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

n Augusztus 
3-án egy jövőbeni 

lehetséges testvértelepülési kapcsolat kialakí-
tását támogató pályázat előzetes megbeszé-
lésére került sor. Ugyanezen a napon a Váci 
Viziközmű-Társulat elnökével találkoztam és az 
Őrbottyán és Erdőkertes határán lévő ingatlanok 
szennyvízcsatorna közművel való ellátásáról és 
valamint pénzügyi feltételeiről tárgyaltam.

n Augusztus 4-én a hó végi Tuning & 
Cabrio nyárzáró autós promenád társszerve-
zőivel tartottam megbeszélést. Ugyanezen a 
napon Erdőkertesre látogatott a MÁV területi 
igazgatója. A vasútállomás épületének és 
környezetének rendbetételéről valamint a 
parkoló tovább bővítésének lehetőségeiről is 
szót váltottunk. Az együttműködésünk ezen a 
területen megkezdődött. Szintén ezen a na-
pon bejárást tartottunk a Nemes utcában és a 
Bocskai utcában történő térburkolat elkészíté-
sével kapcsolatban.

n Augusztus 5-én 18 órától tartottunk 
találkozót a Szentsarki Emlékkereszt állításá-
nak XI. évfordulója alkalmából.

n Augusztus 16-án a Magyar Közút kép-
viselőjével egyeztettem a folyamatban lévő és 
a jövőbeni martaszfalt vásárlásról. A leromlott 
utcákban az útburkolat javítására csak na-
gyobb mennyiségű martaszfalt beszerzését 
követően kerülhet sor. Bízom benne, hogy 
más útépítésekkel foglalkozó vállalkozástól 
további martaszfalt beszerzésére lesz lehető-
ség még ebben az évben.

n Augusztus 17-én kollégámmal meg-
látogattuk Ipolypásztó polgármesterét a 
testvértelepülési pályázat részeként.

n Augusztus 20-án 20 órai kezdettel tar-
tottuk Erdőkertesen a Szent István napi állami 
ünnepséget.

n Augusztus 22-én a helyszínen egyeztet-
tem a Nemes utca és a Bocskai utca térburko-
lásának aktuális kérdéseiről a kivitelezőkkel. 
Szintén ezen a napon az Integrált Település-

fejlesztési Stratégia előkészítő megbeszélésé-
re került sor.

n Szeptember 10-én kerül sor a Szent Ist-
ván parkban az első Erdőkertesi Sörfesztiválra. 

n Augusztus 23-án a Fő úti járda re-
konstrukcióval kapcsolatos értekezést tartot-
tunk. Ugyanezen a napon került sor annak a 
közbeszerzési ajánlatok bontására, melynek 
eredményeképpen az idei évben a Sport utca, 
és a Kazinczy utca egészben. A Szőlősor utca 
a Hunyadi utca és a Kazinczy utca között két 
oldalon szegélyezett martaszfalt burkolatot kap 
vízelvezető patka folyókával, szükség esetén 
előre gyártott árokelemmel.

A nyáron több alkalommal is lezúduló nagy 
mennyiségű csapadékvíz jelentős károkat oko-
zott úthálózatunkban. Ennek okán vis maior 
pályázatot nyújtottunk be. A legkritikusabb 
2,6 kilométer hosszúságú útrekonstrukcióhoz 
50 millió forintot igényeltünk pályázatunkban, 
melyhez közel 40 millió forint Önkormányzati 

önrészre volna szükség. A pályázat elbírálása 
várhatóan még az idei évben megtörténik.  
Pozitív döntés esetén a kivitelezésre a jövő  
évben kerülhet sor.

n A nyár folyamán elkészült a Katona Jó-
zsef utcai buszmegálló rekonstrukciója, továb-
bá a Mária utcából érkező csapadékvíznek a az 
út alatti átvezetéséhez szükséges cső- és akna-
rendszer. Megtörtént a Meggyfa és a Körte utca 
martaszfalttal történő útrekonstrukciója, jelen-
leg a Vácbottyáni soron dolgozik a kivitelező.

n Az Erdőkertesi Judo Sport Egyesülettel 
közösen pályázatot nyújtottunk be a Judo Dojo 
komfortosabbá tételéhez.

n Szeptember végén Dr. Róheim Géza  
emléktábláját fogjuk felavatatni a Géza  
utcában, valamint emlékfát ültetünk a Géza-
hegyen.

Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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Születésének 125. évfordu-
lóján emléktáblát avatunk 

és emlékfát ültetünk Dr. Róheim 
Géza tiszteletére. Településünk 
alapítójának, Róheim Sámuel-
nek világhírű tudós fia volt, aki-
ről településünk egyik utcáját és 
"hegyét" is elnevezték.

Budapesten született 1991-
ben. Középiskolai és egyetemi ta-
nulmányait Budapesten végezte, 
ugyanitt doktorátusát földrajz-
ból, filológiából és keleti népek 
történetéből szerezte. Freudizmus 
híveként, 1921-ben Freud-díjat is 
kapott. Bonaparte Mária görög 
hercegnő őt tartotta legalkalma-
sabbnak arra, hogy Ausztrália 
környéki ősnépek néprajzi kuta-
tását végezze, ezért annak teljes 
anyagi fedezetét vállalta. 

Feleségével együtt vett részt a 
szigetvilág népeinek etnikai ku-
tatásában, amelynek külön érde-
kessége, hogy elsők voltak, akik 
férfivá avatási szertartáson részt 
vehettek. Erről  „A csurunga 
népe” című könyvében olvasha-
tunk. 1930 végén az USA-ban 
Yuma városnál lévő rezervátum-
ban végeztek kutatást az indiá-
nok között. Hazatérő útjuk során 
New York-ban, Berlinben,  Párizs-
ban tartottak előadásokat a tudós 
társadalom nagy  érdeklődésé-
re. Budapestre hazatérve csupán 
egy könyvtárosi állást kínáltak 
fel számára. Ezek után 1938-ban 
kivándorolt az USA-ba felesé-
gével, Fischer Ilonával együtt. 
Kezdetben anyagi problémákkal 
küzdöttek, a kevés munkalehető-
ség miatt. 1945-ben kaptak újból 
jelentős megbízatást, a mexikói 

indiánok között végzendő kuta-
tómunkára.

Expedícióit befejezve New 
Yorkban élt, és kutatásainak 
"nyersanyagait" dolgozta fel. Szer-
teágazó tudományos munkássá-
gát 150-nél több tanulmánya és 
tucatnyi könyve fémjelzi, amelyek 

közt földrajzi, etnológiai, vallási 
és lélektani munkák egyaránt sze-
repelnek.

Felesége 1947-ben, Géza pedig 
1953-ban hunyt el New Yorkban, 
utódok nélkül. Bár Magyarország 
felől mellőzöttnek érezte magát, 
mégis Géza utolsó kívánsága az 
volt, hogy koporsóját a magyar 
nemzeti zászlóval takarják le.

Róheim Géza nemcsak a ma-
gyar, hanem az egyetemes kultúra-
tudományoknak markáns képvise-
lője, az etnológia pszichoanalitikai 
irányzatának világhírű egyénisége 
volt.

Ismertebb művei:
• A varázserő fogalmának eredete 
• Magyar néphit és népszokások
• A csurunga népe
• Ádám álma

a géza utcától a géza hegyig

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

1909-ben épült az erdővárosi Róheim-villa. Géza, mint tulajdonrészvényes gyakran 
megfordult a településen és ekkor itt tartózkodott. Az erdővárosiak, nem ismervén a 
tulajdonosokat, mindig az  épületben lakóról nevezték el az épületet. Ezért keresztelték 
át később Korponai-villára, akiről nem tudni, hogy milyen minőségben  lakott itt. 
Az épületet lebontották, a helyén épült a CBA.
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Lajkó Tibor 1967-ben született, az 
Erdőkertesi Sportkör labdarúgója 
volt. Focizott a serdülőben, ifiben, 
majd Pintér Sándor edző vezeté-
sével a Megye II-ig feljutott felnőtt 
labdarúgó csapatban.
Sajnos nagyon fiatalon, 34 évesen 
közúti balesetben halt meg.
A rossz, esős időjárás miatt a meghir-
detett időponthoz képest egy héttel 
később, 2016. július 24-én került 
megrendezésre az I. Lajkó Tiborról 
elnevezett öregfiúk labdarúgó em-
léktorna.
Négy erdőkertesi baráti csapat ver-
sengett a kupáért.

A helyezés sorrendjében:
I. Haverok,       II. Dugonics Team, 
III. Torockó,   IV. Bandító csapata.
A leg jobb játékos: Hegedűs Csaba
Leg jobb kapus: Dr. Kiss Csaba 

A mérkőzéseket Nagy Lajos 
játékvezető vezette.

Tizenegyesrúgó bajnokságot a mér-
kőzés végén rendeztük meg 19 fő 
nevezésével, fiatal és idősebb kor-
osztályban vegyesen. Két kapus – 
Dugonics László és Dr. Kiss Csaba 
felváltva védett. Nagy küzdelemben, 
I. helyezett, Klein Viktor, II. helye-
zett Greschitz Zoltán, III. helyezett 
Gubrán Ferenc (Cupi) lett.

Eredményhirdetés előtt az 
Erdőkertesi Sportegyesület elnö-
kével, Hutóczki Andrással köszön-
töttük Lajkó Tibor hozzátartozóit, 
Édesanyját Marikát, aki hosszú évek 
óta a sportegyesület szertárosa, fele-
ségét Andreát, valamint fiát Lajkó 
Tibort, aki az ESE ígéretes labdarú-
gója, már a felnőtt csapatban rúgja 
a labdát. Szeretném megköszönni 
a családnak, hogy hozzájárulásukat 
adták a torna elnevezéséhez.

Köszönöm a csapatok részvételét a 
szervezők nevében! 

Dugonics László

lajkó tibor öregfiúk labdarúgó 
emléktorna erdőkertesen

Dr. Kiss Csaba Hegedűs Csaba

  Csizmadia Balázs és a Haverok   Dugonics Team

   Bandító

Torockó

Tizenegyesrúgó bajnokság helyezettjei Lajkó Tibor családja
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Az utóbbi napok-
ban több bejelentést 
is kaptunk, hogy a 
kutyájukat pórázon 

sétáltató eb tulajdo-
nosok, póráz nélküli, illetve "önsé-
táltató" kutyákkal futottak össze a 
településen.

MINDENKI FIGYELMÉT 
FELHÍVOM: a 41/2010 (II.26.) 
Kormányrendeletben foglaltakra, 
ami ERDŐKERTES TERÜLETÉ-
RE IS VONATKOZIK.

Miről szól ez a rendelet?

A 17. § (1) értelmében belterület 
közterületén - kivéve az ebek futta-
tására kijelölt területet - ebet csak 
pórázon lehet vezetni. Közterületen 
ebet csak olyan személy vezethet, aki 
az eb irányítására, kezelésére és féken 
tartására képes. 

(2) Közterületen az eb tulajdono-
sának biztosítania kell, hogy az eb 
sem más állatot, sem embert harapá-
sával ne veszélyeztethessen.

(3) Szájkosarat használni a (2) 
bekezdésben foglaltak végrehajtása 
érdekében - ha törvény, kormány-
rendelet vagy miniszteri rendelet 
a szájkosár használatát nem írja elő 
- kizárólag az egyed jellemzően ag-
resszív magatartásának ismerete ese-
tén kell.

És a szabályszegőkkel szembeni 
szankciókról a szabálysértési törvény 
rendelkezik: (2012. évi II. törvény) 

147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt 

álló kutyát
a) a település belterületén fel-

ügyelet nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti 
területen, vagy vadászterületen - a 
vadászkutya és a triflakereső kutya 

kivételével - póráz nélkül elengedi 
vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül köz-
forgalmú közlekedési eszközön 
- vakvezető, illetve mozgáskorláto-
zottakat segítő kutya kivételével - 
szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdő területére vagy játszótérre 
- vakvezető, illetve mozgáskorláto-
zottakat segítő kutya kivételével - 
beenged, illetőleg bevisz,

szabálysértést követ el.
(2)415 Aki veszélyes ebét nem 

zárt helyen tartja, vagy nem helyez 
el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes 
ebre utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el.

(3)416 Az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott szabálysértés miatt 
a közterület-felügyelő, természeti 
és védett természeti területen a ter-
mészetvédelmi őr, helyi jelentőségű 
védett természeti területen az ön-
kormányzati természetvédelmi őr, 
továbbá a mezőőr is szabhat ki hely-
színi bírságot.

Közlekedés

  Az eddig eltelt hónapokban 
nagyon sok esetben figyelmeztet-
tünk illetve bírságoltunk a Fő úton 
a járdán parkolás miatt. A tapaszta-

latunk szerint csökkent a szabálysze-
gők száma. 

Ugyanakkor ugyanez a probléma 
elsősorban a Tompa Mihály illetve a 
Cseresznyefasoron és a Thököly ut-
cában is.

 A KRESZ nemcsak a Fő útra vo-
natkozik kedves autósok, hanem a 
mellékutcákra is.  

Egyre több bejelentést kapunk 
a fent említett utcákban lakóktól, 
hogy lehetetlen a járdákon közleked-
ni az ott várakozó autóktól. Ellenőr-
zésünk kapcsán szinte kivétel nélkül 
minden ingatlanon van kocsi beálló, 
az autósok mégis az utcán a járdán 
hagyják a gépkocsijaikat. Ezekben az 
esetekben is élni fogunk a bírságolás 
lehetőségével, ha a figyelmeztetés 
nem vezet eredményre. GONDOL-
JUNK A GYALOGOSOKRA IS! 

Gáz van!

Kovács Gyula Víz-gáz,központi 
fűtés szerelő az évenkénti gázkészü-
lék ellenőrzés kapcsán néhány na-
gyon érdekes dolgot osztott meg ve-
lem. Úgy érzem hasznos, ha ezeket 
megosztom a Kedves Olvasókkal is.

 
Két fontos témakör lenne a gáz-

készülékekkel kapcsolatban.
 Ki az aki gázkészüléket tisztíthat 

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk
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FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

és karbantarthat?
- Miért szükséges átnézetni a gáz-

készüléket? Erre a két kérdésre ma-
gam sem  tudtam a választ.

Aki gázkészüléket tisztíthat és 
karbantarthat:

Az aki gázvezeték és gázkészülék 
szerelő szakmával rendelkezik,illetve 
beregisztrált vállalkozással, és van 
érvényes arcképes gázszerelői iga-
zolványa melyet az MKEH (Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hiva-
tal) állított ki.

Sajnos ma már fellelhetőek má-
solt, illetve hamis hatósági igazol-
ványok. (Rengeteg az álgázos "kol-
léga")

Ezért is hozta létre honlapján az 
MKEH a gázszerelők jegyzékét, 
ahol az igazolvány szám és a név 
alapján beazonosítható a szerelő.

A földgázellátásról szóló 2008. 
évi XL. törvény 88. §-ában meghatá-
rozott gázszerelők jegyzéke

h t t p : / / m ke h . g o v. h u / h i v a -
ta l/kozerdeku_adatok_2013/
t e v e k e n y s e g r e _ m u k o d e s r e _
vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

A gázkészülék karbantartásának 
szükségessége:

A lakosság körében ma még 
többségében a kéményes, átfolyós 
rendszerű kombi készülék dominál. 
Nyitott égésterű készüléknél (ké-
ményes) lehetséges a szén monoxid 
visszaáramlás. A kazán folyama-
tos működése során az alkatrészek 
kopnak, szennyeződnek, esetleg 
meghibásodhatnak. A tüzeléstech-
nikai paraméterek is változhatnak, 
márpedig ezek kismértékű módo-
sulása is a kazán hatásfokának csök-
kenéséhez vezethet. A folyamatos 
ellenőrzés kiszűrheti ezeket a hibá-
kat. A rendszeres, de kis költségű 
karbantartásokkal megelőzhetjük 

a későbbi komolyabb problémákat, 
melyek javítása általában hosszabb 
időt vesz igénybe, és jelentősen meg-
terhelheti a pénztárcánkat.

- Fontos megjegyezni, hogy a 
szénmonoxid jelzőt a gázszerelő és a 
karbantartás nem helyettesíti!!!

 Elveszett a madarad? 

Mit tegyünk, ha madarunk ki-
slisszolt a lakásból? Van egy pár 
trükk, amellyel elkaphatjuk, esetleg 
visszacsalogathatjuk otthonába.  És 
mit tegyen az, akinek egy ilyen ma-
dár száll le a kertjében?

 
Minél hamarabb cselekszünk, 

annál valószínűbb, hogy megleljük 
elveszett madarunkat. Azonnal in-
duljunk a keresésére, ugyanis ha ma-
darunk nem szokott hozzá a hosszú 
távú repüléshez,  akkor hamar kifá-
rad és leszáll. Így könnyen befogha-
tó, és épségben hazaszállítható.

Ragasszunk ki fényképes, a ma-
dár adatait tartalmazó hirdetéseket 
a környéken és érdeklődjünk az ott 
lakóktól, hogy látták-e. Érdemes az 
állatorvosi rendelőkben is kérdezős-
ködni, és az interneten is regisztrálni 
az elveszett állatok között (ha lehet, 
minél több helyen).

Most nézzük, mit tegyen az, aki-
nek a kertjében landol egy eltévedt 
díszmadár. Kertünk természetes 
madarai - a territóriumuk védelme 
érdekében - folyamatosan piszkálni 
fogják a betolakodót. Tehát, ha segí-
teni akarunk rajta, be kell fognunk!

Ha a madarunk egy fán ücsörög, 
akkor már kicsit nehezebb befogni. 
De nem lehetetlen! A legegysze-
rűbb, ha van elfekvőben egy madár-
kalitkánk, abba rakunk élelmet (ma-
gokat, gyümölcsöt) és kitesszük a fa 
alá, vagy a fának egy biztos pontjára, 
úgy, hogy ne imbolyogjon. Ez után 
már csak várnunk kell, és amint be-
sétál, rácsukjuk az ajtót. A kalitkát a 
lakás legcsendesebb részében tegyük 
le, majd takarjuk le egy fehér (nem 
túl vastag) ronggyal, hogy a madár 
megnyugodhasson. Ha úgy véljük, 
hogy lehűlt a teste, helyezzünk a 
közelébe egy lámpát, hogy felmele-
gedjen. 

Nagyon fontos, hogy ha már 
madártulajdonosok vagyunk, ak-
kor a talált madarat tartsuk távol 
sajátjainktól, ugyanis a kóbor ma-
darak gyakran fertőző betegségek, 
mint például papagájkór hordozói. 
A fertőzés elkerülése végett mindig 
mossunk kezet és cseréljünk ruhát, 
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mielőtt saját madarainkat kézbe 
vennénk.

Ha értékes madarat találtunk, 
akkor azt bizonyára hiányolja ere-
deti tulajdonosa. Megpróbálhatjuk 
felkutatni a gazdit. A legfontosabb 
helyek, ahol bejelentenek eltűnt ál-
latokat, az a környékbeli plakátra-
gasztó-helyek, a rendőrség, az állat-
menhelyek, és az állatorvosok. Mivel 
a madarak messzebb jutnak, mint 
a kutyák vagy a macskák, érdemes 
nagyobb távolságban lévő szerveze-
tekkel is felvenni a kapcsolatot. Nem 
árt, ha állatorvossal is megnézetjük a 
madarat, ellenőriztetjük egészségét 
és még az is előfordulhat, hogy van 
mikrochipje, amely jelentősen meg-
könnyítheti az eredeti gazdi felku-
tatását.  Ha nem jelentkezik a gazdi, 
akár meg is tarthatjuk a madarat!

*
Szuper és egyszerűen kivitelez-

hető ötletet, hogy tovább kényez-
tethessük szobacicánkat. 

Itt a házi készítésű macskavakaró!
 A cicák imádnak dörgölőzni, de mi 
nem mindig örülünk, ha ezt a lábun-
kon teszik. 
Készítsünk hát nekik egy saját 
vakaródzó helyet! Minket nem fog 

helyettesíteni, de egy játéknak jó lesz!

Mittó Gabriella és 
Miksi József

Közterület Felügyelők

Darazsak, és fullánkok 

Elérkezett az ősz. Lassan elérik 
a körte, a szőlő, erősen erjedésnek 
indulnak a lepotyogott érett gyü-
mölcsök, melyek illata a darazsakat 
szó szerint megigézik. Mint vándor-
méhésznek, ez az időszak, egy kicsit 
a lazításról szól. Másrészről viszont, 
mint méhegészségügyi felelősnek,  

a méhek vitalitásának, ellenőrzésé-
nek az időszaka. A darázs az ősi el-
lensége a méheknek. Mint a farkas 
a bárányra, csap le a darázs a kaptár 
szájánál az épp őrt álló, vagy virág-
porral  hazatérő méhre. 

Évekkel ezelőtt alig hittem a sze-
memnek, amikor a 3 éves fiamat, a 
házunk bejáratánál, a falat borító 
szigetelés alól megtámadta egy da-
rázs, és 7-szer szúrta meg, mire el 
tudtunk szaladni vele. Szerencsére 
semmi baja nem lett, de rosszabbul 
is végződhetett volna, ha allergiás a 
csípésére. 

A darázs a természet egyensúlyá-
nak ősi része, egy igazi túlélő, ehhez 
minden képességgel megáldva. A 
forró nyár a gondtalan szaporodás-
ra készteti a táplálék bősége miatt, 
míg a hideg tél csökkenti számu-
kat. Mivel mindenevő, megeszik 
bármit, húst éppúgy, mint az édes 
gyümölcsöt. Sokféle darázs létezik, 
szinte mindegyik kiválthat bárkinél 

allergiás reakciót. 
Méhészként az idén, amikor fel-

kértek darázsirtásra a Kecskedarázs, 
és a Lódarázs volt a legtöbb helyen 
megtalálható. A fészkek mérete 
megdöbbentő volt, némelyik a 100 
x 100 cm méretet is elérte, mely 30-
40 cm magasságú volt. 

 Kicsit bővebben a lódarázsról.  

A táplálkozó darázs a fullánkját 
nemcsak más rovarok testéből, ha-
nem az emlősök és az ember bőréből 
is sérülés nélkül vissza tudja húzni. 
Csípése önmagában fájdalmas, he-
lyén duzzanat, bőrpír keletkezik, 
melyet kellemetlen viszketés kísér-
het. Allergiás reakció esetén azon-
ban halált is okozhat! Ha azonban 
a csípés nyakon, arcon vagy a száj-
üregben ér valakit, az itt keletkező 
duzzanat allergiás reakció nélkül is 
okozhat fulladást, ezért ilyen eset-
ben mindig orvoshoz kell fordulni. 
Nem véletlen tehát, hogy sokan tar-
tanak tőle. 

Nem meglepő, hogy az év ezen 
szakaszában sok a lódarázs. A rova-
rok zöme ugyan a téli időszakban 
elpusztul, a megtermékenyített ki-
rálynő azonban áttelel, és ahogy 
egyre melegebbre fordul az idő (áp-
rilis-május környékén), elkezdi épí-
teni a fészket, ami a nyár folyamán 
egyre nagyobbra nő, ezzel együtt a 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL>
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darazsak száma is, amely ilyenkor, 
nyár végén, ősz elején éri el maximá-
lis nagyságát. Egy fészekben több 
száz, de akár több ezer lódarázs is 
lehet. Így a darázscsípések száma is 
megnövekszik ilyenkor, hiszen ek-
kor a legnagyobb a kolónia mérete. 
A lódarazsak ingerlékenyebbek a 
többi fajnál, nem félnek az ember-
től, és rendkívül gyorsan (akár 30-
40 km/h-s sebességgel), valamint 
célirányosan tudnak repülni, ezért 
nehéz előlük elfutni. A biológusok 
szerint a magányos, virágot látoga-
tó példányoktól nem kell tartani, 
gond akkor van, ha a fészek közelé-
be megy az ember. A lódarazsak itt 
agresszívabbak, és ha valaki a fész-
ket izzadtan, fél-egy méterre meg-
közelíti, akkor elég nagy esélye van 
a támadásnak. A lódarazsak a ro-

konaiknál lényegesen nagyobbak, 
hosszabb fullánkjuk, több mérgük 
van. A lódarázscsípés azok számára 
is veszélyes lehet, akik nem allergiá-
sok, a méreg ugyanis nagyobb meny-
nyiségben légzésbénulást okozhat. 
Tíz-húsz csípés egészséges ember-
nél is életveszélyes lehet. Enyhébb 
allergiás reakció esetén segíthet a 
kalcium, de jobb orvost felkeresni.

Sajnos a darázs alkalmazkodik 
az ember életmódjához, az ember 
által alkotott épületek hihetetlen 
méretű darázsfészek kiépítésére 
alkalmasak.   Ha darázzsal találko-
zunk, mely beköltözött, valamely 
építményünkbe,  és a fészkük eltá-
volítása a cél, rendkívül körültekin-
tően járjunk el. A védőfelszerelés 
alapkövetelmény. Arcvédő, és vas-
tag ruha. Ha nem megy a fészek-
irtás, keressük fel a legközelebbi 
méhészt, aki szívesen fog segíteni, 
bár mások nevében nem ígérhetek. 
Továbbá nagyon sok cég van, akik 
darázsirtással foglakoznak.  Veres-
egyház, és Erdőkertes településen 
mint méhegészségügyi felelős elér-
hető vagyok, és tanácsokat,  illetve 
segítséget is nyújtok. 

Tóth József László
méhegészségügyi felelős 

06209920815

nyári napközi 
tábor 2016

Az iskola életében másodszor, idén is meg-
rendezésre került a nyári napközis tábor június 
utolsó két hetében. A gyermekek felügyeletét 
az iskola pedagógusai látták el.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is sok játék, 
kézműves- és sportfoglalkozás várta a gyere-
keket, elsétáltak az Oroszlános játszótérre is. 
Készítettek képeket magvakból, labirintust 
gombokból, festettek, színeztek, vágtak, ra-
gasztottak, babzsákot varrtak, pingpongoztak, 
tollasoztak, fociztak, logikai feladatokat oldot-
tak meg, filmet néztek.

Újdonság volt a számítógéppel vezérelt 
Lego Mindstorms robot bemutatása, a gyere-
kek saját maguk szerkesztette programmal 
irányíthatták a robot mozgását. Nagy sikongást 
váltott ki, amikor a kígyó alakban megépített 
robot játékosan a gyerekek kezéhez kapott, 
mintha megmarná.

A tábor vidám hangulatban zajlott, a gye-
rekek és a pedagógusok egyaránt jól érezték 
magukat.

genius logicus 
matematikaverseny

Idén 3 tanulónk vett részt a Genius Logicus 
Nemzetközi Matematikaversenyen. 

A verseny első részében tanulóink, Storcz 
Vivien (6.a) és Járomi Csenge (6.b), kiváló 
nemzetközi megoldója, Klimov Mihály (7.b) 
kiváló megoldója címet kapták meg teljesítmé-
nyük elismeréseként.

A verseny második részében is szép tel-
jesítményt értek el tanulóink, itt a feladatok 
megoldására szánt idő is befolyásolta az ered-
ményeket. 

Országos szinten Klimov Mihály 6. helye-
zést, Járomi Csenge 7. helyezést, Storcz Vivien 
12. helyezést ért el. A világ számos országából 
résztvevő több száz versenyző közül pedig 
nemzetközi szinten Klimov Mihály 92. helye-
zést, Járomi Csenge 94. helyezést, Storcz Vivi-
en 150. helyezést ért el.

Gratulálunk az eredményekhez!

Tóth Mária

Tegye felejthetetlenné 
gyermeke 

s z ü l e t é s n a p j á t !
Arcfestés - Csillám-

tetoválás - 
Kreatív foglalkozások

 Kozákné Zsuzsa
Tel.: 06/70 570-0064                               Hívjon bizalommal! 
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u	 Szeptember 3. (szombat) 
8.oo GOMBAISMERETI TÚRA 
GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉ-
SÉVEL
 Helyszín: Háromház (rész-
letes tájékoztató plakátokon és a 
honlapon)

u	 Szeptember 8. (csütörtök) 
18.oo BioPont Klub
 V E G Y S Z E R M E N T E S 
NÖVÉNYVÉDELEM
 Mulcsozás a növények és a 
talaj védelmében  (Filmvetítés és 
együttgondolkodás a témáról) 

u	 Szeptember 10. (szombat) 
14.oo-23.oo  

SÖRFESZTIVÁL 
a Szent István parkban

Fellépnek: 
15.oo- 16.oo Beta Block Blues 
Band
16.3o-17.3o ZEBRAfON Beatles 
Tribute Banda

IDŐKAPSZULA PARTI 2016
18.oo-19.3o 

A MADARAK HBZ.
19.3o-23.oo 

Dj. Barkas Lemezlovas

u	 Szeptember 15. 18.oo 
Gombaismereti tanfolyam (őszi 
első foglalkozása)

u	 Szeptember 17. (szombat) 

8.oo  GOMBAISMERETI TÚRA 
GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉ-
SÉVEL
 Helyszín: Acsa 
(részletes tájékoztató plakátokon 
és a honlapon)

u	 Szeptember 17-18. Kultu-
rális Örökség Napjai
 Benne: 17-én 18.oo  
Természetismereti és Természetjá-
ró Tábor záróprogramja
19.oo órakor Kállai Henrik fes-
tőművész kiállításmegnyitója a  
Galérián
Közreműködnek: Kertesi Kama-
rakórus, versmondó: Domokos 
Böbe
Helyi-örökség séta indul 14.3o-
kor a Faluháztól (részletesen pla-
kátokon)
A sétára regisztrálni (jelentkezni) 
kell, szeptember 16-ig!

u	 Szeptember 24. 14.oo Ulti 
Klub

u	 Szeptember 25. 17.oo 
Nosztalgia Klub

u	 Szeptember 30. 18.oo Vi-
lágjárók Klubja – "Földrajztanár 
menni USA" – 6000 km autóval 
az Egyesült Államokban. Előadó: 
Tóth Zoltán

v Október 1. (szombat) 8.oo 
GOMBAISMERETI TÚRA 
GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉ-
SÉVEL
 Helyszín: Vácrátót 
(részletes tájékoztató plakátokon 
és a honlapon)

v	 Október 6. 10.oo-11.oo 
A Babavilág Színes Hangjai
 Baba - Mama hangterápiás és moz-
gásos foglalkozás Fehér-Pál Rita 
terapeuta vezetésével
Az első alkalom díjmentes bemu-
tató-óra lesz (részletesen alább).

***

Szeptember harmadik hétvé-
géjén, idén 17-18-án a Kultu-

rális Örökség Napjai országos ren-
dezvénysorozat hívja fel évek óta az 
ország, s mondhatom, a világ figyel-
mét tárgyi és szellemi örökségünkre.

www.erdokertesfaluhaz.hu

Szeptember

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

Októberi előzetes

FalUház

ELADÓ
Erdőkertesen 644m2 hétvégi házas telek a Kéri utcában. 

Felül: lakótér, fürdő, terasz. Lent: konyha, étkező, kamra.

Ára: 7M Ft.

Tel.: 06/20 582-8034
       06/1 262-0033
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A programban már 10 éve, 2006 óta 
veszünk részt. Minden évben más 
témakört jelölnek ki, idén központi 
téma az „Ezer arcú műemlék – 170 
éve született báró Forster Gyula, a 
Műemlékek Országos Bizottsága egy-
kori elnöke”. Egyúttal – csatlakozva 
az Európai Unió 2016-os ajánlásához 
– az „Örökség és közösség” témakö-
rét is kiemelten ajánlották.

Ez a nap az erdőkertesiek számá-
ra egész biztosan emlékezetes lesz, 
hiszen 17-én 15.oo órakor szentelik 
fel a református templomot. Ehhez 
kapcsolódva saját jelmondatot is al-
kottunk a helyi eseményünknek: 

„A ma alkotása a jövő öröksége”.

Ennek jegyében kértem meg Ger-
gely Ferenc Barnabás református lel-
készt, hogy írjon néhány mondat aján-
lót, ossza meg velünk gondolatait.

"Ki az, aki manapság templo-
mot épít? Miből? Miért? Kell-e egy 
településen több templom is? Erdő-
kertesen évtizedek óta van templom. 
Mégis fontosnak tartották az evan-
gélikusok is meg a reformátusok is, 
hogy legyen még. Hogy legyen le-
hetőség többféle módon is dicsérni 
ugyanazt az Istent. Mert vannak, 
akik dicsérik, sőt úgy tűnik, hogy 
ebben a mai online alapokra épü-
lő világban egyre többen lesznek, 
akik kívánkoznak egy megfogható, 
személyesen és testileg is tapasz-
talható közösséghez tartozni, ahol 
újra és újra átélik, hogy fontosak és 
hasznosak, szükség van rájuk. Ahol 
átélhetik, hogy egy személyes Isten 
konkrét "házában" lehetnek együtt 
másokkal, keresve az élet útjait. 
Ezért lesz fontos a jövőben is sok ma 
épülő templom. Az erdőkertesi re-
formátus templom 12 év alatt épült 
fel, de közben épül egy közösség is. 
Nem is egy, hanem korosztályos és 
más szempontok szerinti csoporto-
sulásban. Ugyanis maga a templom 
is alkalmas arra, hogy egyszerre 
öt különböző helyszínen legyenek 

benne az Istent kereső emberek ( fel-
nőttek, nagyobb gyermekek, kisebb 
gyermekek, óvoda előttiek, és nem 
utolsó sorban a pici babák az anyu-
kájukkal)."

***
Keleti tanok klubja 

indul az ősz folyamán (megfelelő 
számú jelentkező esetén) Falticska 
Sándor vezetésével (keleti filozófia, 
buddhizmus, meditáció és ezek ha-
tásai az egészségünkre, mindennap-
jainkra)

A klub célja, hogy a téma iránt 
érdeklődőket összehozza, kötetlenül 
beszélgetések, együtt gondolkodások 
módszerével, az alábbi témák köré 
csoportosítva.
A Buddhizmus filozófiai üzenete, 
alkalmazása a mindennapokban. 
Létformák, szellemi materializmus.
Az ego és a tudat.
Mit jelent a jelenben élni? 
A most hatalma.
Amit érdemes tudni a csakrákról. 
Mekkora ereje van a mantráknak? 
Az auráink, energetikai felépítésünk.
Meditáció. Hatása, alkalmazása.
A harag és más negatív érzés egész-
ségkárosító hatása. Lelki eredetű 
betegségek.
Reinkarnációról. Kik vagyunk való-
jában? Miért születtünk? Téveszmék. 
Pozitív gondolkodás ereje. Agyunk 
programozása.

A programokat pénteki estékre 
tervezzük, 18.oo órai kezdéssel. Rész-
vételi díj nincs, várjuk a jelentkezőket 
a Faluház elérhetőségein.

A fenti program független az ápri-
lisban meghirdetett, vasárnap délutá-
ni órákra tervezett előadássorozattól, 
az erre már bejelentkezetteket értesí-
teni fogjuk az indulás időpontjáról. 
Emlékeztetőül álljon itt a tájékoztató 
bevezetője, és az áprilisi újságba ol-
vashatják a teljes cikket, amiben Kali 
próbált kedvet teremteni a keleti ta-
nok iránt érdeklődők számára.

„A BioPont csoportunk egyik 

aktív tagjának budapesti munkatár-
sa izgalmas felajánlást tett: vasárnap 
délutánonként szívesen  tart meditá-
ciós gyakorlatokat,  és szívesen meg-
ismerteti az erdőkertesi érdeklődőket 
a keleti tanokkal. Mi helyet adunk 
ennek a Faluházban, ha a megfelelő 
létszám (8-10-12 fő) összejön. A ké-
sőbbiek folyamán közben majd bárki 
csatlakozhat, kivéve az első hat va-
sárnapot, aminek a folyamatosságára 
szükség van, hogy a résztvevő elsajá-
títsa az alapjait annak, amit majd (ha 
úgy látja jónak) a mindennapjaiban 
használni fog.”

***
A Babavilág Színes 

Hangjai

 Baba-Mama hangterápiás és moz-
gásos foglalkozás

Szeretettel várok minden kedves 
kismamát és kisbabát az októbertől 
induló hangterápiás, - mozgásos fog-
lalkozásomra, mely heti rendszeres-
séggel lesz a Faluházban.

 A foglalkozáson a gyermekekkel 
és szüleikkel közösen mondókázunk, 
babatornázunk, énekelünk és zené-
lünk.  A gyermekek kezükbe vehetik a 
dobokat, különböző csörgő, – kopo-
gó, – és csilingelő ritmus eszközöket, 
és a foglakozások végére már kész kis 
zenekart alakítanak ki. Testközelbe 
kerülhetnek a hangtállal, és megta-
pasztalhatják milyen csodálatos érzés 
megszólaltatni azt.

Mindezen felül a foglalkozás elő-
segíti a baba mindennapi kiegyensú-
lyozott hangulatának megteremtését, 
a szeparációs – elválástól való – szo-
rongás könnyebb áthidalását, az első 
dackorszak kezelését, illetve a nyu-
godt, pihentető éjszakai alvási rutin 
kialakítását.

 A foglalkozás megfelelő létszám 
mellett, csütörtöki napokon 10.oo-
11.oo óráig tart. 

Célcsoportja: 1-3 éves korú kisba-
bák és szüleik, díja: 1000 Ft / család

Fehér-Pál Rita



2016.
Falunapok
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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 szülőknek megköny-
nyítsük a programjaink látogatását. 
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

***

v	 Angol nyelv-
vizsgát szeretnél? 
Vagy csak felfris-
sítenéd nyelv- 
tudásod? 
Itt a lehetőség janu-

ártól bekapcsolódni a már működő 
Angol nyelvi klub csoportba Erdő-
kertesen a Faluházban. A tanulás 
és a jó hangulat 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 Faluházban (a fc-on 
mindig jelezzük a helyszínt)! Az idei 
év (első félév) munkatervét olvas-
hatjátok a fc-on, és a Faluházban. A 
nyári zárva tartás idején a klub mű-
ködését (helyszín, időpont) fc-on 
közöljük. Csatlakozzatok Facebook 
csoportunkhoz: Erdőkertes Baba-
Mama Klub.   

Szeretettel várunk minden  
érdeklődőt!   

Csányi Anita és 
Varga-Bokor Zsuzsanna

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

Szidónia gombaszakér-
tő. Elméleti foglalkozások tavasszal 
és ősszel 6-6 alkalommal, minden 
második csütörtökön 18.oo-20.
oo-ig. Első alkalom: március 24-
én, 18.oo. Terepgyakorlat tavasszal 
és ősszel 6-6 alkalommal, előzete-
sen egyeztetett hétvégi időpont-
okban, telekocsikkal, költségmeg-
osztással. 
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a 
jegyzetet is tartalmazza).

***

v	BioPont klub in-
dult 2014. májusban 
a Faluházban, amely 
a környezettudatos, 

vegyszermentes életmódot tűzte 
ki célul. Az előadásokhoz kap-
csolódóan az egymástól-tanulás 
módszerét (is) alkalmazzuk. A 
havi rendszerességű foglalkozások 
mellett célzott természetjárásokon 
veszünk részt, pl. gyógynövény-
ismereti és gyűjtő túrán, továb-
bá gyakorlatban is megtanuljuk 
a gyógynövények feldolgozását.  

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 
fenntartjuk!

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

FalUház
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Az elmúlt hónap sem telt el ün-
neplések nélkül. Két klubtársunk is 
betöltötte a 80. évét. Nagyon sok 
szeretettel gratulálunk, és jó egész-
séget kívánunk Blanár Bálánénak és 
Urffy Istvánnak. Persze a megvendé-
gelés és a koccintás sem maradt el.

Októberben lesz a Nyugdíjasok 
Világ Gyalogló napja amire a mi klu-
bunk is benevezett. A táv 2- vagy 6 
km lehet. Mi a 6 km-t választottuk. 
Már csak az idő kell, hogy kedvezzen 
a sétához.

Augusztus 3-án a Faluház udva-

rán szalonnát és egyéb más finomsá-
gokat sütöttünk. Igaz nem voltunk 
sokan, a hangulat így is nagyon jó 
volt. Egyben felszenteltük a klub-

nak vett új asztalokat és padokat. 
Féltünk az előző napok rossz időjá-
rásától, azonban szerencsére ezen a 
napon erre nem lehetett panaszunk.

Következő klubnapunkon név-
napokat tartottunk. Ilonákat és 
Annát köszöntöttünk. Nemes Pé-
ter klubtársunk megint szép névre 
szóló versekkel örvendeztette meg 
az ünnepelteket. Na, persze a virág 

sem maradt el. Utána az ünnepeltek 
kínáltak meg minket az általuk ké-
szített finomabbnál finomabb süte-
ményekkel. A jókedvhez hozzájárult 
egy kis itóka is. A napot megint nó-
tázással fejeztük be,

 Augusztus 16-án Nagykátán vol-
tunk fürödni. Aki tehette elhozta az 
unokáját is. A galgamácsai nyugdí-

jasok közül is csatlakoztak hozzánk 
egypáran. Az időjárásra most sem le-
hetett panaszunk. Este hat óra körül 
értünk haza "megfiatalodva".

Továbbra is várjuk olyan nyug-
díjas jelentkezését, aki valamilyen 
hangszeren játszik és szívesen segíte-
ne minket az éneklésben.

Bencze Kálmánné
klubvezető

barátság

kedves erdőkertesi  nyugdíjasok!
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Ne a verseny legyen a 
lényeg!

A szerepjátékok lehetőséget te-
remtenek a viszonyrendszerek meg-
tapasztalására: férj – feleség, boltos 
– vevő, rendőr – gyerek, orvos – fel-
nőtt, orvos – gyerek viszonyára. Já-
ték közben elsajátíthatja a gyermek 
a különféle kapcsolatokban szoká-
sos kommunikációs formákat, visel-
kedésnormákat is. A konstrukciós 
játékok során ügyesednek, fejlődik 
logikus gondolkodásuk, kreativitá-
suk. Az effajta játékok nem igénylik 
a versengést a kortársak körében, 
ugyanakkor nem igénylik a jutal-
mat sem. Egy játékos fejtörő sike-
res megoldása esetén maga a helyes 
megoldás a jutalom. Ennek ellenére 
a versenynek is fontos szerepe van 
a kisgyerekek életében, de az ilyen 
típusú játékok ne kerüljenek túl-
súlyba! Vannak természetesen olyan 
jellegű játékok is, mint a „Ki nevet 
a végén?, Gazdálkodj  okosan!”, 
ahol  az egyik játékos nyer, a másik 
veszít. Ilyenkor a gondtalan játé-
kosság kevésbé van jelen, hiszen itt 
már megjelenik a teljesítmény elve 
is. A versengős játék megtanít a ver-
senyszellemre, a kudarc elviselésére, 
teljesítményre ösztönöz. Az olyan 
játékok, ahol jelen van a probléma-
megoldás, a kreatív tevékenység, ott 
örömteli, feszültségmentes játéknak 
lehet részese a kisgyerek. A kisgye-
rekkel vele születik a játékossághoz 
szükséges kíváncsiság, a tárgyak, 
a környezet jelenségei, működése 
iránti érdeklődése. Sajnos ezt a ve-
lünk született játékosságot a túlzott 
jutalmazással átváltoztatjuk teljesít-

ményre, és már a gyerekek egy része 
csak akkor végez tevékenységet, ha 
jutalmat kap érte. Ennek ellenére 
a játékosság nem mondhat ellent 
a teljesítménynek. Azok az embe-
rek tudnak érdekes életet élni, akik 
gyermekkoruk játékos kedvét meg-
őrizték felnőttkorukban is. Ők ké-
pesek a problémához, a megoldandó 
feladathoz könnyedén, játékosan kö-
zelíteni.

Tanítsd játszani!

„Fontos, hogy otthon is játsszunk 
a gyerekeinkkel – hangsúlyozza a 
szakértő –, hiszen azon kívül, hogy 
hatalmas élmény, amikor együtt van 
a család és egymásra figyel, még szá-
mos képességet is fejleszthetünk köz-
ben.” A kisiskolásokkal, különösen 
az első osztályos kisgyermekekkel 

sok  mozgásos, illetve szerepjátékot 
játszunk! Tanítsunk futó-, fogó-, és 
labdajátékot. Nemcsak kikapcso-
lódnak, felfrissülnek gyerekeink, de 
ügyesednek, megtanulnak a térben 
tájékozódni, irányt változtatni is. A 
labdajátékkal a figyelem, a szem-kéz 
koordináció is fejlődik, s közben még 
élvezik is. A labdapattogtatással, a 
mondókákkal kísért labdaütögetés-
sel ügyesednek, fejlődik ritmusérzé-
kük. 

A játékban adjunk lehetőséget, 
hogy a gyerekek utánzókészsége, 
fantáziája, beszédkészsége is fej-
lődhessen. Tanítsunk nekik sokféle 
kiszámolót, hogy segítségükkel vá-
laszthassanak játékvezetőt, irányítót. 
Csapatjátéknál is könnyebb a vélet-
lenszerű választás. A játékszabályok 
először egyszerűek, rövid ideig tar-
tóak legyenek. Később lehet bonyo-
lultabb, hosszabb játékot játszani a 
kisiskolásokkal. Megfelelő játékfe-
gyelemnél már maguk is találhatnak 
ki páros játékok, csoportjátékok so-
rán szabályokat. A kisgyerekeknek 

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.

Második rész

Minden gyermeket 
meg kell tanítani 
játszani...
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mindig adjuk meg a választás lehe-
tőségét, hiszen a játékhoz éppúgy 
hozzátartozik az önkéntesség, mint 
a belső késztetésből fakadó, örömet 
nyújtó tevékenység. A mozgásos já-
tékkal biztosítjuk a nagymozgást, 
az energiák levezetését. Közben a 
gyermekek vágyaikat, képzeleteiket 
is meg tudják valósítani. „Orvos 
vagyok, meggyógyítom a babát, 
édesanyát.” A sokféle játékhelyzettel 
váltogatjuk az élményeket, informá-
ciókkal, ismeretekkel bővítjük tudá-
sukat, fejlődik az értelem.

A játék: örömforrás

Ha a gyermek a játék öröméért 
játszik (babázik, autózik, épít), nincs 
különösebb célkitűzés, játékszabály, 
akkor is örömet szerző a tevékenysé-
ge. Nem kell megfelelnie senkinek, 
saját vágyait valósítja meg, tehát 
szorongásmentes, aktív a cselekvé-
se. A gyerekeknek más-más játékaik 
vannak, más-más játékban érzik jól 
magukat. Mivel egyénileg különbö-
zőek, tapasztalataik, tudásvágyuk, 
fejlődésmenetük különböző, ezért 
játékuk, játékválasztásuk is különbö-
ző. Ennek ismeretében fontos, hogy 
mindig adjuk meg a szabad játék, a 
választás lehetőségeit is a játékok 
közül. Parancsra senki sem tud önfe-
ledten játszani.

„Olyan játékeszközt válasszunk, 
ami megfelel gyermekünk érdeklő-
désének, életkorának. – tanácsolja a 
szakértő. 

– Minden gyermeket meg kell 
tanítani játszani, illetve biztosítani a 
játék lehetőségét. A gyerek számára 
a játék az élményszerzés legfőbb for-
rása. A saját játékötletein keresztül, 
valamint a másokkal való együtt-
játszás során fejlődik és gazdagodik 
a személyisége. A felnőtt is játszik, 
az egész élete egy nagy játszma. A 
felnőtt is akkor képes bármilyen te-
rületen hatékonyan tevékenykedni, 

ha sikerül megőriznie magában ját-
szó gyermek önmagát.” A gyerekek 
nagyon szeretik, ha a szülők felidé-
zik saját, gyermekkori emlékeiket, 
mesélnek arról, számukra mi volt a 
kedvenc játék. Tanítsuk meg őket 
a „régi idők” játékaira, amikor az 
útszéli papsajtból gyűrűt, a mezei 
virágokból a fejünkre szép koszorút 
fontunk, gumi- vagy ugrálókötéllel 
versenyeztünk, plédekből, farostle-
mezekből sátrat építettünk vagy go-
lyóval céloztunk az apró lyukakba. 
„Az igazi játék a megszűnés felé kö-
zeledik – összegzi saját tapasztalata-
it a szakértő. – A korábbi tartalmas 
együttjátszás élménye mára túl sok 
esetben fejlődött vissza, hiszen a szá-
mítógépes játékok korántsem azt az 
élményt biztosítják, amit korábban 
a szabadban, csoportosan játszott, 
saját magunk alkotott játékok bizto-
sítottak. Ma a játék a számítógépes 
lövöldözős, vagy az udvari kiabálós 
játék szintjére fejlődött vissza, egy 
átminősülésen megy keresztül. Mi-
közben békeszerető, toleráns, nyu-
godt fiatalokat szeretnénk nevelni, 

közben mi, felnőttek árasztjuk el a 
gyermekjáték piacát értelmetlen, 
erőszakot sugalló, nyugtalanságot 
előidéző eszközökkel, számítógépes 
játékokkal. Próbáljuk menteni, ami 
még menthető, kíséreljük meg visz-
szaadni kicsiknek, nagyoknak a já-
ték igazi értékeit.” 

Jean Orsolya

Forrás: Vajda Zsuzsanna: Nevelés, 
pszichológia, kultúra. Dinasztia, Bp. 
1994

Nagy József: Nevelési kézikönyv 
személyiségfejlesztő programok ké-
szítéséhez. Mozaik Oktatási Stúdió. 
Szeged, 1996.

V. Binét - Stöckert: Játékpszicho-
lógia. Benedek László, J.S. Bruner, 
Mérei Ferenc, Páli Judit, Stöckert 
Károlyné, S. Millar tanulmányaival. 
Eötvös József KLK, 1997.

gyermekeink

A játékkal felkészítjük 
a gyermeket 
a felnőtt 
életre is.

" A nevelésben a kisgyer-
mekkor sokkal fontosabb, a  
következő éveknél. Amit ez 

a kor elront, vagy elmulaszt, 
később helyrehozni nem lehet. 

Ezekben az években eldől az 
ember sorsa jóformán 

egész életére."

Kodály Zoltán



16

Idén július 03-án megrende-
zésre került Veresegyház Város 

Önkormányzat szervezésében az V. 
Gasztronómia fesztivál.

A városün-
nep keretein 
belül szer-
vezett ren-
d e z v é n y n e k 
Ve r e s e g y h á z 
megújult főtere 
biztosított hely-
színt.

A tét nem ke-
vesebb, mint a 
vándorkupa meg-
szerzése, Dédi ven-
dégháza étterem  
10 .000 Ft-os felajánlá-
sa, és a legjobb ételfőző cím birtok-
lása egy teljes éven keresztül.

A rendezvény kiemelt jó hírének 
köszönhetően a térség kis és nagy 
vállalkozásain kívül alapítványok, 
sportegyesületek, családi és baráti 
közösségek is képviseltették a ma-
gukat nívós eseményen.

A verseny komolyságát és ma-
gas színvonalát tükrözi az ételeket 
bíráló zsűri tagok, akik a környék 
legjobb éttermeinek főséfjeiből, va-
lamint a Magyar Honvédség fősza-
kácsából állt.

A térség kiemelt biztonsági szol-
gáltatójaként ismert Life-Guard Kft 
Erdőkertes színeiben indult neki a 
nagy versenynek.

Magabiztosan hatalmas réz bog-
rácsban kezdtek neki a főzésnek.

Nem akármi került abba a bog-
rácsba!

Alapos előzetes kutató munka 
eredménye, ami nem más, mint Er-
dőkertesen lakó biztonsági vezető 
kollégánk bográcsparti étel specia-
litása.

Stílusosan a Kertesi betyár per-
kelt, azaz csülkös marhalábszár pör-
költ némi csavarral, trükkel és sok 
egyéb titokkal.

Köretként bulgurt választottak, 
ami tulajdonképpen tört 
búza, Magyar-

országon a török éttermekben „tö-
rök rizsnek” is nevezik. Legin-
kább a közel-keleti és a török 
konyha által kedvelt köret.
A zsűrik egyöntetű döntése 
alapján Veresegyházon 2016. 
év V. Gasztrofesztiválján a 
legjobb ételfőző verseny 
első helyezését, a Life-
Guard Security Kft. Er-
dőkertes nyerte.

 
Erdőkertesé a dicsőség, 
Kertesé a kupa!

gasztrofesztivál
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Kedves Szülők!

Vége a szünetnek! 
Szeptembertől új témákkal vá-

runk Titeket gyerekekkel együtt a 
Baba-Mama Klubban.  Szeptemberi 
vendégeink: 

- 09.08. Szepesi-Thaly Eleo-
nóra pszichológussal beszélgetünk a 
bölcsőde, óvoda és iskolakezdésről.

- 09.15. Svirzsovics Ilona az 
Akacia Pharma Kft képviselője az 
őszi immunerősítésről fog tájékozta-
tást adni.

- 09.22. Kunvári Nóri táp-
lálkozási szakértőt kérdezhetitek a 
helyes hozzátáplálásról, baba-mama 
étkezésről.

- 09.29. Régi Noémi a veres-
egyházi OXYgén Baba-Mama Klub 
új foglalkozásait mutatja be az ér-
deklődőknek.

Mindenkit szeretettel várunk! 
Csütörtökönként a Faluházban  
10-12 óra között.

Csányi Anita és 
Varga-Bokor Zsuzsanna

2016. július 29-én került meg-
rendezésre a második csecsemő és 
kisgyermek újraélesztési képzés he-
lyi szülők részére. Sok apuka is fon-
tosnak tartotta és részt vett ezen a 
délelőttön. Pozitív visszajelzések ér-
keztek, hasznosnak találták a szülők. 
Magyar Vöröskereszt által, Önkor-
mányzati támogatással valósult meg 
a képzés. A délelőttöt Dávid Tamás 
mentőtiszt és szakoktató tartotta. 
Következő képzés megfelelő létszám 
esetén lesz. Aki érdeklődik, kérem, 
jelezze nálam! 

Képzéssel egy időben Vöröske-
resztes ruhaosztás történt a rászoru-
ló családok részére.  Felnőtt és gyerek 
új (LIDL-s) ruhákból válogathattak 
a jelenlévők.

Varga-Bokor Zsuzsanna 
védőnő és képviselő 

20/3504126

Várandósgondozás 

26/2014. (IV.8) EMMI rendelet 
alapján.

A várandósgondozás olyan komp-
lex egészségügyi szolgáltatás, amely 
a védőnő, a háziorvos, a szülész-nő-
gyógyász, a várandós választása sze-
rint a szülésznő, valamint a várandós 
együttműködésén alapul.

Célja a várandós nő egészségének 
megőrzése, a magzat egészséges fej-
lődésének és egészségesen történő 
megszületésének elősegítése, a ve-
szélyeztetettség és a szövődmények 
megelőzése, illetve megfelelő időben 
történő felismerése, valamint a szü-
lésre, a gyermek korai kötődésére, a 

szoptatásra és a csecsemőgondozásra 
való felkészítés.

A várandósgondozás akkor kez-
dődik, amikor a szülész-nőgyógyász 
szakorvos a méhen belüli várandós-
ságot megállapítja, a rizikó-besoro-
lást elvégzi és erről a várandós részé-
re igazolást ad.

Az igazolás kiadását követően 
a várandóst a lakóhelye vagy a tar-
tózkodási helye szerinti területileg 
illetékes védőnő, gondozásba veszi. 
Ennek keretében kiállítja és kiadja 
a várandósgondozási könyvet, nyil-
vántartásba veszi, elvégzi az előírt 
vizsgálatokat, amiket dokumentál 
a kiskönyvben. Tájékoztatást nyújt 

védőnői hírek
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a várandós részére a várandósgon-
dozás folyamatáról, a kötelező és a 
választható vizsgálatokról. Tájékoz-
tatja a várandóst az egészséges élet-
módról, különös tekintettel a do-
hányzás, az alkohol és a kábítószer 
fogyasztás várandósságra gyakorolt 
káros következményeiről. Tájékozó-
dik a várandós szociális, családi és 
munkakörülményeiről.

A várandósgondozás során a vá-
randós jogosult arra, hogy a házi-
orvos legalább egy alkalommal, a 
védőnő a kiskönyv kiadásán kívül 
trimeszterenként egy alkalommal, 
szülész-nőgyógyász vagy szülésznő 
trimeszterenként legalább egy alka-
lommal gondozásban részesítse. Ha 
a várandós állapota alapján szakma-
ilag indokolt, a várandóst az előírás-
nál nagyobb gyakorisággal kell gon-
dozásban részesíteni.

A védőnő a várandósgondozás 
keretében vezeti a várandósok nyil-

vántartását, egészségügyi dokumen-
tációját és gondozási tervet készít. 
Családlátogatást végez 2-5 alkalom-
mal. Vezeti a várandósgondozási 
könyvet. Kiemelt figyelmet fordít 
a szoptatás szorgalmazására. Felké-
szíti a várandóst a szülésre, az újszü-
lött fogadására. Felhívja a várandós 
figyelmét az újszülött kori kötelező 
szűrővizsgálatokra és a szülők ezzel 
kapcsolatos felelősségére.

Várandósgondozás keretében a 
védőnők által önállóan, a vonatko-
zó szakmai irányelv alapján végez-
hető vizsgálatok: testtömeg méré-
se, haskörfogat mérése, vérnyomás 
és pulzus mérése, szájüreg, fogazat 
megtekintése, kültakaró vizsgálata, 
alsó végtag megfigyelése, magza-
ti szívműködés vizsgálata, emlők 
szemrevételezése, vizelet vizsgálata, 
vércukorvizsgálat tesztcsíkkal.

Varga-Bokor Zsuzsanna 
védőnő

védőnői hírek

Meghívó
" Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi 
szemünkben." 
Zsolt 118, 23

12 éve helyeztük el 
Erdőkertesen a református 
templom alapkövét.
Sok csodát éltünk meg azóta.
Szeptember 17-én du. 3 órakor
hálaadó istentisztelet keretében 
szeretnénk felszentelni 
templomunkat!

Mindenkit szeretettel várunk!

PROGRAM:
14.45 Trombitaszó a toronyból
15.00 Hálaadó istentisztelet
– Igét hirdet: Dr. Bogárdi Szabó 
István a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület püspöke
– Áldást mond: Nyilas Zoltán, az 
Északpesti Református Egyház-
megye esperese
– Istentisztelet alatt gyermek-
programok
a Szőlőfürt Református Óvodá-
ban
kb. 17.00 Szeretetvendégség a 
Faluházban az ifjúsági zenekar 
hálaadó énekeivel
18.30 Faültetés a nap emlékére
19.50 Trombitaszó a toronyból
20.00 Emlékséta mécsesekkel a 
templomtól

Helyszín: Református templom
2113 Erdőkertes, Nemes utca 5.



20 kutyafuttában

Legegyszerűbb, ha a kutyán-
kat ülő pozícióból tanítjuk 

meg erre az alapfeladatra. Kiin-
dulási pont: a bal lábunk mellett 
ül a kutyánk. Vezényszó: fekszik! 
Jobb kezünkben a jutalomfalat, 
amit engedünk neki megszagol-
ni, bal kezünket pedig finoman a 
marjára tesszük. Amikor megsza-
golta a falatot az orrával egy vo-
nalban, lassan a földre helyezzük 
a kezünket és csúsztatjuk egyenes 
vonalban előre, miközben a marjá-
ra enyhe hatást gyakorolunk (sok-
szor ez nem is szükséges). A kutya 
remélhetőleg követi, így amikor a 
mellkasa a földet éri megjutalmaz-
hatjuk a tenyerünkben lévő falattal 
és kedves hangon megdicsérjük. 
Amennyiben még nem feküdt le, 
akkor türelmesen újból ismételjük 
a gyakorlatot, míg megérti, hogy 
mit is szeretnénk tőle.

Akadnak domináns természe-
tű vagy hebrencs egyedek, akik 
nem szívesen veszik fel ezt a po-
zíciót. Általában a nyugodtabb 
ebek könnyebben elsajátítják ezt 
a gyakorlatot. Azoknál a kutyák-
nál, akiknél ennek a feladatnak a 
megtanulása kissé nehezen megy 
a következő módszert szoktam 
javasolni: a gazdi a földre ül, fel-
húzott lábakkal, úgy, hogy az ala-
gutat képezzen. Az egyik oldalon 
a kutyus, a másik oldalon a gazdi 
kézben a jutalomfalat, amivel a ku-
tyát a lába alá csalogatja. Az alagút 
épp csak akkora lehet, hogy a kis 
kedvencnek be kelljen kúsznia alá. 
Amikor a láb alatt felvette a fekvő 
pozíciót megjutalmazzuk. Szépen 
fokozatosan, először csak az egyik 
lábunkat „vesszük ki” a gyakorlat-
ból, majd ha már jól megy az egy 
lábunk alatt, akkor egyre nagyobb 
teret engedünk az alagútban, míg 
végül már szükség sem lesz rá, hi-

szen a kutya megkedvelte a parancs 
végrehajtását.

Itt is mint az ültetés gyakorlat-
nál, addig nem változtathat a kutya 
pozíciót, amíg nem hangzik el más 
vezényszó. A fokozatosság nagyon 
fontos. Az első gyakorlatoknál 
csak pár másodpercre kívánjuk, 
hogy ebben a helyzetben marad-
jon, később növelhetjük az időt. A 
földre, kedvencünk két lába közé 
szórhatunk pár szem jutalomfala-
tot, így azzal lesz elfoglalva, hogy 
felszedegesse azokat és nem akar 
azonnal felkelni.

Ha önállóan pózt akar váltani, 
visszafektetjük és megjutalmaz-
zuk. Ez azonban legyen intő jel, 
hogy a kutyánk még nem képes 
tovább ebben a helyzetben enge-
delmeskedni. Legyünk okosabbak 
és ne nyújtsuk túl hosszúra azt az 
időtartamot amíg nem tehet mást. 
Ha nem szeretnénk több feladatot 
megkövetelni a kutyától, mond-
hatjuk neki, hogy: MEHETSZ!, 
jelezvén, hogy nem kell tovább 
ránk koncentrálnia.

Arra is nagyon ügyeljünk, hogy 
a fektetés után ne mindig ugyan-
azok a vezényszavak hangozzanak 
el, mert ebben az esetben a ked-

vencünk tudni, fogja, hogy pél-
dául fektetés után mindig ültetés 
vagy behívás, esetleg a mehetsz! 
vezényszó következik, és hamar 
önállósítani akarja majd magát és 
előre fog „dolgozni”.

Olyan is előfordulhat, hogy a 
kutya bizonyos talajon nem szíve-
sen fekszik le. Ilyen lehet például 
esős időben a vizes fű, vagy a túl 
száraz, szúrós növényzet, esetleg a 
hideg vagy csúszós talaj. Gondol-
kozzunk, hogy hol szokott szíve-
sen leheveredni a négylábúnk és 
a tanítást ezen a helyen, nyugodt 
körülmények között kezdjük meg.

Jó g yakorlást kívánok! :)
Amennyiben kérdésük 

merülne fel, azt szívesen 
megválaszolom, ha írnak a 

kutyafodraszat@gmail.com -ra.

Macsárkóné Tóth Zsuzsanna
kutyakozmetikus, kutyakiképző

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



Görög tábor H
I
R

D
E
T

É
S

labdarúgó emléktorna

2016. július 31.

Sebo János „

Virágszálak

Augusztus 20.

Erdőkertes Ifjúságáért
Bakos Istvánné

elismero címek átadása„

Erdőkertes Sportéletéért
Bozó Pál

Erdőkertes Közbiztonságáért
Bohunka Tibor

Erdőkertes Közbiztonságáért
Tóth László

Erdőkertes Fiatalja
Pribojszki István

Erdőkertes Közéletéért
Juhász Andor posztumusz

Erdőkertes Fiatalja
Kadók Nikolett és Takács Eszter

- a díjat csapattársa vette át -



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

Krónika
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