekovácsolódtak és olyan szociális készségeket is 
magukba szívtak, mint az elfogadás, egymás segítése, 
vagy a kölcsönös tisztelet.
 Fábiánné Virágh Bernadett főszervező 
gondolatai a táborról: A legelső reggelen, hétfőn egy 
nagyobb népgyűlést tartottunk és azon tisztségeket 
választottunk cserépszavazással, átbeszéltük, melyik 
poszt mit jelent. Ezután András kollégánk az ókori 
Görögországról, én a drámáról, Ivett a kézműves 
foglalkozásokról, Gabi, Kriszti és Zsuzsanna pedig az 
olimpiai játékokról tartott egy rövid előadást. A gyere-
kek nagyon-nagyon élvezték a hetet, lelkesek voltak, 
teljesen átvették a görög ritmust, rengeteget tanultak 
a tábor ideje alatt, ezt bizonyítja a kvízes vetélkedőn 
mutatott teljesítményük is, hiszen négy csoportból 
három is első helyezett lett és szinte mindenre emlé-
keztek, amiről a héten beszélgettünk. Minél több ilyen 
projektet szeretnénk létrehozni a jövőben, mert ebből 
tanulnak játékosan a leges-legtöbbet a gyerekek. 
Jövőre újabb tematikával várjuk kedves diákjainkat!

A Veresegyházi EGYMI munkatársai

Erdokertesen„
Pásztor László polgármester elmondta, hogy tavaly 
felmérés készült, ki melyik régióból érkezett és nagyon 
örült annak, hogy a közönség jó része erdőkertesi. 
„Öröm számomra, hogy egy sikeres és új rendezvényso-
rozattal gazdagíthatom otthonom életét és összehozhat-
tam erre egy szuper csapatot”.
A főszervezőt, Mihálszky Tamást kérdeztük a részletekről:
- A rendezvény teljesen ingyenes, hogyan lehetsé-
ges ez manapság, amikor ilyen volumenű esemé-
nyeken máshol borsos belépőt fizetünk?
- Autós találkozóim célja az autós, motoros társadalom 
és szimpatizánsainak összefogása. Ez a koncepció már 
nyolcadik éve bizonyítja életképességét. Természetesen 
semmi sincs ingyen, de egy ilyen mentalitású rendezvény 
a  vállalkozókat is megmozgatja, így folyamatos és 
alkalmi támogatói és/vagy partnerei vannak az AmCars 
Roadshow-nak. Ők jól tudják micsoda reklámértéke van 
egy-egy sikeres eseményen való részvételnek. Így tudjuk 
elkerülni a borsos belépőket.
- Mennyire más itt a közönség, mint máshol az 
országban?
- Igazából úgy fogalmaznék, hogy nem itt más, hanem 
egy kisvárosban, községben másképpen viselkednek az 
emberek, mint a fővárosban vagy frekventált nyaraló 
övezetekben. Sokaknak természetes, hogy ezek a 
járművek mások félve őrzött kincsei, sajnos azonban 
vannak, akik erre fittyet hányva ráülnek a motorokra, 
nekitámaszkodnak a kocsiknak vagy kinyitják azok ajtóit 
és aztán a biztonságiak felszólításán felháborodnak. 
Szerencsére ők a kisebbség és a többség már elsajátítot-
ta az „autóstalálkozók kultúráját”. 
- Milyen és mennyi járműre számíthatunk?
- Ha jó idő lesz, biztos megtelik a tábor, ahogy ez már 
tavaly is megtörtént. Az első szekcióban helyeztük el 
a szép nyitott járműveket, a különleges amerikaiakat 
és oldtimereket. A hátsó részen, pedig a verseny- és 
tuningautók kaptak helyet. Tehát biztos, hogy a szép régi 
autók mellett sok nyitott is lesz, amerikai-, verseny- és 
tuningautókkal vegyítve, jó néhány motor társaságában. 
Tavaly is láthattunk ezekből sok különleges példányt.
- Ejtsünk néhány szót a programokról!
- A reggeli nyitás és ismerkedés után felvonulás lesz 
a községben, délután pedig programok sora várja az 
érdeklődőket. Fellép az AB/CD mely a világhírű AC/DC 
legsikeresebb hazai tribute zenekara. A másik különleges 
program az autós Limbó. A Limbó-léc alatt kocsival haj-
tanak át a részvevők és a minél jobb eredmény elérése 
érdekében, különböző cseleket vetnek be, hogy a Limbó-
léc egyre lejjebb kerülhessen. Lesz felni kitartó, kipufogó 
hangnyomás és autószépség verseny is. Emellett 
kirakodóvásár, gyermekjátszótér, úszómedence és büfé 
mindenféle földi jóval ellátva, ahogy ezt már Kuli Bálint 
barátomtól megszokhattuk. Tehát úgy gondolom idén is 
érdemes lesz meglátogatni minket az Ifjúsági Táborban 
(Erdőkertes, Fő út 232) augusztus 27-én, szombaton.

Tavaly nyár végén hatalmas érdeklődéssel várta Erdőkertes és a környék la-
kossága a különleges autós találkozót. A sikereken felbuzdulva az AmCars 

csapata – mely autós, motoros találkozók szervezésével és autó restaurá-
lással foglalkozik – és a község önkormányzata idén is összefog a rendez-
vény megszervezésében. Ezzel hagyományt is szeretnének teremteni a község  
életében.

Autós promenád
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 Tisztelt Erdőkertesi  
Polgárok! Az eltelt időszak-
ban az alábbi eseményekről  
számolhatok be. 

n Június 24-én részt 
vettem a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének 
tizenegyedik alkalommal 
megrendezett Polgármeste-
rek Világtalálkozóján, Gö-
döllőn.

n Június 27-én Bizottsági ülést tartottunk.
n Június 28-án a Fő úti járda és zöld terület re-

konstrukció tervei elkészültek, ezeket átvettük. 
Ug yanezen a napon Képviselő-testületi ülést tar-
tottunk. 

n Június 29-én Erdőkertes közigazgatási önál-
lóságának hatvanadik évfordulójának alkalmából a 
településről kisfilmet forgattak.

n Július 2-án részt vettem a Kistérségi Idősügyi 
Tanács minden nyáron megrendezendő Idősek 
Juliálisán. A rendezvénynek idén Szada adott ott-
hon. A rendezvényen az Erdőkertesi Barátság Nyug-
díjasklub énekkara is fellépett.

n Július 6-án az Erdőkertesi Neumann János Ál-
talános Iskola igazgatójával tartottam megbeszélést 
az iskola nyári felújításáról. Ugyanezen a napon a 
település közvilágításának az idei évi közvilágítási 
bővítéséről egyeztettem. A lámpatestek ütemezett 
kihelyezése augusztus hónapban megkezdődik. 
Ugyanezen a napon Sinkó György kollégámmal 
részt vettünk Juhász Andor temetésén.

n Július 7-én a Barabás Téglakő új területi kép-
viselőjével találkoztam. A megbeszélés során egyez-
tettünk a már fentebb említett rekonstrukcióhoz 
szükséges térkövek áráról, szállítási időpontjáról, 
mennyiségéről.

n Július 19-én hosszas előkészítő munka után, 
mintegy ezerkétszáz tonna martaszfalt megvásár-
lására tudtam szerződést kötni a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel és a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-vel ez a mennyiség az idei évi közbeszerzés kere-
tében elvégzett út rekonstrukcióhoz szükséges. Más 
partnertől történő martaszfalt vásárlás lehetőséget 
biztosít az idén megtörténő további út rekonstruk-

cióra illetőleg út helyreállításra.
n Június hónapban nagy sikere volt a Dongában 

és a Szent István parkban tartott EB labdarugó mér-
kőzések kivetítésének. A magyar-belga mérkőzés al-
kalmával mintegy 300-350-en látogattak ki.

n Júniusban befejeződött a Fő úton a Aluplaszt 
megálló buszváró rekonstrukciója. 

n A Falunapokra elkészülnek a sporttelepen idei 
évre tervezett beruházások.

n Az idei mintegy másfél kilométeres útrekonst-
rukció közbeszerzési eljárásának ajánlatkérése a na-
pokban kerül kiírásra.

n Helyszíni bejárást tartottam Gergely Ferenc 
Barnabás református lelkésszel annak érdekében, 
hogy a szeptemberre tervezett református templom-
szentelés idejére annak környéke méltó állapotba 
kerüljön. A templomszentelés emlékére emlékfá is 
ültetünk.

n Önkormányzatunk a napokban nyújt be pá-
lyázatot a Nemzeti Szabadidős- Egészséges Sport-
park programra. A program elsődleges célja, hogy a 
sportolás mindennapi életünk alapvető része legyen, 
ezért a megpályázható maximális számú sportpark-
ra összesen háromra pályáztunk. Egy-egy sportpark 
területe 150 négyzetméter, amely ha nyerünk, azok 
gumiburkolatot kapnak és 3-szor minimum 15 esz-
közt helyezünk ki.

Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György 
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-055; fax: (28) 595-041;
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com • Honlap: www.erdokertes.hu • Megjelenik havonta 2.850 példányban • Grafikai
munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila

Közlemény
Az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatalban a 14/2016. (II. 23.) 

KT határozat értelmében:
2016. augusztus 8-tól – augusztus 12-ig 
(hétfőtől péntekig) igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal zárva tart.
Haláleset miatt anyakönyvi ügyelet a 06-30-457-5254 tele-

fonszámon lesz.

A hivatal az igazgatási szünet után változatlan 
munkarendben dolgozik.

Vargáné Rajna Ágnes sk.
címzetes főjegyző
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a döntés joga kizárólag 
minket illet meg

Elhárult minden akadály a nép-
szavazás elől, amelyet a kormány a 
kényszerbetelepítés ellen kezdemé-
nyezett, így szeptemberben vagy ok-
tóberben szavazhatnak a magyarok 
a mindennapjaikat érintő fontos 
kérdésben – válaszolta lapunk meg-
keresésére Tuzson Bence, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős államtitká-
ra, a Pest megyei ötös választókerület 
országgyűlési képviselője.

Az Alkotmánybíróság a 2016. jú-
nius 21-én hozott két határozatával 
nem adott helyt a kormány által a be-
telepítési kvótáról kezdeményezett 
népszavazás ellen benyújtott ellen-
zéki indítványoknak, ami egyúttal azt jelenti, hogy lesz 
népszavazás, lezárult a népszavazás kiírásának jogorvos-
lati szakasza. Az Alkotmánybíróság mostani döntésétől 
számított 15 napon belül Áder János köztársasági elnök 
kihirdetheti a népszavazás időpontját, a kormány pedig 
megkezdheti a felkészülést az ősszel esedékes népszava-
zásra. Arra fogjuk kérni az embereket, hogy mondjanak 
nemet a kényszerbetelepítésre – mondta az országgyű-
lési képviselő.

Tuzson Bence nyilatkozatában kiemelte: a népsza-
vazás tétje hatalmas, hiszen a magyarok a saját életük-
ről, a jövőjükről, a saját biztonságukról döntenek. A 
magyar embereknek egyértelmű, határozott népszava-
zási eredménnyel kell megüzenniük Brüsszelnek, hogy 
csakis ránk tartozik, hogy kivel szeretnénk egy ország-
ban élni. A döntés joga kizárólag minket illet meg, hogy 
szeretnénk-e menekülttábort a településeink közelében, 
illetve, hogy kitennénk-e olyan veszélyhelyzeteknek 
magunkat, családunkat, gyermekeinket, amilyeneket a 
kölnieknek, a párizsiaknak, vagy éppen a brüsszelieknek 
kellett sajnálatosan megtapasztalniuk.

Mindenkinek meg kell értenie, hogy Magyarország 
jövőjéről csak a magyar emberek dönthetnek. Itt szu-
verenitási kérdésről van szó, arról, hogy az embereknek 
jogukban áll kifejteni álláspontjukat az őket érintő kér-
désekben. Magyarország semmilyen megállapodást nem 
írt alá Brüsszellel arról, hogy lemondana szuverenitási 

jogáról – hangsúlyozta a képviselő.

A brüsszeliek eddigi lépései arra 
utalnak, hogy ők a bevándorlók be-
telepítésében érdekeltek, inkább nö-
velni és elosztani szeretnék a terhe-
ket a tagállamok között. A magyar 
kormány ennek pont az ellenkezőjét 
gondolja: nem akarunk bevándor-
lókat se beengedni, se betelepíteni 
és nem növelni és elosztani, hanem 
csökkenteni akarjuk a terheket. Újra 
kell terveznünk az európai migrációs 
politikát. Véget kell vetni a meghívá-
sokra épülő bevándorlási politikának, 
mert abból az eddigiek folyamán is 
sok baja volt Európának, és a továb-
biakban még nagyobb bajok származ-

hatnak belőle. Jó példa erre a brit EU-tagságról tartott 
népszavazás, ahol győzött a kilépést pártoló tábor. A 
britek sem voltak elégedettek azzal a politikával és véde-
lemmel, amit ebben a helyzetben az Európai Unió nyújt. 
Tiszteletben kell tartani a britek döntését, mert minden 
nemzetnek joga van ahhoz, hogy a saját sorsáról ő maga 
döntsön.

Mogyorósi Zsuzsanna

Közvilágítás 
ügyfélszolgálat

Figyelem! Megváltozott a 
közvilágítási hibabejelentő 

telefonszám.

Telefonszám (helyi 
tarifával hívható kék 

szám): +36 40 200 817

E-mail: 
ugyfelszolgalat@kozvil.hu
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Az Erdőkertesi Neumann Já-
nos Általános Iskolapedagógu-
sokat és iskolapszichológus mun-
katársat keres:

n Angol nyelv-bármely sza-
kos tanár

Időtartam: határozatlan idejű, 
közalkalmazotti jogviszony

Jelleg: teljes munkaidő
További információ: Ladjánszki Csilla intézményve-

zetőnél az alábbi telefonszámon: 06 20/498-8127
vagy szerdai napokon 8-12 óráig személyesen az is-

kolában.
Benyújtás módja:az info@kertesiiskola.hu e-mail 

címen keresztül, Ladjánszki Csilla intézményvezető ré-
szére.

Benyújtási határidő: 2016. augusztus 10.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. au-

gusztus 24.

n Matematika-bármely szakos tanár
Időtartam: határozatlan idejű, közalkalmazotti jogvi-

szony
Jelleg: teljes munkaidő
További információ: Ladjánszki Csilla intézményve-

zetőnél az alábbi telefonszámon: 06 20/498-8127
vagy szerdai napokon 8-12 óráig személyesen az is-

kolában.
Benyújtás módja: az info@kertesiiskola.hu e-mail 

címen keresztül, Ladjánszki Csilla intézményvezető ré-
szére.

Benyújtási határidő: 2016. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2016. augusztus 24.

n Tanító-bármely műveltségi terület, vagy fejlesz-
tőpedagógus

Időtartam:határozott idejű, legfeljebb 2018.05.10-ig 
tartó közalkalmazotti jogviszony

Jelleg: teljes munkaidő
További információ: Ladjánszki Csilla intézményve-

zetőnél az alábbi telefonszámon: 06 20/498-8127
vagy szerdai napokon 8-12 óráig személyesen az is-

kolában.
Benyújtás módja: az info@kertesiiskola.hu e-mail 

címen keresztül, Ladjánszki Csilla intézményvezető ré-
szére.

Benyújtási határidő: 2016. augusztus 10.

n Iskolapszichológus
Időtartam:határozatlan idejű, közalkalmazotti jogvi-

szony
Jelleg: részmunkaidő (0,4 státusz, heti 16 óra)
További információ: Ladjánszki Csilla intézményve-

zetőnél az alábbi telefonszámon: 06 20/498-8127
vagy szerdai napokon 8-12 óráig személyesen az is-

kolában.
Benyújtás módja: az info@kertesiiskola.hu e-mail 

címen keresztül, Ladjánszki Csilla intézményvezető ré-
szére.

Benyújtási határidő: 2016. augusztus 10.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. 

szeptember 1.
Vargáné Rajna Ágnes sk.

címzetes főjegyző

mUNkatársat 
keresÜNk

Intézményünk határozott 
időre 2019. augusztus 31-ig 
tartó teljes munkaidős közal-
kalmazotti jogviszonyban csa-
ládsegítő munkatársat keres. A 

pályázat benyújtásának határideje 2016. augusztus 
10.

A részletes feltételekről a http://eselykisterseg.
hu/hirek oldalon található felhívásban, valamint a 

06 70 931-0966-os telefonszámon tájékozódhat. 

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető   

„Erdő-Kert” Fesztivál
Erdőkertesi Kertészeti Fesztivál

Erdőkertes, Szent István Park 2016.10.15.

Erdőkertes Község Önkormányzata és a  
Kertes Erdőkertesért munkacsoport idén először 
szervezi meg az 

Erdőkertesi Kertészeti Fesztivált. 
A nap záró eseménye a Szép Kertek verseny 

eredményhirdetése és kiállítása..
A Fesztivál részletes programját keressék a 

plakátokon és a honlapon.
Nagyné Gódor Csilla

alpolgármester
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Július végéig 
minden postalá-

dába eljutott két fel-
hívás. Szerencsére sok 

a jogkövető állampol-
gár, és sokan rendeltek házszámot, 
illetve készítettek maguk, illetve fo-
lyamatosan érkeznek az eb összeíró 
lapok is.

n Kérem, hogy akiknek hiány-
zott a házszám, vagy nem látható, 
haladéktalanul pótolják. Lehetőség 
van a házszámokat megrendelni a 
Polgármesteri hivatal Ügyfélszolgá-
latán, de saját készítésű festett idő 
álló tábla is megfelel. A lényeg, hogy 
kint legyen a ház falán vagy a kapun 
jól látható helyen

n A másik az ingatlanon tartott 
ebek összeírására vonatkozott. 

Kérem, hogy mindenki juttassa 
el az összeíró lapot a polgármesteri 
hivatalba (Fő tér 4.) akár szemé-
lyesen akár elektronikus úton az 
erdokertes@erdokertes.hu vagy a 
legyenrend@erdokertes.hu e-ma-
il címre. Ha nincs a kutyának oltás 
chipje az összeíró lapot akkor is be 
kell adni.

n Rengeteg még mindig az elha-
nyagolt gazos ingatlan. Kérem ve-
gyék komolyan a gyommentesítésre 
vonatkozó szabályokat, mert ezt 
nem csak mi, hanem a Kormányhi-
vatal is ellenőrzi és igen komoly pénz 
büntetésre számíthatnak a szabály-
szegők.

Július hónapban is több alkalom-
mal kellett intézkednünk nem meg-
felelő időben történő kültéri égetés 
miatt. Egy esetben a tűzoltóság be-
avatkozására is szükség volt, mert 
a tűzre dobált szemét akkora tüzet 
okozott, ami tűzoltók beavatkozása 
nélkül átterjedt volna a szomszédos 

épületre is. Ebben az esetben a tűz-
oltóság folytatja le az eljárást, és itt 
is tetemes pénzbírságra számíthat a 
szabályszegő. Azt is szeretném ismét 
hangsúlyozni, hogy CSAK száraz 
avar és fű égethető KEDDEN és 
SZOMBAT délelőtt. TILOS a sze-
mét műanyag gumi és egyéb anyagok 
égetése. Ezen szabályok megszegése 
is pénzbüntetéssel jár.

n Továbbra is sok a megállás 
és várakozás  szabályait megszegő 
autós, bár számuk kis mértékben 
csökkent az elmúlt időben az első 
félévben még is 34 esetben élnünk 
kellett helyszín birság kiszabásával, 
83 esetben figyelmeztettünk. A leg-
több szabálysértés a Nemes utcában 
a posta előtt a Gól ABC-nél a ti-
losban történő megállás, a Fő úton 
a JÁRDÁN parkolás illetve a Diar 
pékség előtt a Buszmegállóban meg-
állás. Felhívom az autósok figyelmét, 
hogy ezen szabálysértések elkövetői-
vel szemben 10.000 Ft (törvényben 
meghatározott fix) helyszíni bírság 
kiszabására kerül sor. Aki a kiszabott 
bírságot 30 napon belül a mellékelt 
csekken nem fizeti be, az ellen Sza-
bálysértési feljelentéssel kell éljünk ez 
esetben viszont a bírság összege már 
20.000 Ft! 

n Még mindig 
sokszor találko-
zunk felügyelet 
nélkül utcán kó-
borló ebekkel. Az 
jó hír, hogy egyre 

több mikro chippel ellátott kutyával 
találkozunk, így őket gyorsan haza 
tudjuk juttatni, de még mindig sok 

az oltatlan, jelöletlen kutya. Azt is 
komolyan kellene venni, hogy a fel-
ügyelet nélkül utcára engedett illet-
ve kóborolni hagyott (önsétáltató) 
kutyák gazdái Szabálysértést követ-
nek el, valamint állatvédelmi bírság 
kiszabására is több alkalommal sor-
került.

Befogad-LAK 
Alapítványi 

hírek.

Július hónap-
ban a Befogad- LAK Erdőkertesi 
Állatvédő Alapítvány gondozásában 
27 kutya volt. Ők kivétel nélkül a te-
lepülésen befogott jelöletlen oltatlan 
állatok, akik oltás chip és ivartalaní-
tás után új gazdit keresnek, ha a régi 
tulajdonos nem kerül elő. 

Januártól mostanáig 72 gazdátlan 
kutyát fogtunk be! Ez a szám, még 
mindig nagyon magas. Két kutyust 
sikerült örökbe adnunk. Júliusban 
került az Alapítvány gondozásába 
„Bella” egy fiatal Staffordshir szuka, 
akit elütöttek és magára hagytak. 

 Bella túl van a műtéten lábado-
zik. Bal lábszára, jobb comb csontja 

és a medencéje 
két helyen tört 
el. Ha nem 
s e g í t e t t ü n k 
volna rajta 
elpusztul. Itt 
is szeretném 
megköszönni 
azon állatba-
rátoknak, akik 
t á m o g a t t á k 
Bella műté-

ti költségeit. Hálásak vagyunk érte 
egyedül nem ment volna! Még több 
információ Facebook oldalainkon.

Mittó Gabriella és 
Miksi József

Közterület Felügyelők

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk
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tanévzáró
Van egy mondat, amit nagyon várnak a gyerekek, 

főleg a tanév utolsó heteiben: „ A 2015/2016. tanévet 
lezárom.”  De sok dolog előzi meg ezt az egy mondatot, 
például a tanévet elbúcsúztató, a vidám nyári vakációt 
váró és köszöntő versek, melyeket idén Rákó Jázmin 1.a 
és Veres Rebeka 4.a osztályos tanulóktól hallhattunk. 
És! Utána jött még a java: a bizonyítvány kézhezvétele. 

Ladjánszki Csilla, iskolánk igazgatója, igyekezett rö-
vidre fogni a tanévet értékelő beszédét. Hiszen nagyon 
tevékeny és eredményes, ugyanakkor – lássuk be – fá-
rasztó hónapok állnak mögöttünk és mindenkire ráfért 
már a pihenés – diákokra és tanárokra egyaránt. De 
nagyon jó hallani és látni, hogy alsó tagozaton 34 kitű-
nő és 23 jeles, míg a felső tagozaton 6 kitűnő és 8 jeles 
tanulónk volt. Gratulálunk nekik! Ahogyan azoknak a 
gyerekeknek is, akiknek bizonyítványa nem jeles vagy ki-
tűnő ugyan, de a tanulásba fektetett munkájuk legalább 
annyi volt, mint a dobogóra kiszólított társaiké.

Idén, új hagyományt teremtve, az aktív szülők segít-
ségét emléklappal köszöntük meg, hiszen az ő együtt-
működésük és a kölcsönös tisztelet megadása nélkül, 
mellyel elismerjük egymás munkáját, kevésbé lennénk 
hatékonyak és sikeresek.

Miután minden kitűnőnk és jelesünk megkapta a ju-
talomkönyvét, Bakó Oszkár 8.b osztályos tanulónk át-
vehette – idén egyedüliként - a PM jelvényét és az azért 
járó jutalmat, mellyel a nyolc éven át nyújtott példás ma-
gatartását és szorgalmát jutalmazta a tantestület. Majd 
a kiemelkedő versenyeredményeket is megismertük.  

Végül elhangzott az a bizonyos mondat: „ A 2015/2016. 
tanévet lezárom.”   

Ekkor megszólalt Pharrell Williams Happy című 
slágere, és indulhattunk a tantermekbe, hogy kiosszuk 
a bizonyítványokat. Mindenki „hepi” volt, mert elkezd-
hettük a jól megérdemelt pihenést, hiszen: 

„Holnaptól már nem kezdődnek
oly korán a reggelek
- ha kirúg az ágy magából,
komótosan felkelek.
…
Jó, hogy itt vagy, Vakáció,
nézd, mindenki ünnepel,
hisz tudjuk, hogy velünk nyaralsz,
szeptemberig itt leszel!”

Bakos Zsuzsanna

iskolai hírek

Nyári napközis 
tábor

Év vége felé közeledtével minden kis-és nagydiák 
nagyon várja már a nyári szünetet. Amekkora öröm ez 
a gyerekeknek, bizony akkora teher is némelyik család-
nak, hiszen nem mindenütt tudják biztosítani a gyer-
mekek megnyugtató felügyeletét. Az iskolában július 
elejéig működő napközis tábor ezen a gondon kívánt 
enyhíteni. 

A tábor mindenki számára nyitva állt érkezési sor-
rendben, 30 fő erejéig. A gyerekek felügyeletét az iskola 
pedagógusai látták el, ahol a felügyelet mellett külön-
böző foglalkozások is helyett kaptak. Voltak művészeti 
jellegű és kézműves foglalkozások, festettek, színeztek, 
vágtak, ragasztottak, készülhetett kép gombokból vagy 
magvakból, babzsákot varrtak…Kihasználták a tágas 

iskolaudvart és a tornatermet  mozgási és sportolási le-
hetőséggel, de olykor-olykor elsétáltak a közeli játszó-
térre is. Az idén píngpongozhattak a tornateremben, de 
a foci népszerűsége továbbra is töretlen. Most először 
nem Ronaldóvá, Messivé alakultak, hanem ők voltak 
Dzsudzsák, Gera, Király…

Rossz idő esetén nézhettek mesefilmet, de rendel-
kezésükre álltak a napközisek társasjátékai és logikai 
játékai is. A gyerekek napi háromszori étkeztetésben is 
részesültek.

A táborban töltött idő élményekben gazdagon és 
vidáman telt. Fontos, hogy a gyerekek ne csak bizton-
ságban legyenek, de az idejük is hasznosan, jó légkörben 
teljen el. 

A pedagógusok számára is tanulságos napok ezek, hi-
szen tanítványaikat sokkal kötetlenebb és közvetlenebb 
módon, mélyebben és alaposabban  ismerhetik meg. 

Fazekas Katalin
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rendhagyó 
foglalkozás a 
Petőfi irodal-
mi múzeumban

A Neumann János Általános Is-
kola színjátszó szakkörös tanulói 
egy budapesti kirándulással zárták a 
tanévet.

A tanítás ugyan már befejező-
dött, a gyerekek mégis szívesen vet-
tek részt június 28-án a rendhagyó 
foglalkozáson. A diákok a múzeum 
állandó kiállítását tekintették meg, 
ahol Petőfi Sándor életéről tudhat-
tak meg érdekességeket, láthatták 

személyes tárgyait, többek között 
utazóládáját, korabeli plakátokat, 
köteteit. A foglalkozáson szerepjáté-
kok segítségével Petőfi Sándor bőré-
be bújhattak, s egy interjú keretében 
elmesélhették, mit éreztek akkor, 
amikor a soproni katonáskodásuk 
idején az őrbódéban inkább az ókori 
irodalmat tanulmányozták. Ma már 
a költő számos diákként és katona-
ként elkövetett kihágásáról tudunk. 
Egy iskolai vétsége miatt kérte szá-
mon apja azon az állóképen, ame-
lyet a színjátszó szakkörös tanulók 
formáltak meg. Egy másik csoport 
pedig nonverbális kommunikáció-
val mutatta be a költő Befordúltam 
a konyhára című versét. Egy számí-
tógépes programnak köszönhetően 
maguk a gyerekek léphettek a ’48-as 
ifjak helyébe, s látogathatták végig 
virtuálisan a helyszíneket. A diákok 
a rendhagyó foglalkozás végén kora-

beli ruhákba bújva örökítették meg 
látogatásukat.

Séra Andrea

Iskolánk hagyományos év végi gálaműsora igazi 
kulturális kavalkád volt, amelyben tanulóink meg-

mutathatták tehetségüket. 
Hangszeres előadással kezdődött a műsor. Boros 

Tamás 4. b, Boros Krisztián 3. c tanulók gitárjátéka, és 
Bakó Hedvig 4. b osztályos tanuló zongorázása adta meg 
az alaphangulatot.

Az év végéhez kapcsolódóan egy eltűnt ellenőrzőről 
hallottunk verset, Csávás Boglárka 3. c osztályos tanuló 
előadásában. 

A színjátszó csoport tanulói a gálán ismét lehetőséget 
kaptak arra, hogy megmutathassák a tehetségüket, sok-
színűségüket. Devecseri László Idővarázs és Belinszki 
József, Tom Sawyer kalandjai: A meszelés című jelene-
teit adták elő.

A harmadik osztályosok énekes és verses produkciói 
betekintést engedtek iskolánk színes pedagógiai tevé-
kenységébe.

A 3. b osztályosok egy kis furulyával és ritmushang-
szerekkel kísért énekszámot adott elő. Szász Kristóf, 

év végi gála
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n A tanév első féléve január 20-ig tart, és 27-én kap-
játok meg a félévi értékeléseket.

n Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. novem-
ber 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. ok-
tóber 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. 
november 7. (hétfő). Tehát ez egy teljes hetet jelent.

n A téli szünet 2016. december 22-től 2017. janu-
ár 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. 
december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 
2017. január 3. (kedd).

n A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 
18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. áp-
rilis 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 
április 19. (szerda).

Bálint Martina, Szőnyi Kamilla és Kovács Kíra, Juhász 
Magda, Lackfi János, Nagy Bandó András és Kovács 
Barbara verseit szavalták el. 

Az akrobatikus rock and roll táncegyüttes műsora 
igazi buli hangulatot teremtet, majd Koczó Florina 
és partnere idén egy jive-val örvendeztetett meg 
bennünket.

Lackfi János: Letelt évek balladája című versét Belucz 
Levente 5. a osztályos tanuló adta elő. 

A gála fényfontja, mint minden évben a 8. osztályo-
sok keringője volt. Ez a színes és színvonalas műsor is 
rámutatott arra, hogy gyermekeink életében az iskolai 
tananyagon kívül a művészeteknek is fontos szerepet 
kapnak.

Köszönjük a szereplők és a felkészítő tanárok odaadó 
munkáját, ami lehetővé tette, hogy egy élményekkel gaz-
dag órában lehessen részünk!

Köszönjük a támogatóknak, akik összesen 85.000,- 
forint adományukkal járultak hozzá, hogy az őszi csalá-
di napunkon az udvari fajátékokat fel tudjuk újítani!

Sipos-Füle Tímea

iskolai hírek

tanév rendje
2016/2017. tanév fontosabb dátumai:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
nyilvánossá tette a 2016-17-es tanév rendjének 

tervezetét.

n Az első tanítási nap szeptember 1. (csütörtök), így 
egy kétnapos „ráhangolódással” kezdődik a suli. 

n A következő tanév 182 napos lesz, az utolsó tanítá-
si nap 2017. június 15. (csütörtök).

Alpár Eszter és Bakó Hedvig 4. b osztályos tanulók munkája

Meghívó
Sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk a 

Kedves Szülőket, Tanulókat és Hozzátartozókat 
az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola 

tanévnyitó ünnepségére, mely 2016. augusztus 31-én, 
szerdán, 18.oo órakor lesz, az iskola épületének udvarán. 

Kérjük az ünneplőben való megjelenést. (Alkalomhoz 
illő fehér felső, sötét szoknya, illetve nadrág, az óvodás 

gyermekeknek az óvodában megszokott ünneplő) 
Az óvodás gyerekek ezen a napon 17.30-tól gyülekeznek 

az óvodában, innen kísérik át őket az óvó nénik 
és az új tanító nénik.

Iskolavezetés

tanévnyitó
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A Faluház és a Könyvtár  
augusztus 8-án nyit

u Augusztus 13. (szombat) 14.oo    
ULTI-KLUB

u Augusztus 20. (szombat)  
20.oo

KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG A 
SZENT ISTVÁN PARKBAN

Községi kitüntetések átadása, ün-
nepi műsor Államalapító Szent 
István királyunk emlékére 
Ünnepi köszöntőt mond: 
dr. Pásztor László polgármester, 
kenyéráldást mond: Kun-Török 
Anett evangélikus lelkész
Műsor: 
az Új Harmónia Fúvósötös, 
művészeti vezető: Szatmári Zsolt
 20.45 TŰZIJÁTÉK

u Augusztus 23. (kedd) 14.oo-
18.oo    VÉRADÁS!
Augusztus 27. (szombat) II. Au-
tóspromenád az Ifjúsági Táborban

v Szeptember 10. Sör- és Sóspa-
lacsinta Fesztivál a Szent István 
parkban

v Szeptember 17-18. Kulturális 
Örökség Napok

v Szeptember 24. 14.oo Ulti 
Klub

v Szeptember 25. 17.oo Nosztal-
gia Klub

FELHÍVÁS!

v A Faluház GYER-
M E K M E G Ő R Z Ő 
S ZOLGÁLTATÁST 
szervez, elsősorban 
a saját rendezvényei 

idejére, hogy a kisgyermekes szü-
lőknek megkönnyítsük a prog-
ramjaink látogatását. VÁRJUK a 
jelentkezőket, akikkel elbeszélge-
tünk a feladatról.

***
v Angol nyelv-
vizsgát szeretnél? 
vagy csak felfrissí-
tenéd nyelvtudá-
sod? Itt a lehetőség 
januártól bekapcso-

lódni a már működő Angol nyelvi 
klub csoportba Erdőkertesen a Fa-
luházban. A tanulás és a jó hangu-
lat garantált, péntek esténként fél 
hattól fél nyolcig.
Kurzuskönyv: Traveller 
Intermediate  (beszerzésében segí-
tünk!)
További információk, jelentkezés: 
06 20 3596915 zsuzsi.gyorfi@
gmail.com

***
vKedves erdőkertesi 
Anyukák, Kismamák 
és Nagymamák!
Találkozzunk minden 
héten csütörtökön 

10.00-12.00-ig a Erdőkertesi Falu-
házban (a fc-on mindig jelezzük a 
helyszínt)! Az idei év (első félév) 
munkatervét olvashatjátok a fc-on, 
és a Faluházban. A nyári zárva tartás 
idején a klub működését (helyszín, 
időpont) fc-on közöljük. Csatla-
kozzatok Facebook csoportunkhoz: 
Erdőkertes Baba-Mama Klub.   
Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt!   

Csányi Anita és Varga-Bokor 
Zsuzsanna

***
v Az Alapfokú gom-
baismereti tanfolyam 
indult márciusban a 
Faluházban, vezeti 
Kis Szidónia gomba-

szakértő. Elméleti foglalkozások 
tavasszal és ősszel 6-6 alkalom-
mal, minden második csütörtökön 
18.oo-20.oo-ig. Első alkalom: már-
cius 24-én, 18.oo. Terepgyakorlat 
tavasszal és ősszel 6-6 alkalommal, 
előzetesen egyeztetett hétvégi idő-
pontokban, telekocsikkal, költség-
megosztással. 
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a 
jegyzetet is tartalmazza).

***
v BioPont klub 
indult 2014. május-
ban a Faluházban, 
amely a környezettu-
datos, vegyszermentes 

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

***
v Mikrokontroller 
klub működik a Falu-
házban!
Robot-, elektronikus 
játék-, lakásriasztó-, ön-

töző automatika-, látvány-elektro-
nika áramkör építés. Mikrokont-
roller- és számítógép programozás. 
Linux alapismeretek. Bővebb in-
formáció a Faluház honlapján!

A műsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

www.erdokertesfaluhaz.hu

Augusztus

Szeptemberi előzetes

FalUház
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 
Önöket a 
SZENTSARKI EMLÉKKERESZT
XI. évfordulójának 
rendezvényére, amely
2016. augusztus 5-én 
(pénteken) 18. oo órakor 
kezdődik.
Találkozzunk a keresztnél!

Egy szál virággal, 
bensőséges beszélgetéssel 

emlékezzünk!



10 áldás,  békesség!

Gyermekkorunkban nem volt 
ennyire sok programra lehetősé-
günk. Voltak SZOT-üdülések, út-
törőtáborok, esetleg ott volt a tévé, 
bár sokszor napközben nem voltak 
érdekességek az egyetlen csatornán, 
inkább estefelé. Lehetőségként ott 
volt a kerékpár, vagy a könyvek.

Manapság nagyot fordult a vi-
lág. Már arra is külön engedélyt 
kérnek táborvezetők, hogy vala-
hogy korlátozni tudják a gyerme-
kek telefonhasználatát. Én is, mint 
táborokat szervező, látom, hogy 
kiknek a kezéből lehetetlen kivenni 
az okostelefont. Még akkor is, ha 
egyébként van nagyon érdekes, fi-
gyelmet lekötő program. Attól még 
a kézben ott a telefon, az online vi-
lág egyetlen gombnyomással elérhe-
tő, ha van wifi. De mi van, ha nincs? 
Mi van, ha valaki Németországba, 
Horvátországba, vagy más olyan 
európai országba megy, ahol nincs 
sehol nyílt internet? Létezik-e még 
élet az offline világban? Lehet-e még 
érdeklődést felkelteni, ha nem vib-
rál a képernyő, és nem 2 másodper-
cenként változik a látkép előttünk? 
Van-e még bármi érdekes a felnövek-
vő nemzedék számára a sima víztü-
körben, a hegyi kilátásban, a csendes 
egymás melletti hallgatásban, vagy 
inkább csak a legeslegextrémebb 
sportok tudnak felkelteni legalább 
egy enyhe ingert a figyelemre?

Nagyon pörgünk. Mi magunk 
sem látjuk egészen, hogy milyen is 
a saját életünk. De az biztos, hogy a 
következő nemzedékeknek már va-
lószínűleg ez a sebesség is kevés lesz 
ahhoz, hogy az akkori életet élni tud-
ják – már amennyire tudják. Mert az 
nem lehet igaz, hogy pl. a szerelem 
kialakulásának az évezredek alatt 
megszokott sebessége ha lerövidül, 
ha a szülők és gyermekek közötti 

beszélgetések napi vagy heti időtar-
tama lerövidül, ha a saját lelki hely-
zetünkre fordítható idő elvész (de 
legalábbis lerövidül), akkor ugyan-
az lesz az eredmény, mintha semmi 
nem változna. Nagyon is könnyen 
belátható, hogy ha egy gyermek 
nem fürdőzik a szeretetben, hanem 
inkább néhány cseppet kap csupán, 
hasonlóan a növényekhez – átala-
kul. Milyen gyönyörű az angol gyep, 
de hiszen ott minden nap kap esőt 
a föld. De mi a helyzet a kősivatag-
ban? Ott semmi növény nincs? De 
van, csak másféle. Pl. kaktuszfélék, 
amelyek akár hetekig megvannak 
eső nélkül. Lehetséges élet nagyon-
nagyon kevés eső mellett is, csak 
másféle, túlélésre törekvő.

Milyen életre van szükségünk? 
Milyen jövőt szeretnénk? Meg va-
gyok győződve, hogy élet lesz akkor 
is, ha már csak online módon lesz-
nek az emberek kapcsolatban, élet 
lesz akkor is, ha nem fogják kifejezni 
megfelelően a szeretetüket egymás 
felé, hanem csak néhány cseppet 
adnak egymásnak belőle. Csakhogy 

máshogy fognak berendezkedni a 
gyermekeink, a fiataljaink, de az 
idősek is. Mindenki igyekezni fog 
túlélni valahogy, hiszen élni kell. És 
a túlélő élet nagyon takarékos, lét-
szükséglete, hogy neki maradjon mi-
nél több, és semmit ne osszon meg 
másokkal.

Ezért mire is hívja az Isten Igéje 
a Kedves Olvasót? Hogy vizsgáljuk 
meg: tudjuk-e megfürdetni szere-
tetben azokat, akik körülvesznek 
minket. Nemcsak egy-két cseppet 
adni, hanem bőven öntözni. Akkor 
másmilyenek lesznek az életlehető-
ségek. Akkor lehet, hogy a postán, 
vagy a boltban, a buszon, a vona-
ton is lesz, aki visszamosolyog. De 
nemcsak azok, akiket életünkben 
nem láttunk (bár azoktól sem esik 
rosszul), hanem épp azok, akikkel 
egy házban lakunk évek óta. De az 
a bibliai összefüggés, hogy akkor 
jut nekünk is, ha mi adunk mások-
nak – hosszútávon! Viszont nem 
lehet kiküszöbölni, hogy csak hosz-
szútávon. Rövidtávon ez nagy vesz-
teségnek, fölöslegesen befektetett 

Nyár van. Gazdag szezon az idén. Foci EB, Olimpia. De ezen kívül sok iskola, csoport, gyülekezet 
szervez tábort, hogy a gyermekeket és a fiatalokat, családosokat és nem utolsó sorban az időseket 

lekösse, programmal lássa el.
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Kedves Erdőkertesi Nyugdíjasok!

Már megint eltelt egy hónap. 

Klubunk tagjaival, június 22-én  
Leányfalun voltak fürödni. Gyönyö-
rű időnk volt. Hazafelé mindenkin 
látszott a nap ereje.   

  Július 2-án Szadán voltunk Kis-
térségi Időskorúak Nyári Találkozó-
ján. Délelőtt 10 órakor kezdődött 
az ünnepség. A polgármesterek kö-
szöntése után a meghívott klubok 
műsorral léptek fel. Itt a mi kis csa-
patunk egy nótacsokrot adott elő. A 

műsorok után ebéd, majd jöhetett a 
nótázás és a tánc. Azt hiszem a részt-
vevők számára ez egy kellemes nap 
volt.

Ebben a hónapban is voltak név-
naposaink. Az asszonyokat virággal 
a férfiakat egy üveg borral köszön-
töttük. Persze a névre szóló szép, 
köszöntőversek sem maradhattak 
el amit egyik klubtársunk ír és 
mond el az ünnepelteknek. Utána 
ők kínáltak meg minket az általuk 
hozott finomságokkal. A délutánt, 
mint mindig, most is nótázással 
fejeztük be.
Kedves Erdőkertesi nyugdíjasok! 

Ha van közöttetek olyan aki játszik 
valamilyen hangszeren és szívesen 
segítene a mi kis "kórusunknak" sze-
retettel várjuk tagjaink közé. 

Bencze Kálmánné
klubvezető

hit

munkának tud látszani. Vannak 
is, akik a család mártírjainak érzik 
magukat. De itt nem arról van szó, 
hogy egy-két személy végezzen min-
dig minden munkát, hanem arról, 
hogy amit teszünk, azt másokért és 
sok-sok szeretettel tegyük. Ez lehet 
az a kulcs, amely öntözni, locsolni 
tudja szeretettel a családtagokat, a 
gyülekezet tagjait, a falu közössé-
géhez tartozókat, a szomszédokat, 
a munkatársakat, vagy másokat. A 
legmodernebb boldogságkutatók ír-
ják le ugyanazt az igazságot, amelyet 
Jézus fogalmazott meg kétezer éve: 
ne akard az „igazit” keresni, mert 
valószínűleg úgysem fogod meg-
találni, vagy ha megtalálod, akkor 
nagy az esély, hogy nemsokára még-
is észrevegyél benne olyat, ami miatt 
mégis azt gondolod, hogy nem is ő 
az „igazi”. Hanem igyekezz arra, 
hogy válj „igazivá” a másik számá-
ra. Ezt Jézus így fogalmazta meg: 
„Amit szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük” Máté 7,12.

Tudom, hogy ezt az offline cikket 
nem azok olvassák, akik online életet 
élnek. De nekünk, akik még itt is va-
gyunk, felelősségünk visszahívni és 
visszaszeretni azokat, akiknek a ke-
zéből már nem lehet kivenni a mo-
bilt. Mi tudjuk velük közölni, hogy 

van élet az állandó netkapcsolaton 
kívül is, van élet reális és nemcsak 
virtuális kapcsolatokban, sőt, hogy 
éppen ezekben lehet megélni az élet 
nagy eseményeit. Fürdessük egy-
mást a szeretetben sok-sok szere-
tet cselekedettel, most a nyáron is. 
Nagyon jól tud esni a hőségben egy 
kis frissítő víz, amivel megkínáljuk 
a másikat. Vagy egy kis kedvesség, 
egy mosoly.

De hogy honnan legyen nekünk, 
akik magunk is száradt és fásult éle-
tet élünk időnként? Az Isten szerete-
te töltsön fel minket. Töltekezzünk 
abból a forrásból, ahol van, és nem 
is kevés. Sőt, kiapadhatatlan. Ez pe-

dig nyitott mindenki előtt, jöjjünk, 
merítsünk, hogy jusson másnak is 
– rajtunk keresztül. Ezen a nyáron 
ne az élményeket keressük, hanem 
inkább adjunk élményeket! Hiszen 
ugyanezt tette Jézus Krisztus is, nem 
azt keresve, hogy hogyan lenne neki 
könnyebb és kényelmesebb az élete, 
hanem hogy ránk figyelve az életét 
odaadja értünk. Adjon ez erőt sze-
retni, és szeretetben megfürdetni a 
körülöttünk lévőket. Ámen!

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

06-30/405-6173
gfbarna@gmail.com
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Emlékszem, amikor apukám 
nyári estéken locsolt, és a test-

véremmel mezítláb tapicskoltunk a 
meleg és nedves betonon, hatalmasa-
kat nevetve az eséseinken, vagy ami-
kor farostlemezekből és plédekből 
kuckót építettünk, és meghívtuk a 
szüleinket vendégségbe, csészékben 
szervírozva a homokból és vízből ké-
szített kávét. Ugye neked is vannak 
ilyen élményeid? Hidd el, gyerme-
ked is ezekre fog emlékezni!

A játék, mint személetmód

Mindig és mindenhol lehet ját-
szani. Játékká válhat egy zokni, egy 
nyaklánc, bármi, csak egy kis fantá-
zia és akarat kell hozzá. A világ egy 
hatalmas játszó-tér, s ha a gyerme-
kednek ezt a szemléletmódot adod 
át, csodálatos dolgot adományozol 
neki. A játék lényege nem a tárgyak-
ban rejlik, hanem a bele-feledkezés-
ben és az együtt töltött időben. A 
legjobb játékok egyszerűek, és ha a 
szülő és a gyerek közös játékáról van 
szó, akkor legjobb arra törekedni, 
hogy alakuljon ki valamiféle játék-
szer-tartás. Játszhatunk „itthon van 
a kis-kutya” játékot vagy vöröspecse-
nyét, a gyerekek biztosan nem un-
nak rá, és hatalmasakat lehet közben 
nevetni.

Olyan játékokat kitalálni, amit 
együtt játszhattok, igazán nem ne-
héz. Unalmas autóúton lehet szó-
láncozni, „visszafelé” beszélni vagy 
kitalálósat, esetleg „stipistoppolósat” 
játszani, versenyezni, ki lát több ma-
darat, zöld autót. Remekül lehet 
együtt mesét költeni: főhőssé válhat 
a szomszéd néni, a nagymama, de 
akár a tanító néni is.

A játék lényege

A játék lényege, hogy a játékban 
részt-vevők élvezzék, amit csinál-
nak. Ha úgy érzed, hogy nem szí-
vesen babázol gyermekeddel vagy 
semmi kedved ezredjére is orvoso-
sat játszani, akkor válasszatok olyan 
elfoglaltságot, amiben mindketten 
örömötöket lelitek. Gyurmázhat-
tok, festhettek vagy fogócskázhat-
tok helyette! Nyugodtan vond be a 
gyerkőcöket a házimunkába is, az, 
ami neked munka, az nekik sok eset-
ben hatalmas élmény: a piacozás, ru-
hateregetés, zoknikeresés – ki találja 
meg hamarabb a párját –, sütés-fő-
zés, panírozás, méricskélés, stb.

Ha a szülő együtt van a gyerek-
kel, az mindig fejlesztő hatással bír. 
Minden gyerek nagyon örül, ha egy 
felnőtt segítséget kér tőle, még akkor 
is, ha sejti, hogy hátsó szándék áll 

amögött, hogy a szülő arra kéri, írja 
le a bevásárló listát diktálás alapján, 
vagy olvassa el valamelyik receptet és 
jegyzetelje ki, miből mennyi szüksé-
ges az elkészítéséhez.

Nyaralni megyünk

A természet ugyancsak kiváló 
tanító-mester: lehet fára mászni, ka-
vicsokat gyűjteni, ugrálni és futká-
rozni a szabad levegőn, hegyet mász-
ni, horgászni és még sorolhatnánk 
számtalan izgalmas kinti tevékeny-
séget. Ha egy gyerek fára mászhat, 
növényt és bogarakat gyűjthet és 
figyelhet meg, az rengeteget jelent a 
jövője szempontjából.

Ha tehetitek, kiránduljatok 
sokat! Ne csak nyáron, hanem 
minden évszakban, és vezessetek 
naplót! A napló vezetését rábíz-
hatjátok gyermeketekre. Tegyétek 
bele a kirándulás során gyűjtött le-
veleket, virágokat, ragasszátok bele 
a belépőjegyeket! Lehet a gyerek a 
fotófelelős is: ő készítheti a képeket 
és válogathatja ki, melyik kerüljön 

a világ a legnagyobb játszótér
Gyermekkorunkból a kellemes emlékek között szerepelnek azok az élmények, amikor szüleinkkel, osz-

tálytársainkkal, barátainkkal játszottunk. Többnyire nem azt emlegetjük, hogy melyik alkalomra milyen 
játékot kaptunk, hanem az igazi, együttnevetős, önfeledt, együttjátszós órákat, amikor a szüleink, testvé-
rünk is részt vett a mókában.

Első rész

Mindig és mindenhol 
lehet játszani.
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be a naplóba. Rajzoljatok térképet, 
amelyen bejelölitek, hol jártatok, ott 
mit láttatok. Ismerek olyan családot, 
ahol a gyerekek családi újságot ad-
nak ki időről időre.

A nyár a nyaralás ideje, a legjobb 
alkalom arra, hogy gyermekeiddel 
tölthess pár önfeledt napot, hetet.

Érdemes nyár elején együtt leülni 
és közösen tervezni. Beszéljétek meg, 
ki mit szeretne, mit várna egy közös 
nyaralástól, és próbáljátok a kíván-
ságokat közelíteni egymáshoz vagy 
kompromisszumos megállapodásra 
jutni. Ezzel sok későbbi huzavoná-
nak lehet elejét venni, így a gyerekek 
ugyanis már tudják, mi vár rájuk, és 
betartják az egyezséget. Például azt, 
hogy a szüleik ebéd után szeretnének 
egy órát sziesztázni, mert fáradtak. 
Legyen ebben az időben csendes pi-
henő, amikor nem kötelező aludni, 
de csendben kell maradni, a többi 
családtagot hagyni pihenni.

Családi nyaraláshoz érdemes 
olyan helyet választani, ahol több 
élmény-forrás van: vízpart, város, 
élményeket nyújtó programok. Ha 
elromlik az idő, és beszorultok a 
szobába, akkor sem kell kétségbe-
esni: vigyetek társast, pingpong-
ütőket, kártyát. A strandon is le-
het folytatni a közös mókázást: 
járjátok körbe a strandot, és min-
denki keressen egy feliratot, amit 
a többieknek meg kell találni. De 
rajzolhattok strand-térképet is, és 
összegyűjthettek annyi informáci-
ót a törölközők és napágyak tulaj-
donosairól, amennyit csak tudtok: 
hányan vannak a családban, hány 
évesek, milyen nyelven beszélnek, 
honnan jöttek. Ha a szülő együtt 
van a gyerekkel, az mindig fejlesz-
tő hatással bír. Az utazócsomagban 
legyen mindig társas, ceruza és filc-
tollkészlet, kifestő, üres papírok. 
Ezen kívül érdemes a gyerekeket rá-
szoktatni, hogy minden-honnan ír-
janak képeslapot a nagyszülőknek, 
tanító néniknek és bácsiknak, bará-

toknak. A hosszú utazás átvészelése 
céljából lehet hangoskönyvet, zenét 
hallgatni, szópókert, kitalálósat 
játszani, mesét vagy dalt kitalálni. 
Arra figyelj, hogy ne csak te találj 
ki feladványokat, hanem a gyere-
kek is alkossanak! A nyaralásnak az 
együtt töltött időn kívül van még 
egy fontos szerepe: hogy mindenki 
kipihenje magát. Természetes, hogy 
néha szeretnél egyet úszni, sétálni 
egyedül vagy végre elmerülnél egy 
órára az olvasásban. Ha kicsit ma-
gányra vágysz, nyugodtan mondd 
azt a gyerekeknek, hogy most fog-
lalják el magukat, mert nekik azt is 
meg kell tanulniuk, hogy egyedül is 
képesek legyenek játszani.

Mire tanít a játék?

A játék kapcsán megtanítjuk 
gyermekeinket, hogyan tudják el-
viselni a kudarcot, hogyan örülje-
nek a sikernek, együtt érezzenek a 
másikkal, és bíztassák azt, aki nem 
győzött, és hogy megértessük ve-
lük, hogy akár győzünk, akár ve-

szítünk, jó játszani, hiszen együtt 
vagyunk. A játékban résztvevők azt 
is megtapasztalják, hogy vannak já-
tékszabályok, amiket mindenkinek 
be kell tartani. Eközben kelleme-
sen érezzük magunkat, stratégiákat 
próbálunk ki, beszélgetünk, izgu-
lunk egymásért, küzdünk, versen-
günk, hogy elsők lehessünk, hogy 
győzzünk.

„A játék nem csak szórakozást 
jelent. Ennél lényegesen többről 
van szó: a kisgyermek legfontosabb 
tevékenységi formája, nélkülözhe-
tetlen a fejlődéséhez. A játéknak 
nagy szerepe van az értelmi, a szo-
ciális, érzelmi, nyelvi képességek 
fejlődésében.” – mondja Patakfalvi 
Attiláné, közoktatási szakértő. Ez a 
születés utáni pillanattól kezdve el-
kezdődik. A kisgyermek megfogja 
a csörgőt, megszorítja az ujjunkat, 
eldobja a tárgyakat, majd felveszi. 
Órákig el-játszik így. Később szét-
szed, majd összerak, hordozgat, ra-
kosgat, gyűjtöget tárgyakat. Tulaj-
donképpen ez a játék hozzájárul a 
finom-, és a nagy motorikus képes-
ségek fejlődéséhez is. Erősíti izmait, 
ami nélkülözhetetlen a mászáshoz, 
a járáshoz, a tárgyak emeléséhez. 
A tárgyak megfogásával, tapintásá-
val azok tulajdonságait is felfedezi, 
azon-kívül megtapasztalja, hogy mi 
mindent lehet vele csinálni. Ha be-

gyermekeink

Folytatás a következő oldalon>

Ha a szülő együtt 
van a gyerekkel, az 
mindig fejlesztő 
hatással bír.
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legondolunk, az efféle játék fejleszti 
a leleményességet, a képzelőerőt, 
a kreativitást és a problémamegol-
dó képességet is. A homokozóban 
„pogácsát” sütő gyerekek gyorsan 
rájönnek, hogy csak akkor lehet jól 
formálni a homokot, ha az egy kicsit 
nedves, tehát a játék segíti a kisgyer-
meket a világ megértésében. Vajon 
miért tud látszólag haszontalan te-
vékenységgel – tárgyak rakosgatá-

sával, nézegetésével, szétszedésével, 
ütögetésével, dobálásával – olyan 
el-mélyülten, sokáig foglalkozni?

A funkcionális és a 
szerepjáték

Sigmund Freud értelmezésében a 
„képzelet és a játék a vágyak kivetíté-
se, a konfliktusok, a kellemetlen ese-
mények megismétlése azzal a céllal, 
hogy felülkerekedjünk rajtuk”, ezért 
a játék nagyszerűen alkalmazható a 
pszichoterápiában is mint a katarzis 
megélésének egy lehetséges formája.

A pszichológusok gyakran két 
játéktípust különböztetnek meg: a 
funkcionális és a szerepjátékot. Az 
előbbinél a gyerekek a játékokat el-
sődleges célja-ikra használják. A tár-
gyakat megfogják, a labdát dobják, 
gurítják, építgetnek, rakosgatnak, 

szerelnek, szétszednek és összerak-
nak. A szerepjátéknál nemcsak arról 
van szó, hogy a gyermek kitalál egy 
történetet a babájához, autójához, 
hanem az eredeti rendeltetetésüktől 
eltérő dolgokra használja a tárgya-
kat. Például a fakanalat telefon-ként 
vagy dobverőnek használja, vagy az 
autóval tárgyakat tol a párnája alá. 
Azt is tapasztaljuk szülőként, hogy 
a kisgyermek játék közben az au-
tója nevében megszólal és színlelt 
beszélgetést folytat a macival. Pl.: „- 
Szervusz maci. Elvinnélek, de nem 
férsz be az autóba. Majd hozok egy 
teherautót, és azzal elszállítalak. - 
Rendben van, nagyon rendes vagy te 
kisautó.” 

Ez a pszichológusok szerint már 
igen nagy fejlődést jelent a gyermek 
kognitív képességeinek fejlődésé-
ben, hiszen kialakul a szimbolikus 

gondolkodás. Az előbbi példa alap-
ján, amikor egy fa-kanalat használt 
telefon helyett, akkor a gyermek 
észleli a két tárgy formája közötti 
hasonlóságot, félre tudja tenni az 
agyában a fakanálról meglévő isme-
reteit – anya azzal kavarja az ételt –, 
és képes átmenetileg felruházni a te-
lefonról, más tárgyról már korábban 
meglévő ismereteivel. Tehát agyában 
létre tud hozni egy új, de ideiglenes, 
elképzelt megjelenítést, amit el kell 
választania az agyában már meglévő, 
tényleges információtól.

A pszichológusok úgy vélik, hogy 
a szerepjáték „mintha” világa fontos 
előzménye annak, hogy az idősebb 
gyermekek megértik a feltételezett 
állítások jelentését. A szerepjáték a 
gyermek második életévében jelenik 
meg általában és gyakran az ötödik, 
hatodik évig is eltart. E játék jelen-
tősége abban van, hogy a gondola-
taiban kell megjelenítenie a külön-
böző tárgyakat, emlékezetében kell 
tartania a rájuk ruházott szerepeket. 
Ez fontos az emlékezet fejlődése 
szempontjából. Tapasztalhatjuk azt 
is, hogy nem gond a kisgyermek 
számára, ha nincs torta, sütemény. 
Fakockával remekül helyettesíti a 
babatányéron a tortát, süteményt. 
A valóságban nincs a babatűzhelyen 
krumplifőzelék, a lábosban lévő víz 
helyettesíti azt. Ha gyermekeink já-
tékaik során a valódi dolgokat más 
tárgyakkal helyettesítik, akkor a já-
ték folyamán ezekre emlékezniük 
kell. Ez nem egyszerű feladat, hiszen 
a tárgyak gyakran egyáltalán nem 
hasonlítanak azokra, melyeket időn-
ként szimbolikusan képviselnek.

A szimbolikus játékok változata 
között ott van a szerepjáték, az épí-
tőjáték. Érdekesség, hogy Einstein 
állítólag háromévesen sem tudott 
beszélni, de nagy kedvvel játszott ki-
rakójátékokkal, építőkockákkal.

„A közösségbe való beilleszkedés 
tulajdonképpen a szabályjátékok-

FOLYTATÁS A 13. OLDALRÓL>
A játék kapcsán 
megtanítjuk gyer-
mekeinket, hogyan 
tudják elviselni a 
kudarcot, hogyan 
örüljenek a sikernek, 
együttérezzenek a 
másikkal.
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hoz hasonlít, hiszen a viselkedéses, 
a nyelvi formák, a törvények szerinti 
szabályok hasonlítanak a játéksza-
bályokhoz.” – magyarázza a szakér-
tő. Később a gyermek már önmagá-
nak kezdi diktálni a szabályokat. Azt 
is tapasztaljuk, hogy a gyerekek játék 
közben gyakran kitalálnak valamit, 
mesélnek. Megfigyelhetjük, hogy 
másként folyik a képzeletbeli be-

szélgetés, ha csak maguk, másként, 
ha több társsal együtt játszanak, 
vagyis különféle nyelvi formákat 
használnak ugyanarra a helyzetre, a 
jelentés megfogalmazására. Képe-
sek ki- és beszállni a szerep-játékból. 
Akármilyen képtelen történeteket 
találnak ki ilyenkor, ne minősítsük 
butaságnak, mert akkor elbátorta-
lanodnak. A történetekkel képzelő-
erejük, kifejezésmódjuk is fejlődik. 
A későbbiekben a valós ismeretek 
megszerzésével helyükre kerülnek a 
képtelen dolgok, kitalált, lehetetlen 
történetek.

Az érzelmi fejlődés szempont-
jából is fontos az ilyenfajta játék. 
Egy válást, egy új apa, anya vagy 
testvér érkezését a családba, esetleg 
nagyszülő elvesztését szerepjáték 
közben könnyebben fel tudja dol-
gozni gyermekünk, segít megoldani 
a problémát. A gyermekek félelmei-
ről, örömeiről, aggodalmairól is sok-
kal többet megtudunk szerepjáték 
közben. Ha a féltékenységet akar-
juk megelőzni, akkor egy játékbaba 

segítségével tompítani lehet az el-
lenszenves, negatív érzelmeket. Ne 
szidjuk meg csemeténket, ha a babá-
val kiabál, megüti, inkább mutassuk 
meg, hogyan lehet szeretni, játszani 
vele.

A szituációs játékokon keresztül 
a gyerekek a kellemetlen eseménye-
ket könnyebben átélik, levezetik az 
esetleges feszültséget azáltal, hogy 
a szituációban kellemes helyzet-
té alakítják. Ha egy családban a 
szülők válnak, a gyerekek eljátsz-
szák, hogy szüleik kibékülnek, és ez 
megnyugtatja őket. A szerepjáték, 
az „utánzószimbolikus” játékok al-
kalmasak a felnőtt életre való fel-
készülésre. Játékában, aki közel áll 
érzelmileg hozzájuk, azt utánozzák, 
olyanok szeretnének lenni.

A játék a legnagyszerűbb 
tanító

A játékkal felkészítjük a gyer-
meket a felnőtt életre is. Kisiskolás 
korban óriási szerepe van a szerep- 
és dráma-játékoknak, konstrukciós 
játékoknak. Szerepeket, tevékeny-
ségformákat utánoznak, különféle 
helyzetekbe kerülnek, gondolkod-
nak, alkotnak, tevékenykednek, 
együttműködnek, beleképzelik ma-
gukat mások helyzetébe. Jól érzik 
magukat, hiszen a játék által terem-

tett képzeletbeli világban követ-
kezmények nélkül vehetnek részt, 
miközben sok hasznos tapasztalatot 
szerezhetnek.

 Fontos, hogy sokféle játékot ta-
nítsunk meg a gyermekeinknek.  A 
felnőttel együtt játszott játékok kö-
zött legyen ritmussal kísért, mozgá-
sos, rajzos, utánzós játék, testi ügyes-
ségi játék, tanulási játékok, labda- és 
betűjáték, szólottó, és legyen olyan 
is, amit maga a gyerek készít – tár-
gyak, társasjátékok. A játék során 
felébred a gyermek tudásvágya, örö-
met érez, átéli az alkotás izgalmát, 
megtanulja szeretni azt, amit csinál. 
A játék fenntartja az érdeklődést, 
segíti a problémakezelést, fejleszti a 
kommunikációs készséget, a döntési 
képességet, mások megértését; lehe-
tővé teszi a gyermek számára, hogy 
vidáman, eredményesen tanulhassa 
a felnőtt viselkedésformákat, hiszen 
nincsen tétje, a játszott tevékenység-
nek nincs kockázata számára, tehát 
feszültségmentes. Azok a gyerekek, 
akik játékba ágyazva oldhatják 
meg a feladataikat, így közelítenek 
a probléma megoldásához, sokkal 
sikeresebbek lehetnek, mint azok, 
akik nem tehetnek így. Bátrabban 
próbálkoznak még kudarc esetén is, 
hiszen az egész dolog csak játék szá-
mukra.

Jean Orsolya

A játékban a  
gyermeknek nem kell 
megfelelnie senkinek, 
saját vágyait 
valósítja meg, tehát 
szorongásmentes, 
aktív a 
cselekvés.

Folytatás a következő számban
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Ez az eg yik olyan vezény-
szó, amit szinte minden 

kutya tud. Még azok a gazdik is, 
akik semmit nem tudnak a ku-
tyák képzéséről, szinte tudattala-
nul megtanítják kedvencüknek. 
Általában akkor történik, ami-
kor a gazdik az asztalnál esznek, 
a kutya pedig árgus szemekkel 
lesi, hátha neki is jut eg y finom 
falat. Ilyenkor a gazdi kimondja 
az ül vezényszót, amire a kutya 
továbbra is ott toporog , míg vé-
gül, hog y jobban lássa a falatot, 
leül. Amikor teljesítette, amit a 
gazdi kért, akkor kap eg y dara-
bot az ételből. Ha ez többször 
előfordul, már meg is tanulta az 
ül vezényszót.

Hogyan néz ki ez a feladat a 
gyakorlatban?

A kutya szabályosan ül a hát-
só lábain velünk szemben vag y a 
bal lábunk mellett szorosan, pár-
huzamosan, míg más parancsot 
nem kap.

Hogyan kell tudatosan felépí-
teni a parancsot?

A zárt markunkban lévő juta-
lomfalatot az álló kutya orra elé 
tartjuk, hog y ne tudja elvenni. 
Mikor megszimatolta, az orrával 
eg y vonalban kissé felfelé, majd 
hátrafelé mozdítva a kezünket 
megvárjuk, hog y a kutya köves-
se a markunkban lévő falatot a 
tekintetével. Amennyiben jól 
kivitelezett a kézmozdulat, a ku-
tya felfelé fog nézni, hog y lássa 
a kezünket, miközben a fenekét 
a földre helyezi. Amikor a fara 
a földet éri, megkaphatja a juta-
lomfalatot.

Ha nem a helyes mozdula-
tot alkalmazzunk, előfordulhat, 
hog y eg yáltalán nem vag y ferdén 

ül le. Amikor kitapasztaltuk a he-
lyes technikát, arra fontos odafi-
g yelni, hog y előbb mondjuk a 
vezényszót, mint ahog y a kézje-
let alkalmazzuk. Amennyiben 
ezt felcseréljük, csak kézjelre fog 
reagálni kedvencünk. A későbbi-
ekben a kézjelet kiiktathatjuk.

Amikor már magabiztosan 
tudja a kutya a vezényszó jelenté-
sét, azt is meg kell értetnünk vele, 
hog y nem állhat fel addig , amíg 
más parancsot nem kap. Ha a ku-
tya elmozdul a pozícióból, akkor 
arra a helyre kell visszaültetni, 
amit korábban meghatároztunk 
számára. A helyesen végrehajtott 
feladatot minden esetben jutal-
mazni kell!

A tanítás elején érdemes beve-
zetni a „mehetsz” szó használa-
tát, ami a kutya számára azt jelzi, 
hog y onnantól kezdve azt csinál-
hat, amit szeretne.

Természetesen az ül vezényszó 
után más parancsot is kaphat, 
mint például: lábhoz, fekszik 
vag y áll. Ha mindig a „mehetsz” 
vezényszót alkalmazzuk az ül-
tetés után, előfordulhat, hog y a 

kutya később önállósítja magát, 
mert azt gondolja az „ül” vezény-
szót úg yis a „mehetsz” követi, és 
előbb el fog ja hag yni a helyét, 
mint ahog y azt megengedtük 
volna neki.

Nagyon fontos a következe-
tesség! Soha nem hag yhatjuk rá 
kedvencünkre, hog y ő döntse el, 
mikor van vége a parancs teljesí-
tésének.

A fokozatosság elvét be kell 
tartani. Először csak pár másod-
percre szabad megkövetelni tőle, 
hog y eg y helyben maradjon, ké-
sőbb növelhetjük az időt. Ami-
kor úg y látjuk, hog y kutyánknak 
valami miatt nag y kihívás a fel-
adatot végrehajtani, például mert 
új helyen van vag y szokatlanul 
nag y az elvonó inger, ami a fi-
g yelmét túlzottan eltereli, akkor 
lépjünk vissza eg y lépést, és csak 
rövid ideig kelljen a feladatot tel-
jesítenie.

Játékos kutyát úg y is jutalmaz-
hatunk, ha falat helyett megkap-
hatja a labdáját, ám ezt csak ritkán 
alkalmazom, mert előfordulhat, 
hog y emiatt nyugtalan lesz a fel-
adat kivitelezése közben.

Ne felejtsék el: minden nap 
pár perc g yakorlás hamar meg-
hozza a kívánt eredményt! :) 

Jó tréningezést kívánok!
Amennyiben kérdésük me-

rülne fel, azt elküldhetik a 
kutyafodraszat@gmail.com -ra.

Macsárkóné Tóth Zsuzsanna
kutyakozmetikus, kutyakiképző

H O G YA N  TA N Í T S A M ?
3. rész: Ül!



Iskola 

Görög tábor
Csodálatos egy hetet töltöttek a diákok az „Ókori 
Hellászban” a Veresegyházi Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény tanárainak irányításával 
2016. június 20-24-ig.
 Olimpiai játékok, cserépszavazás, színjátszás 
(Pandora szelencéje c. darab), drámajáték, kézműves 
foglalkozások (görög viselet, Zeusz-szobor, papírmasé 
amfora készítése, színdarab hátterének megfestése, 
agyagozás, batikolás, szappanöntés, kavicsfestés, 
gipszöntés, trójai faló készítése), gasztronómiai 
utazás a görögök világában az Olympos étteremben, 
lubickolás a medencében, szirtaki táncház. Ezek a 
programok vártak a gyerekekre az egyhetes tábor 
alatt az Erdőkertesi Ifjúsági Tábor területén. A hiteles, 
görög vonatkozású ismeretek átadásáról Rideg András 
történelem- és földrajz szakos tanár, Fábiánné Virágh 
Bernadett gyógypedagógus, Sinkó Ivett rajztanár, 
keramikus, Katona Gabriella mozgásfejlesztő peda-
gógus, Stipka Krisztina fejlesztő pedagógus és Zsótér 
Zsuzsanna alsós tanító gondoskodott. A diákok az egy 
hét táborozás során nem csupán a görög történelem-
ről tanultak nagyon sokat játékosan, de nagyon jól 
összekovácsolódtak és olyan szociális készségeket is 
magukba szívtak, mint az elfogadás, egymás segítése, 
vagy a kölcsönös tisztelet.
 Fábiánné Virágh Bernadett főszervező 
gondolatai a táborról: A legelső reggelen, hétfőn egy 
nagyobb népgyűlést tartottunk és azon tisztségeket 
választottunk cserépszavazással, átbeszéltük, melyik 
poszt mit jelent. Ezután András kollégánk az ókori 
Görögországról, én a drámáról, Ivett a kézműves 
foglalkozásokról, Gabi, Kriszti és Zsuzsanna pedig az 
olimpiai játékokról tartott egy rövid előadást. A gyere-
kek nagyon-nagyon élvezték a hetet, lelkesek voltak, 
teljesen átvették a görög ritmust, rengeteget tanultak 
a tábor ideje alatt, ezt bizonyítja a kvízes vetélkedőn 
mutatott teljesítményük is, hiszen négy csoportból 
három is első helyezett lett és szinte mindenre emlé-
keztek, amiről a héten beszélgettünk. Minél több ilyen 
projektet szeretnénk létrehozni a jövőben, mert ebből 
tanulnak játékosan a leges-legtöbbet a gyerekek. 
Jövőre újabb tematikával várjuk kedves diákjainkat!

A Veresegyházi EGYMI munkatársai

Erdokertesen„
Pásztor László polgármester elmondta, hogy tavaly 
felmérés készült, ki melyik régióból érkezett és nagyon 
örült annak, hogy a közönség jó része erdőkertesi. 
„Öröm számomra, hogy egy sikeres és új rendezvényso-
rozattal gazdagíthatom otthonom életét és összehozhat-
tam erre egy szuper csapatot”.
A főszervezőt, Mihálszky Tamást kérdeztük a részletekről:
- A rendezvény teljesen ingyenes, hogyan lehetsé-
ges ez manapság, amikor ilyen volumenű esemé-
nyeken máshol borsos belépőt fizetünk?
- Autós találkozóim célja az autós, motoros társadalom 
és szimpatizánsainak összefogása. Ez a koncepció már 
nyolcadik éve bizonyítja életképességét. Természetesen 
semmi sincs ingyen, de egy ilyen mentalitású rendezvény 
a  vállalkozókat is megmozgatja, így folyamatos és 
alkalmi támogatói és/vagy partnerei vannak az AmCars 
Roadshow-nak. Ők jól tudják micsoda reklámértéke van 
egy-egy sikeres eseményen való részvételnek. Így tudjuk 
elkerülni a borsos belépőket.
- Mennyire más itt a közönség, mint máshol az 
országban?
- Igazából úgy fogalmaznék, hogy nem itt más, hanem 
egy kisvárosban, községben másképpen viselkednek az 
emberek, mint a fővárosban vagy frekventált nyaraló 
övezetekben. Sokaknak természetes, hogy ezek a 
járművek mások félve őrzött kincsei, sajnos azonban 
vannak, akik erre fittyet hányva ráülnek a motorokra, 
nekitámaszkodnak a kocsiknak vagy kinyitják azok ajtóit 
és aztán a biztonságiak felszólításán felháborodnak. 
Szerencsére ők a kisebbség és a többség már elsajátítot-
ta az „autóstalálkozók kultúráját”. 
- Milyen és mennyi járműre számíthatunk?
- Ha jó idő lesz, biztos megtelik a tábor, ahogy ez már 
tavaly is megtörtént. Az első szekcióban helyeztük el 
a szép nyitott járműveket, a különleges amerikaiakat 
és oldtimereket. A hátsó részen, pedig a verseny- és 
tuningautók kaptak helyet. Tehát biztos, hogy a szép régi 
autók mellett sok nyitott is lesz, amerikai-, verseny- és 
tuningautókkal vegyítve, jó néhány motor társaságában. 
Tavaly is láthattunk ezekből sok különleges példányt.
- Ejtsünk néhány szót a programokról!
- A reggeli nyitás és ismerkedés után felvonulás lesz 
a községben, délután pedig programok sora várja az 
érdeklődőket. Fellép az AB/CD mely a világhírű AC/DC 
legsikeresebb hazai tribute zenekara. A másik különleges 
program az autós Limbó. A Limbó-léc alatt kocsival haj-
tanak át a részvevők és a minél jobb eredmény elérése 
érdekében, különböző cseleket vetnek be, hogy a Limbó-
léc egyre lejjebb kerülhessen. Lesz felni kitartó, kipufogó 
hangnyomás és autószépség verseny is. Emellett 
kirakodóvásár, gyermekjátszótér, úszómedence és büfé 
mindenféle földi jóval ellátva, ahogy ezt már Kuli Bálint 
barátomtól megszokhattuk. Tehát úgy gondolom idén is 
érdemes lesz meglátogatni minket az Ifjúsági Táborban 
(Erdőkertes, Fő út 232) augusztus 27-én, szombaton.

Tavaly nyár végén hatalmas érdeklődéssel várta Erdőkertes és a környék la-
kossága a különleges autós találkozót. A sikereken felbuzdulva az AmCars 

csapata – mely autós, motoros találkozók szervezésével és autó restaurá-
lással foglalkozik – és a község önkormányzata idén is összefog a rendez-
vény megszervezésében. Ezzel hagyományt is szeretnének teremteni a község  
életében.

Autós promenád



Képes
• 1. Helpynet előadás  • 2-4. Barátság 
Nyugdíjas Klub • 5-6. Az EGYMI ki-
állítás megnyitóján • 7-12. Természet-
ismereti és természetjáró tábor 

1. 3.2.

4. 6.

7. 8.

11. 12.

9.

5.

10.

Krónika


	B1
	B2
	16_augusztus_EN_web2.pdf
	B3
	B4

