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  A BETLEHEM
Évek óta szépül, alakul, újabb alakokkal bővül a 
Szent István Park Adventi dísze, a betlehem. 
A szarvast Horváth István, a szánt Veres Antal készí-
tette. A faanyagot Czukor Csaba adományozta.

A betlehem készítői:

Tóth Tamás, Veres Antal, Kőrösi Fatelep, Kucsa-Ker 
Kft., Farkas Gáborék állították össze.
A bábukat Bogdán Ferenc hozta, a ruhákat Farkas 
Józsefné készítette, Csapó Krisztina a berendezésben 
és dekorálásban segített, az állatokat Böjte Horváth 
István szobrászművész készítette.
Aki az építést évről-évre szervezi - Csapó Sándor.

(Szerk.)

bronzérmet nyert. A novemberi ba-
jai Serdülő Országos Bajnokságról 
Juhász János hozott bronzérmet. 
2016. november 27-én Budapesten 
került megrendezésre a MEFOB 
(Magyarországi Egyetemisták és 
Főiskolások Országos Bajnoksága), 
amelyen Vincze Vivien III. helyezést 
ért el. Decemberben, Budapesten 
a BRJSZ Regionális Bajnokságon 
szintén kimagasló eredmények szü-
lettek. A megrendezett versenyek és 
az ott elért eredmények részleteseb-
ben a http://erdokertes.hu/sport/
judo/eredmenyeink-2016 oldalon 
olvashatóak.

A 2016-os év eredményei alapján 
a Magyar Judo Szövetség egyesüle-
ti rangsorában 116 egyesületből az 
előkelő 85. helyet szerezte meg a 
klub. Ez rendkívül kiváló eredmény, 
figyelembe véve, hogy az EJSE, 
mint önálló egyesület csupán egy 
éves múltra tekint vissza.

2016. december 29-én 28 fő 
judoka övvizsgázhatott. A tanulók a 
Magyar Judo Szövetség Dan Kollé-
giumának képviselői előtt adhattak 
számot tudásukról. Mindannyian 
sikeres vizsgát tettek: 6, 5, 4, 3 és 2 
kyu övfokozatokból.

Büszkén számolhatunk be arról 
is, hogy Dr. Tóth László a Magyar 
Judo Szövetség elnöke a Magyar 
Judóért kitüntetés ezüst fokozatát 
adományozta Vincze Zoltán (III. 
dan) edzőnek, 50. születésnapja al-
kalmából, elismerve ezzel a judóban 
végzett több mint négy évtizedes 
munkáját.

Év végén az egyesület megtartot-
ta a szokásos záró értékelését, ame-
lyet egy fergeteges évzáró buli köve-
tett a Dongában.

Dr. Bozsár Jusztina

Erdokertesi Judo Sport
„

koponyeg.hu

Birkózik a tél is... 
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Tisztelt 
Erdőkertesi 
Polgárok! 
Az eltelt 
időszakban az 
alábbi esemé-
nyekről számol-
hatok be. 

n Megkezdődött az idei évre 
tervezett beruházások előkészítése 
annak érdekében, hogy azok minél 
hamarabb megkezdődhessenek, il-
letve azok az évnek abban a részében 
valósulhassanak meg, amelyekben 
az ideális. (Géza utca 620 fm bur-
kolat felújítása, 2,7 km-en úthely-
reállítás szegélykővel és mart aszfalt 
fedőréteggel, Kastély tetőszerkezet 
rekonstrukció.) 

A tervezőkkel a tervezési felada-
tokról és a tervbeadási időpontokról 
egyeztettem.

n A település közbiztonsági 
helyzetéről és az idei rendezvények 
biztosítási feladatairól tartottam 
megbeszélést Lajmer György r. alez-
redes kapitányságvezetővel és Szőke 
Zoltán r. alezredes őrsparancsnok 
urakkal.

n Részt vettem a Faluszépítő 
Bizottság ülésén, ahol településünk 
közterületeinek az idei évi fejleszté-
seiről cseréltünk gondolatokat és a 
lényeges kérdésekben határoztunk.

n Rendkívüli ülést tartott a Kép-
viselő testület. Határoztunk arról, 
hogy az NGM által az önkormány-
zati belterületi utak fejlesztésére a 
„PM_ONKORMUT_2016 Ön-
kormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő ki-
építésének, felújításának és korsze-
rűsítésének támogatása gazdaságfej-
lesztési céllal Pest megye területén” 
kiírt pályázaton az önkormányzat 

részt vesz.
Amennyiben pályázatunk sikeres 

lesz, úgy abból a Béke utca I. ütemét 
szeretnénk megépíteni a Háromházi 
Fő úti csatlakozástól a Vereckei ut-
cáig. A pályázatunk a benyújtási 
időszak első napján már beadásra ke-
rült, minden plusz pontszámot igye-
keztünk elérni a pályázat előkészíté-
se során. Ezek után nagyon bízunk a 
pályázat sikerében, és ha nyerünk, az 
út még az idei évben elkészülhet.

n Nagy László építésszel közö-
sen egyeztettünk Blaskó János szob-
rászművésszel a Szent István Park-
ban lévő Család című szobrának a 
téren belüli áthelyezéséről, melyre 
a tér egyre intenzívebb használata 
által indokolt átalakítás miatt van 
szükség.

n A Vis maior pályázat megvaló-
sításához kapcsolódóan közbeszer-
zési szakértővel egyeztettem. 

n A település idei évi rendezvé-
nyeinek előkészítése már elkezdő-
dött. Az önkormányzat nagyobb 
érdeklődésre számot tartó közös-
ségi rendezvényei:
május 1. – Majális
június 10. – Családi nap
július 1. – Sportnap – III. 
Erdőkertesi Lovas kupa

július 15. – Operett és nosztalgia est
augusztus 5. – Szalonnázzunk!
augusztus 26. –Tuning & Cabrio 
nyárzáró autós promenád
szeptember 9. – Sörfesztivál
szeptember 23. – Kertészeti 
Fesztivál
november 11 – Márton napi 
vigasság
november 26-tól – december 20-ig 
Adventi és karácsonyi programok

n A hóeltakarítás során sajnálat-
tal tapasztaltam, hogy ahol már meg-
épült a gyalogosok számára a járda 
azokon nagyon sokan parkolnak sze-
mélygépjárműveikkel. Ez nemcsak a 
síkosság mentesítést akadályozta, 
hanem azt is, hogy a járókelőknek az 
úttesten kellett menniük.

A következő időszakban a közterü-
let felügyelet a járdán való parkolást 
fokozottan ellenőrzi!

Kérem, figyeljünk jobban a gya-
logosokra, kismamákra és az időseb-
bekre egyaránt!

Köszönöm együttműködésüket!

Tisztelettel:

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

Isten hozta Erdőkertesen!
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A terápia lényegét a fejlesztők rö-
viden így foglalták össze:

„ A TSMT  (Tervezett 
szenzomotoros tréning) egy 
olyan terápia, melynek alapja egy 
szenzomotoros szemléletű vizsgálat. 
A vizsgálat során meg tudjuk állapí-
tani, hogy a különböző problémák 
hátterében organikus, idegrendszeri 
éretlenség áll-e, vagy más eredetű a 
probléma. A gyermekeket életkor-
okhoz igazodva különböző módsze-
rekkel, tesztekkel vizsgáljuk.

 A legkisebbek szűrés után hinta-
terápiával kezdenek, majd 4-5 hóna-
pos kortól már feladatsort kapnak. 
Maga a terápia két nagy részre oszt-
ható.

A TSMT I. egyéni terápiát je-
lent, amikor a felmérés után a tera-

peuta által adott feladatsort otthon 
kell végezni a megadott ismétlés 
számokkal. Havonta kell kontrollra 
járni, a feladatsort pedig 8 hétig kell 
végezni, hogy az idegrendszer meg-
kapja azt az ismétlés mennyiséget, 
amellyel ténylegesen bevésődnek 
az idegpályákba a változások. Az 
alábbi eszközökre van szükség ott-
hon, hogy a terápiát végezni tud-
ják: nagylabda, pléd, gördeszka és 
billenőlap.

4-5 éves kor alatt mindenképpen 
egyéni terápiát javaslunk, felette pe-
dig akkor ajánljuk, ha az idegrend-
szer érettsége nem éri el az 50%-ot. 
(Ezt a lehetőséget a Gödöllői Peda-
gógiai Szakszolgálat Veresegyházi 
Tagintézményében egyéni, vagy 
házi gyermekorvosi beutalás után 
vehetik igénybe. Szerk.)

 Minél kisebb a gyermek, annál 

több passzív  feladat adásával ingerli 
a terápia az idegrendszerét, azon be-
lül is leginkább az egyensúlyszervet. 
Ez a területe az agynak közvetlen és 
közvetett úton kapcsolódik sok más 
agyi területtel, így indirekt módon 
hatással lehetünk egyéb funkciót 
betöltő agyterületekre is. Ilyen pél-
dául az izomtónus szabályozása, a 
beszédközpont, a viselkedés szabá-
lyozása, a tanulási képességek befo-
lyásolása, stb. Ahogy nő, fejlődik a 
gyermek, a feladatok között egyre 
több olyan aktív feladat van, ahol 
az ő gondolkodása, önálló mozgása 
is szükséges a feladat elvégzéséhez. 
Így már többrétűen tudunk hatni a 
problémás területekre az idegrend-
szerben.

A TSMT II. csoportos terápián 
heti 2 alkalommal fejlesztik a gyer-
mekeket, általában a tanév elején, így 
együtt is fejlődnek, haladnak előre. 
Ehhez nagy tornateremre, sok és vál-
tozatos eszközökre van szükség. 

A  TSMT célja, hogy a mozgá-
sok az automatizmus szintjére ke-
rüljenek. Így mire iskolába kerül a 
gyermek, ne veszítsen el energiát 
olyan dolgokra, amikre már nem 
kellene odafigyelnie. Például a fi-
nommanipuláció feljődése a nagy-
mozgásokat követi. De ha már a 
nagymozgásokkal is probléma van, 
akkor valószínű, hogy a finommoz-
gásokkal is. Ha egy gyermeknek 
gondot okoz a ceruzafogás, akkor 
szinte egész figyelmével arra kon-
centrál. Meg tudja csinálni, de arra 
már alig tud figyelni, hogy mit 
mond a tanító néni, mit is kell csi-
nálni, mi a feladat. Nem azért nem 
tud teljesíteni, mert nem elég okos, 
hanem azért, mert testi szinten még 
nem automatizálódtak azok a folya-

heP

beszámoló
a Helyi Esélyteremtő Program óvodát érintő fejlesztéseiről

Az önkormányzati fenntartású Ki Akarok Nyílni Óvodában 
ősztől megkezdődött a gyermekek mozgásfejlesztése, nem 
csak az 5 éves kortól, hanem már a legkisebbeknél is.
A 3 és 4 évesek szeptemberben megkezdett felmérését 
követően, a 7 óvodai csoportban 52 gyermek TSMT 
mozgásfejlesztése kezdődött meg október elejétől.
A fejlesztéseket két szakember, Zelei Éva és Bács Rita TSMT 
terapeuták végzik, heti 2 alkalommal, kiscsoportos formában.
Beszereztük a szükséges fejlesztő eszközöket is.
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matok, amik a sikeres iskolai bevá-
lást feltételezik.

Mik azok a tünetek, amikre érde-
mes odafigyelnünk?

Csecsemő korban:
- szopási nehézségek, nem akar 

szopózni, hamar elfárad
- feszes vagy túl laza izomzat
- ferde testtartások a csecsemőnél
- nem követi az életkorának meg-

felelő nagymozgásokat, azoktól idő-
ben vagy minőségében eltér

- alvási problémák, alvás-ébrenlét 
egyensúlyának felborulása

- sokat síró baba, nehéz megnyug-
tatni

- túlságosan nyugodt, nehéz fel-
kelteni az érdeklődését, nem figyel a 
játékokra

Gyermekkorban:
- beszédmegkésettség, sok be-

szédhiba
- magatartási, viselkedési problé-

mák ( túl sokat sír, dühkitörései van-
nak, inkább bohóckodik, minthogy 
a feladatot megcsinálja)

- túlzottan félénk, mimóza lelkű
- részképességekben elmaradása 

van már az óvodában is
- görcsös ceruza használat
- koncentrálási, figyelmi nehézsé-

gek
- pervazív fejlődési zavar, 

hiperaktivitás, figyelemzavar
- egyensúlyproblémák (sokat esik, 

ügyetlen, mindennek nekimegy, fé-
lénk a hintán, csúszdán, mászókán)

- bármi, amiről a szülő úgy érzi, 
vagy gondolja, hogy nem jó, az ő 
gyereke, más, mint a többi

- olvasási, írási, számolási nehéz-
ségek

Erdőkertesen az óvodában szep-
temberben felmérésre került sor, 
ahol a 3-5 év közötti korosztályt 
vizsgáltuk egy rövidített, egyéni 
vizsgálattal. Megnéztük az ideg-
rendszerük érettségét reflexvizs-

gálatokkal és, hogy mennyire érett 
ezen korosztály mozgása ( hiszen a 
mozgás minősége sok dolgot elárul 
egy gyermek érettségéről). Azokat a 
kisebb gyerekeket, akik most kerül-
tek az oviba, és még nem működtek 
együtt a vizsgálatnál, illetve akik 
később kezdik az ovit januárban 
újra vizsgáljuk.

Az eredmények alapján, akinek 
szüksége volt mozgásfejlesztésre, 
beosztottuk kis létszámú csoport-
ba. Októberben el is kezdődtek a 
tornák szorosan együttműködve az 
óvó nénikkel, hiszen velük állandó 
a kontaktus, sőt, az általunk kért 
mozgásformákat napi szinten vég-
zik a csoporttal.

 Így sokkal hatékonyabbá, gyor-
sabbá válik a gyermekek fejlesztése. 
„

Az utolsó évüket óvodában 
töltő, 5 évesnél idősebb gyerme-
kek részére folytatódott a tavalyi 
nevelési évben bevezetésre került 
Alapozó Terápia, amely ezen korú 

gyermekek részére kidolgozott 
speciális torna. Jól bevált módszer 
az idegrendszer mozgásos érzék-
szervi fejlesztésére, a tanulási ne-
hézségek megelőzésére.

A fejlesztéseket idén is Knaver 
Tímea alapozó mozgásterapeuta 
végzi, 54 nagycsoportos kisgyer-
mek részére, heti 2 alkalommal.

Timea a terápia lényegét, így is-
merteti:

„ A gyerekek sokféle természetű-
ek lehetnek. Van egy pont, amikor a 
szülők mégis felteszik a kérdést: Ez 
vajon nem furcsa-e, nem működik-e 
másképp a gyerekem? Láthatjuk, 
vannak félénkek vagy épp túlságo-
san is társaságközpontúak. Lehet-
nek figyelmetlenek, ügyetlenek, 
utasításokat nem értők. Gyakori, 
hogy fáradékonyak vagy éppen túl 
mozgékonyak, mozgáskoordináci-
ójuk, mozgásfejlődésük elmaradott. 
Idegrendszeri éretlenségük befolyá-
solja életüket, családjaik életét. 

heP

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALONL>



4 heP

Az Alapozó Terápia meghonosí-
tása Delacato módszere alapján, ha-
zánkban Dr. Marton- Dévényi Éva 
nevéhez fűződik.

A terápia az idegrendszer éré-
sét, újrastrukturálását segíti elő, 
mozgásukban ügyetlen, megkésett 
beszédfejlődésű, figyelemzavaros, 
hiperaktív, autisztikus gyerekek 
számára.

A terápia az elemi mozgásmin-
tákon alapul és a tökéletes mozgás-
koordináció elérését célozza meg. 
A fejlődéstani nagymozgásokat 
az egyensúllyal és a rugalmasság-
gal együtt a terápia kezdetétől 
fejleszti, amire később ráépíthető 
a magasabb rendű idegrendszeri 
funkciók, majd  az írás, olvasás, 
számolás. 

Az iskolai kudarcok nagy több-
ségének hátterében az idegrend-

szer éretlensége, a mozgásproblé-
mák állnak. Ha az alapozó terápia 
segítségével újrastrukturáljuk az 
idegrendszert, az iskolai problé-
mák "maguktól" megoldódnak. 
Nagyon fontos, hogy már egészen 
korai kisgyermekkorban felfigyel-
jünk az eltérő fejlődésre, mielőbb 
szakemberhez forduljunk.

Az Alapozó Terápia hatásai
•	 Javul	 a	 gyerekek	 mozgás-

koordinációja, figyelme, koncent-
rációs képessége

•	 Beindítja	 a	 megkésett	 be-
szédfejlődést

•	 Hatékonyabb	 lesz	 a	 logo-
pédiai fejlesztés

•	 Javul	az	emlékezet,	számo-
lási készség

•	 Oldja	a	szorongást
•	 Javul	 a	 gyerekek	önértéke-

lése, alkalmazkodóképessége
•	 Kitartóbbá	 válnak,	 nő	 a	

feladattudatuk
Az Alapozó Terápia javasolt a 

következők esetén
•	 Mozgáskoordináció,	 moz-

gásfejlődés elmaradottsága
(Elesik, bukdácsol, nem szeret 

mozogni)
•	 Anyanyelvi	készséghiány
(Beszédfejlődési, hangképzési 

problémák, olvasási zavar)
•	 Figyelemproblémák

•	 Idegrendszeri	éretlenség
(Mindent később kezd el vagy 

egyáltalán nem csinálja a korcso-
portjára jellemző tevékenységeket. 
Ügyetlen, figyelmét nehéz lekötni, 
nem szeret rajzolni.)

•	 Dominancia	 megválasztá-
sának késése

(Kétkezesség, átszoktatott ke-
zesség)

•	 ADHD	(Organikus	hátte-
rű figyelemzavaros, hiperaktív és 
részképesség gyenge gyerekeknél)

•	 Enyhe	mentális	retardáció
(70-es értékű IQ közelében. Az 

Alapozó Terápiával minden tarto-
mányban akár 10-15 pontot is nő-
het az intelligencia!)

•	 Autisztikus	 gyerekeknek	
(Feltűnően korlátozott tevékeny-
ség és érdeklődés, kommuniká-
ció speciális károsodása, szellemi 
egyedüllét.)”

Kedves szülők! 

Az óvodában tevékenykedő 
fejlesztők bizonyos 
időközönként együttes 
megbeszélésen értékelik 
a különféle területeken 
folyó munkát, szükség 
esetén módosítják az 
egyénre szabott fejlesztési 
programot.
Jelenleg a féléves értékelések 
folynak.
Következő számunkban 
az óvodában folyó 
gyógypedagógiai, logopédiai 
fejlesztésekről számolunk 
be, illetve a pszichológus 
ismerteti tapasztalatait.

Szerk.

FOLYTATÁS AZ 3. OLDALRÓL>
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Előzmények:

Erdőkertesen 2015-ben  az 
egészségnapon merült fel a 

Vöröskereszttel a közös munka lehe-
tősége  Varga-Bokor Zsuzsa és a te-
rületi vezető Gáspárné Csókás Rita 
közreműködésével.

Önkormányzati együttműkö-
déssel csecsemő és kisgyermek új-
raélesztés tanfolyamot szerveztek, 
munkahelyi elsősegélynyújtás ok-
tatást, rendezvényeken való rész-
vételt szűrésekkel, valamint ruha-
osztást rászoruló családok részére 
új ruhákból.

Tovább lépve óvodánkat is meg-
keresték bázisóvoda lehetőségként, 
amire azonnal igent mondtunk, 
hiszen minden partnert szívesen 
fogadunk, akik óvodásaink és csa-
ládjuk megsegítését támogatják.( pl. 
„ Gondolkodj Egészségesen Alapít-
vány”, akik „Egészség zsákkal” ked-
veskedtek a  gyerekeknek)

Májusban megpályáztuk a  
bázisóvoda címet, amit sikerült  
elnyernünk.

Novemberben 31 taggal megala-
kult bázisóvodánk. Az alapszerve-
zet elnöke Dr Pásztor László, titkár 

Járosiné Suba Karolina, vezetőségi ta-
gok: Varga-Bokor Zsuzsa, Szarvasné 
Suba Erika, Szendrey Júlia.

December 16-án ünnepélyes 
keretek között Kovács Dávid Ma-
gyar Vöröskereszt Országos Ifjúsági 
Szakmai  vezetője átadta a Vöröske-
reszt Bázisóvoda táblát, ahol  a Süni 
csoport adott műsort.

A 6-os számú területhez tarto-
zunk, ahol elnök Szilágyiné Pápai 
Anna, az első bázisóvoda vezetője. 

Januártól programokkal készül-
nek a Vöröskereszt munkatársai 
óvodásaink és az óvónők részére, 
valamint ruhaosztással a belépett 
tagok számára.

Járosiné Suba Karolina

Vöröskeresztes Bázisóvoda erdőkertesen

Túráznak az ovisok
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A téli időszak idén is szinte 
kizárólag a kutyás ügyekről 

szól.
Ismét felhívom a figyelmét a ku-

tyatulajdonosoknak, hogy a TE-
LEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI 
HATÁRÁN BELÜL TILOS a KU-
TYÁT PÓRÁZ NÉLKÜL SÉTÁL-
TATNI, ILLETVE FELÜGYELET 
NÉLKÜL UTCÁRA ENGEDNI, 
KÓBOROLNI HAGYNI. Renge-
tegszer írtam már erről itt az újság-
ban is illetve a Közterület-felügye-
let internetes oldalán is. Mostantól 
nincs figyelmeztetés, FELJELEN-
TÉST és BÍRSÁGOT von maga 
után a SZABÁLYSZEGÉS. Napi 
szinten kapok olyan bejelentéseket, 
hogy pórázon sétáltatott kutyások-
ra támadnak utcán egyedül csellen-
gő illetve kapun kirohanó kutyák. 
Ez tarthatatlan állapot! Különösen 
érvényes ez a Béke utca Trencsényi 
utca környékére, a Katona József 
utca Vörösmarty utcai részre illet-
ve a Páskom utcára. Ugyan az a pár 
kutya cselleng napi szinten az utcán. 
A figyelmeztetés nem vezetett eddig 
eredményre, így eljárást kezdemé-
nyeztünk a gondatlan eb tartók el-
len. A szabálysértési bírság ezekben 
az esetekben 30.000Ft-tól indul, az 
állatvédelmi bírság 45.000 Ft.-tól. 
Sajnos ezek az esetek jó párszor tra-
gédiával végződnek. Szilveszter éjje-
lén egy Törpe pincser tetemét talál-
tuk meg a Fő út Domb utca sarkán 
akit elütöttek, január 21-én este a 
Tüzép elől vittünk a VeresVetbe egy 
elütött kutyát, akinél kétséges, hogy 
életben marad-e, január 20.-án a -15 
fokba tett ki egy lelketlen ember egy 
ház kapuja elé két nyolchetes körüli 
kölyök kutyát, a dermesztő hideget 
túlélték ugyan, de mire odaértünk 
a bejelentésre, egy póráz nélkül  
sétáltatott németjuhász megtámadta 
őket és az egyik elpusztult.

 

VIGYÁZZUNK JOBBAN KED-
VENCEINKRE! 

A KULCS A MEGELŐZÉS!

Táplálkozás

Ha kutyánk sokat van a szabad-
ban, akkor a megszokottnál  maga-
sabb kalóriatartalmú ételt adjunk 
neki. Többször kínáljuk langyos 
vízzel, ne hagyjuk előtte a fagyott 
vizet, mert a jég- és hóevés  könnyen 
mandulagyulladást okoz. Ilyenkor 
kedvencünk keveset, vagy egyáltalán 
nem eszik, belázasodik, folyik az orra 
és köhög. Sokszor a nyálzás és habos 
hányás is a betegség jele lehet. A nyi-
rokcsomók megnagyobbodnak, a 
toroktájék fájdalmas. Ha ezeket a tü-
neteket tapasztalják, mindenképpen 
keressék fel az állatorvost, mert akár 
szopornyica is okozhatja a bajt. 

Téli veszélyek

A rövidebb szőrű ebek nehezen 
viselik a telet, de a lakásban tartott, 
hosszabb szőrű társaik is nagyon 
fázhatnak a hidegben. 

Amikor reggelenként a meleg 
lakásból kivisszük sétálni a sokszor 
mínusz 10 fokos hidegbe őket, ak-
kor könnyen megfázhatnak. Ki-
hűlés miatt leggyakrabban a vese  
mondja fel a szolgálatot, és a máj-
nak és a szívizomnak is árt a nagy 
hideg. De az öreg kutyusokat gyöt-
rő reumatikus megbetegedések is 
rosszabbodhatnak a hideg miatt. 
Ilyenkor az idősebb és beteges ku-
tyákra mindenképpen, de a rövid 
szőrű ebekre és a kölyökkutyákra 
is adjunk melegebb kutyaruhát, 
ami védi a hasukat a megfázástól! 
Megelőzésre vásároljunk vitamino-
kat, amelyek erősítik a szervezetét, 
így segítik átvészelni a kutyának a 
telet.

 
Tévhit, hogy a kutyák nem fagy-

nak meg. Egy hideg téli éjszakán 
megfelelő menedék nélkül halálra 
fagyhat bármelyik kutyus. Leg-
könnyebben az állat füle, farka és 
lábai fagynak el.

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk
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A nagy hidegben ne hagyja so-
káig a szabadban a kutyáját. A kinti 
kutyaházat szigetelje le, alulra te-
gyen szalmát, faforgácsot. Rongyot 
ne tegyünk a házba, mert a kutyák 
a tappancsukon bevihetik a vizet és a 
nedves rongyok megfagyhatnak.

Rendkívüli hidegben a kint tar-
tott kutyust is engedjük be az elő-
szobába vagy a pincébe, ahol védve 
vannak a szélsőséges időjárástól! 

A lakásban ügyeljünk arra, hogy 
ha van kandalló vagy hősugárzó, 
akkor megfelelő távolságban legyen 
attól, nehogy megégesse magát!

 
Közlekedéssel kapcsolatos észre-

vételeinkről pár szó. 
Sokan nem tudják (vagy nem 

akarják tudni), hogy az ingatlanok 
előtti járda szakasz tisztán tartásáról 
síkosság-mentesítéséről az ingatlan 
tulajdonosának kell gondoskodni. 
Az esetleges balesetekért az ingatlan 
tulajdonosát terheli a felelősség.

 
A járdánál maradva. Pár hónap-

ja került átadásra a Nemes utcában 
a Református templom melletti új 

térkővel burkolt járda. Az a járda a 
gyalogosok közlekedését szolgálja, 
NEM PARKOLÓ HELY! Nagyon 
hamar tönkre fog menni az autók 
pláne ott parkoló teher autó súlya 
alatt. Ugyan úgy TILOS a megállás 
és várakozás ezen a járdán is, mint 
ahogy a település többi utcájában 
lévő járdán. Ilyen pl. a Cseresznye 
fasor utca, Tompa Mihály utca is. Itt 
is Szabálysértési feljelentést illetve 
helyszíni bírságot von  maga után a 
szabálytalanság. 

BEFOGAD-LAK HÍREK.

December hónapban is sikerült 

két kutyusunknak szerető családot 
találni, de sajnos hamar jött helyet-
tük új kutya. A 2016. évi  ivarta-
lanítási program is lassan a végére 
ér, november december hónapban 
újabb 18 Kertesi  rászoruló család  
kutyusát tudunk térítésmentesen 
ivartalanítani. Boni az éheztetett 
németjuhász után, januárban újabb 
éheztetett kutyát kellett sürgősen 
elhozni a gazdájától és gondozás-
ba venni. A többszöri figyelmez-
tetés ellenére sem volt háza nem 
volt megfelelően táplálva (csont 
sovány), 1 m láncra volt kikötve a 
ház mögé, mellé dobva egy ócska 
matrac annak támasztva egy desz-
ka kutyaháznak! Ez egy nagytestű 
nagy mozgásigényű pásztor kutya 
egy bobtail, ha a képen most nem 
is annak látszik. Mindkét esetben 
kezdeményeztük az állattartástól 
való eltiltást. 

 
Továbbra is várjuk állatszerető 

állatbarát ismerőseink segítségét. 
Sajnos az adományokon kívül más 
bevételünk nincsen, ezért csak ak-
kor tudunk működni és minél több 
állaton segíteni, ha támogatnak 
minket.

 Befogad-LAK Erdőkertesi 
Állatvédő Alapítvány

Adószám: 18746594-1-13
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Számlaszám:
OTP: 11742568-20003775

Nemzetközi utalás esetén:
IBAN: 

HU75 11742568-20003775-00000000
SWIFT Kód: OTPVHUHB

KÖSZÖNJÜK MINDENKI-
NEK A SEGÍTSÉGET, 
LEGYEN AZ PÉNZBELI, 
vagy  TÁPADOMÁNY! 

Mittó Gabriella és
Miksi József

Közterület Felügyelők

környezetünk
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u	 Február 28-ig megtekinthető 
a  Mesél a múlt - Időutazás az 1920-as 
évekbe  kiállítás.

 A filmvetítés előre egyeztetett 
időpontokban lehetséges

u	 Február 3. 17.oo-19.oo a Sző-
lőfürt Református Óvoda zártkörű ren-
dezvénye

Kolompos táncház

u	 KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL   
február 10-11-12. 

Benne: I. Országos Mikrokontroller 
Napok 10-11-én (részletes ismertetés a 
honlapokon és a fc-on)

u	 Február 10-én 18.oo ÉRDE-
KES TÖRTÉNELEM

Esterházy hercegek a 20. században. 
(Egy arisztokrata család alkonya)

 Dr. Varga Kálmán történész ve-
títettképes előadása

u	 Február 14. 14.oo-18.oo 
VÉRADÁS

u	 Február 17. (péntek) 
14.oo-18.oo   EGYMI farsang

u	 Február 17. (péntek) 17.oo-
19.3o Szappanfőző tanfolyam 1. prog-
ramja (részletek alább!)

u	 Február 23. (csütörtök) 18.oo  
BioPont klub

 Téma és előadó szervezés alatt 
Programgazda: 
Varga-Farkas Edit Sára 

u	 Február 25. (szombat) 
14.oo 
ULTI-KLUB

u	 Február 26. (vasárnap) 
17.oo óra
NOSZTALGIA KLUB
Belépés: klub-tagságival

v Március 3. (péntek) 17.oo-19.3o 
Szappanfőző tanfolyam 2. programja 
v Március 4. 18.oo  

kiállításmegnyitó 
v Március 8. 18.oo Köszöntjük a 

Nőket! Szórakoztató műsor a Nemzetkö-
zi Nőnapon
v Március 11. 19.oo   JÓTÉKONY-

SÁGI SPORTBÁL AZ ESE SZERVEZÉSÉBEN 
v Március 15. 10.oo Községi ün-

nepség a '48-as Forradalom és Szabad-
ságharc évfordulóján
v Március 22-25.  INTERNET  

FIESTA

FELHÍVÁS!
Helytörténeti kutatásokkal fog-
lalkozó klub létrehozását tervez-
zük, melyhez várjuk mindazon 
érdeklődők jelentkezését, akik el-
hivatottságot éreznek a település 
múltjának kutatására, az itt kez-
detekben megtelepedett családok 
életének, sorsának felderítésére.

***
10-én 18.oo ÉRDEKES TÖRTÉ-
NELEM
Esterházy hercegek a XX. század-
ban. (Egy arisztokrata család al-
konya)
Dr. Varga Kálmán történész vetí-
tettképes előadása
Talán nincs olyan ember, aki a 
hazai arisztokrácia „primus inter 
pares” családjáról ne hallott vol-
na. Csodás kastélyok, mesés kin-
csek kötődnek nevükhöz… no de 
mi lett velük a világháborúkkal és 
politikai zűrzavarokkal terhes 20. 

században? Az előadásban a csa-
lád sorsát kísérjük végig , egészen 
napjainkig.

***
A tavasszal Testkilépéses meditá-
ció a Vadzsrajan - Gelugpa irány-
zat alapján címmel  (Kali) meg-
hirdetett program január 29-én 
indult, a 2016. áprilisi újságban 
részletesen olvashatnak róla.

***
A Kertesi Kamarakórus várja a 
tagjai közé mindazokat, akik szí-
vesen énekelnek, és szeretik a jó 
társaságot. A kóruspróba csütör-
tök 18.oo órakor kezdődik a Fa-
luházban, karvezető Iványi Mag-
dolna.

***

"Múlt század projekt"
Valamikor az 1980-as évek végén 
egyik nap édesapám valóságos 
kincsekkel tért haza a munkából. 
Valahol Rákospalotán dolgoztak, 
ha jól emlékszem egy régi házat 
újítottak fel. Ennek a régi háznak 
a padlásán hevertek elfeledve a 
dobozok, melyek az 1920-as évek-
ben készült fotók üvegnegatívjait 
rejtették. Kiskoromban sokat né-
zegettem ezeket az ég felé tartva, 
és közben azon merengve, hogy 
kik lehettek ezek az emberek... 
Aztán sokáig én is elfeledkeztem 
róluk, néhány dobozkának sajnos 
nyoma veszett, de mintegy 100 db 
üveglemezt a mai napig féltve őr-
zök. Egy kis leleményesség és némi 
számítógépes grafika segítségével 
varázsoltam pozitívvá őket. 
Ez a kiállítás egy időutazás. Aki 
megnézi ezeket a fotókat, feltárul 
előtte a majd' 100 évvel ezelőtti 
világ egy kicsiny része: kirándu-
lások, csoportképek, beszédes te-
kintetek. 

(T.Z.)

www.erdokertesfaluhaz.hu

Február

FalUház

Márciusi előzetes
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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 szeret-
nél? Vagy csak 
felfrissítenéd 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 es-
ténként fél hattól fél nyolcig.
Kurzuskönyv: Traveller Intermediate 
(beszerzésében segítünk!)
További információk, jelentkezés: 

06 20 3596915 
zsuzsi.gyorfi@gmail.com

***

v K e d v e s 
erdőkertesi Anyu-
kák, Kismamák és 
Nagymamák!
Találkozzunk min-
den héten csütörtö-

kön 10.oo-12.oo-ig a Erdőkertesi 
Faluházban (a fc-on mindig jelez-
zük a helyszínt!) 
Az idei év (első félév) munkatervét 
olvashatjátok a fc-on, és a Faluház-
ban. 
 Csatlakozzatok Facebook csopor-
tunkhoz: Erdőkertes Baba-Mama 
Klub.   

Szeretettel várunk minden  
érdeklődőt!   

Csányi Anita és 
Varga-Bokor Zsuzsanna

v Alapfokú gombais-
mereti tanfolyam in-
dul ismét 2017. febru-
ár 23-án a Faluházban. 

A tanfolyam két féléves. Tavasszal 
és ősszel 6-6 elméleti foglalkozás és 
6-6 terepgyakorlat lesz. Az előadá-
sok minden második csütörtökön 
18-20 óra között lesznek, a kirán-
dulások pedig hétvégén a délelőtti 
órákban, kb. 2-3 órás elfoglaltsá-
got jelentenek.
Kb. 110 gombafaj megismerésére 
nyílik lehetőség. Foglalkozunk a 
gombagyűjtés szabályaival, élet-
tannal, a gombák felépítésével, 
határozó bélyegeivel, a gomba-
mérgezésekkel, a felhasználási és 
tartósítási módokkal, valamint a 
gyógyhatású gombákkal is.
A tanfolyam csak megfelelő szá-
mú jelentkező esetén indul.
További információk, jelentkezés: 
30-293-0359 szidoniakis@gmail.
com

***
v	 BioPont klub 
2014. májusától havi-
másfélhavi rendsze-
rességgel klubnapot 
tart a Faluházban, 

amelyen a témákat a tagok igényei 
szerint választjuk. A fő irányvonal 
továbbra is a környezettudatos, 
vegyszermentes életmód kiala-
kításához nyújtott segítség. Az 
előadásokhoz kapcsolódóan az 
egymástól-tanulás módszerét (is) 
alkalmazzuk. A „benti” foglalko-
zások mellett célzott természetjá-
rásokon veszünk részt, pl. gyógy-
növény-ismereti és gyűjtő túrán, 
továbbá gyakorlatban is megta-
nuljuk a gyógynövények feldol-
gozását.  A részvétel díjtalan!

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

játék-, lakásriasztó-, öntöző au-
tomatika-, látvány-elektronika 
áramkör építés. Mikrokontrol-
ler- és számítógép programozás. 
Linux alapismeretek.  A klub ve-
zetője Tóth János Péter, képes tá-
jékoztatóját olvashatják a novem-
beri újságban.

***
v	Megfelelő szá-
mú jelentkező ese-
tén újból indítjuk a 
bőrmíves, a kosár-
fonó és a nemezelős 

tanfolyamot, továbbá a patchwork 
(foltvarró) klubot. Várjuk az ér-
deklődők jelentkezését!

***
v	 Szappankészítő 
tanfolyam hideg eljá-
rással – a Szerkeverde 
műhellyel
Szappanöntés 2x2.5 
órában péntek estén-
ként az Erdőkertesi 

Faluházban
Elméleti alapok és gyakorlati kivi-
telezés
A tanfolyamon elsajátíthatod, 
megismerheted:
- a hidegeljárásos szappanöntés 
technikáját,
- a biztonsági előírásokat,
- a szappankészítés alapvető ké-
miai folyamatait, hozzávalókat, 
beszerzési forrásokat, tippeket, 
trükköket, 
- különféle szappanfajtákat,
- szappan recept kalkulátor hasz-
nálatát.  
- az alapanyagok tulajdonsága-
it, többek között az olajok, zsí-
rok felhasználhatóságát, keverési 
ajánlását, a lúg tulajdonságait, il-
latanyagok és színezőanyagok tu-
lajdonságait,
- a mintázás, illatosítás, színezés 
alaptechnikáit,
- a tanfolyamon saját receptet ké-
szítünk, melyet el is készítünk,

FalUház

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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- a résztvevők a tanfolyamon jegy-
zetet kapnak.
A tanfolyam gyakorlati napján 
öntött szappant minden résztve-
vő hazaviheti.
A tanfolyamra minden résztve-

vő hozzon magával kötényt vagy 
védőpólót (melyet nem sajnál, ha 
esetleg a lúgos massza ráfröccsen-
ne) Részvételi díj: 8.000 Ft
Előzetes jelentkezés szükséges az 
alapanyag beszerzése miatt
február 13-ig a szerkeverde@

gmail.com és a faluhaz@
erdokertes.hu e-mail címen.
A program csak meg felelő számú 
jelentkező esetén indul!

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

könyvtári 
híradó!

Könyvtári kölcsönzések alkalmából fo-
lyamatosan mérjük fel az olvasói igé-

nyeket, hogy mit szeretnének olvasni, milyen 
könyveket szeretnének kölcsönözni. Ezek már 
az idei igények, melyek alapján az alábbi köny-
veket rendeltük meg könyvtárunk részére:
l	 Pál Dániel, Fórizs László: A klasszi-

kus Upanisadok II.
l	 Pál Dániel (szerk.): A klasszikus 

Upanisadok I.
l	 Dan Ariely: Zseniálisan irracionális. 

Kiszámíthatóan irracionális
l	 Noah Hawley: Zuhanás előtt

l	 Randy Susan Meyers: Kényelmes 
hazugságok. A gyilkos lányai
l	 Mary Kubica: A fogadott lány.  

A jó kislány
l	 Veronica Roth: A hűséges. Négyes. 

A lázadó. A beavatott.
l	 Susan Ee: Angelfall trillógia
l	 Bertalan Tivadar: Félcédulák
l	 Szabó Péter: Van élet a halál ELŐTT! 

Állj félre a saját utadból!
l	 Mindszenty József: 1956
l	 Tímár Gábor: Menni vagy maradni. 

Isteni igazság
l	 Solomons, Natasha: MR. 

ROSENBLUM LISTÁJA . A Tyneford-ház. A 
Hartgrove-ház
l	 D. J. McINTOSH: A babiloni boszorkány

l	 Pálinkás Norbert: 100% Disznó

Ezeken kívül az elmúlt évben is nagyon 
sok új könyv érkezett.  Látogassanak el 
könyvtárunkba,  reméljük mindenki talál ér-
deklődésének megfelelő olvasmányt. Tovább-
ra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat új 
könyvek beszerzésére.

Olvastál egy jó könyvet?  
Ajánlhatod másoknak is, írd meg gon-

dolataidat, küldd el nekünk (faluhaz@
erdokertes.hu), hogy miért javaslod elolva-
sásra! A legérdekesebbeket az újságban is 
megjelentetjük.

A legsikeresebb ajánlásokat az Országos 
Könyvtári Napok (2017. október második hete) 
rendezvénysorozat keretében díjazni fogjuk.

FOLYTATÁS AZ 9. OLDALRÓL>
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helló 2017 
és babás 
szülők!

J a n u á r b a n 
ünnepli 2. szü-
letésnapját az 
E r d ő k e r t e s i 
B a b a - M a m a 
Klub. 

De mi ez és mit is lehet ott 
csinálni?

Minden hét csütörtök délelőtt-
jén megtelik a helyi Faluház aulája 
babakocsikkal, a földszinti ter-
me gyermekzsivajjal, női csacso-
gással, játékkal. Amíg a gyerekek 
kúsznak-másznak, forgolódnak, 
totyorognak, nassolnak vagy ját-
szanak, mi beszélgetünk, tapasz-
talatot cserélünk, bátorítunk, 
megerősítünk, szakértő előadókat 
hallgatunk meg, kacagunk, ját-
szunk, ismerkedünk.

Miért jó ez nekünk? Mert so-
kan vagyunk betelepülők a falu-
ba és ismerkedni, beilleszkedni 
szeretnénk. Mert a helyi anyukák 
befogadóak és nagyon támogató-
ak velünk. Mert kell a piciknek is 
a hasonló korú társaság. Mert jól 
esik egy kicsit helyben is kimoz-
dulni és más anyukákkal találkoz-
ni. Mert igazán tartós barátságok 
is születnek. Mert jó valahova 
tartozni. Mert hasznos informáci-
ókkal látnak el a meghívott vendé-
gek. Mert, ha segítséget kérsz vala-
miben biztos lehetsz benne, hogy 
kapsz is. 

Ki csatlakozhat hozzánk? 
Bárki, aki kedvet érez 

hozzá, kíváncsi, nyitott személyi-
ség : kismama, anyuka, nagymama.

Keresd a nyílt csoportunkat a 
Facebook-on: Erdőkertesi Baba-
Mama Klub néven!

Szívesen jönnétek „bandázni”? 

Minden csütörtökön 10:00 és 
12.oo óra között az Erdőkertesi 
Faluházban találtok meg bennün-
ket. (belépődíj nincs!)

 
Február havi témáink:
2017.02.02.: Bemutatkozik az 

ESÉLY Szociális Alapellátási Köz-
pont.

Vendég: Nagyné Gódor Csilla a 
Központ vezetője

2017. 02. 09. Bemutatkozik a 
Faluház. Vendégeink lesznek a Fa-

luházban működő klubok vezetői.
2017.02.16. Bemutatkoznak 

a helyi, gyermeksportkörök és 
vezetőik.

2017. 02. 23. Tévhitek a 
toxoplazmáról. Vendég: dr Pápa 
Kinga-állatorvos

Várunk mindenkit 
szeretettel!

Varga-Bokor Zsuzsanna védőnő és 
Csányi Anita a klub szervezői

hUmánUm
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kisiskolások 
tehetség-

programja
Iskolánk sike-

resen pályázott az 
Oktatási Hivatal 
által meghirdetett 
MaTalent2 prog-

ramban való részvételre.

A MaTalent2 az általános is-
kola negyedik évfolyama 

számára létrehozott tehetségazo-
nosító módszertan és eszköztár, 
amelyben lehetőség nyílik a mate-
matikai tehetségek felkutatására 
és megismerésére.

A kétfordulós program rend-
kívül vonzó a résztvevő tizenöt 
tanuló számára. Az első forduló 
január közepén volt, amelynek 
során a tanulók az internetes felü-
leten 45 perc alatt 20 feladatot ol-
dottak meg. A feladatokból egyér-
telműen látszott, hogy a program 
alkotói nagy hangsúlyt fektettek 
arra, hogy a gyerekek a minden-
napi életből kiragadott példákon 
keresztül gyakorlatias és hasznos 
tudásról tegyenek tanúbizonysá-
got. Az online felület adta lehető-
ségeket maximálisan kihasználva 
ábrákkal, képekkel és egyéb gra-
fikai elemekkel tették vonzóbbá a 
készítők a feladatokat, melyeket a 
tanulók nagy lelkesedéssel oldot-
tak meg. Jó volt látni a gyerekek 
arcán a kíváncsisággal teli tenni 
akarást, amelyet a számítógépen 
történő feladatvégrehajtás csak 
fokozott. Láthatóan minden pil-
lanatát élvezték a munkának, 
majd ennek befejeztével már a 
következő forduló időpontja felől 
érdeklődtek.

A márciusi második megméret-
tetést negyedikeseink nagy izga-
lommal várják.

 Kiss Anikó

iskolai karácsonyi 
műsor

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

...ez a kis versrészlet jutott eszem-
be, mikor iskolánk karácsonyi mű-
sorát idéztem fel, melyet hagyomá-
nyosan 2016. december 21-én az  
Erdőkertesi  faluházban tartottunk. 

A szeretet ünnepét látványos, kedves 
műsorszámok varázsolták bensősé-
gessé. A többhetes alapos, izgatott 
felkészülés meghozta eredményét, 
hisz a kis „színészek”felszabadult, 
vidám műsorral örvendeztették 
meg a közönséget. A 3. osztályosok 
verses, dalos színjátéka a hócsatát, 
hóemberépítést jelenítette meg a 
színpadon. A színjátszó szakkör Ka-
rácsonyi emlék című műsora, meg-
hitt hangulatú versekből és napló-
részletekből álló zenés összeállítása, 
a furulyával kísért karácsonyi dalok, 
felemelő élményt nyújtottak. A Ka-
tinka és Julinka című mesejáték mél-
tó befejezése volt ennek a megható, 
szép ünnepnek.

A kedves kis műsorokért, kará-
csonyi hangulatért köszönet Kocsis 
Erika, Séra Andrea és Perbiró Ágnes 
tanárnőknek.   

Erdélyi Katalin

mŰVészeti 
VersenYeink
Az idei tanévben újra megren-

deztük lelkesen daloló tanulóink 
részére népdaléneklési versenyün-
ket. Diákjaink az évszakhoz kap-
csolódó népdalokkal mutatták 
meg tehetségüket. 

iskolai hírek 
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Iskolánk legügyesebb pacsirtái:
1. Konkoly Eszter 4.b
2. Dugonics László 3.b
3. Berki Julietta 4.b és 
     Németh Regina 5.a 

Decemberben meghirdettük az 
évek óta népszerű Mikulás-napi rajz-
versenyünket is. A számos remekmű 
közül egy három fős zsűri választot-
ta ki a nyertes alkotásokat, melyek a 
következők:

1 – 2. osztály
1. Kis Léla 1.a
2. Monori Dániel 2.a 
3. Rákó Jázmin 2.a

3 – 4. osztály
1. Mesterházy Réka 4.a 

2. Pacsnik Ferenc 4.a 
3. Kovács Kíra Luca 4.a

5 – 8. osztály
1. Farkas Bianka 5.a 
2. Hegedűs Noémi 6.a 
     Balogh Tímea 6.b 
3. Nagy Regina 5.a 

Gratulálunk a győzteseknek!

Szaktanárok

Tanulmányi versenyeink

A felső tagozatosok tanulóinknak 
novembertől elindítottuk tanulmá-
nyi versenysorozatunkat. Megren-
deztük a nyelvhelyességi versenyt, 
angol nyelvi versenyünket, illetve a 

matematikai kvíz csapatversenyün-
ket is.

Örömmel töltött el minket, hogy 
a tavalyi évhez képest több tanuló 
vállalta a megmérettetést. A legügye-
sebbek több tárgyból is indultak. 

A gyerekek a logikus gondol-
kodást igénylő feladatok mellett a 
tárgyi tudást, az összefüggések isme-
retét mérő, a kreativitásukat és fan-
táziájukat igénybe vevő feladatokkal 
birkóztak meg. 

Gratulálunk minden versenyző-
nek a bátorságáért és az elért ered-
ményekért!

szaktanárok

mesekönyvért 
osztálykirán-

dulást 
adnak a Mesedoktorok

Kórházak, gyermekosztályok 
mesekönyvállományának bővítése 
céljából óvodai csoportok, általános 
iskolai osztályok, középiskolás csa-
patok részvételével a Mátrix Köz-
hasznú Alapítvány által működ-
tetett Mesedoktorok mesekönyv 
gyűjtő akciót szervez. Most jóté-
kony célra át lehet adni a már nem 

használt, de még jó állapotban lévő 
mesekönyveket. A legtöbb könyvet 
összegyűjtő általános iskolás csapat 
a 2016/2017-es év végi osztályki-
rándulását 300.000. Ft értékben az 
alapítvány fizeti, a legtöbb könyvet 

összegyűjtő óvodai csoport és kö-
zépiskolás csapat minimum 60.000 
- 60.000 Ft értékű díjazásban ré-
szesül. Az összegyűjtött könyvek 
gyermekkórházakba kerülnek, ahol 
beteg gyerekek gyógyítását a részt-
vevőkkel így közösen segítjük elő! 
A www.mesedoktor.hu oldalon az 
óvodák – iskolák részére minden 
információ megtalálható. Magán-
személyek és cégek mesekönyv 
felajánlását is örömmel fogadják a 
szervezők. A könyvgyűjtés a kórhá-
zak és a beteg gyerekek támogatása 
mellett közösségépítő erejű is.
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Idén is megtartjuk a Házasság 
hetét. Mi nagyon sok áldást 

kaptunk Istentől a házasságon ke-
resztül, hiszen épp ez az a kapcso-
lat, amelyben a legmélyebb emberi 
közösség élhető meg. Sajnos mégis 
talán a házassággal szemben hang-
zik el a legtöbb vicc, nagyon sok 
támadás éri az állhatatos, hűséges 
döntést. Évtizedeken keresztül va-
jon hányszor jön elő olyan gondo-
lat, kérdés, vágy, amely arra irányul, 
hogy titokban történjen valami, 
ami kívánatos az egyiknek, de fáj-
dalmas a másiknak. Vagy később 
már nem is titokban.

A rend tiprása módszeresen fo-
lyik. A bibliai rendnek a tiprása. Én 
azt mondom, hogy kár.  Hiszem és 
élem, hogy a Teremtő a lehető leg-
jobbat akarta, amikor a férfi mellé 
nőt is alkotott. Hiszen „nem jó az 
embernek egyedül” (1 Móz 2,18). 
Aki olyan házasságban él, amilyen-
ben kiteljesedik, az úgy érzi, hogy 
valami paradicsomi ez az egész. És 
tényleg, ez még a Paradicsomkert-
ből maradt meg. Nem sok min-
den. A betonfalak, lakótelepek, az 
aszfaltutak, vagy a dezodorok nem 
onnan jöttek. Azokat mi hozzuk. 
Az emberi civilizáció. A csodála-
tos teremtett világ lassan tönkre is 
megy abba, amit mi hozunk. De 
a házasság még mindig csodálatos 
ajándék tud lenni. Már persze ha 
ketten egymásra találtak, ha olya-
nok találtak egymásra, akik nem a 
testet, nem a húst, nem a „nőstényt” 
és nem a „hímet” keresik, hanem az 
embert, a társat, aki lelkileg is és tes-
tileg is kiegészít. De ehhez szükség 
van a bibliai útra, arra, amit a Pa-
radicsomkertben Ádám is megjárt. 
Hogyan találta meg Évát? Amit 
tudunk erről, az különbözik attól, 
amit ma sokan megélnek. Hogy fér-
fiak is keresnek valakit, meg nők is. 

Hogy ki kire talál? Annyit tudunk 
mondani, hogy mikor kire.

A bibliai történetben nagyon 
egyszerűen van leírva. Ádám halá-
losan megsebesült, az Úr sebesítette 
meg. De ő erről nem is tudott sem-
mit, mert közben aludt, az Úr el-
altatta. Megformálta közben Évát, 
meggyógyította Ádámot, majd 
odavezette hozzá. Jézus azt mond-
ta: „az enyéim ismerik az én han-
gomat”. Mert itt van egy kapcsolat. 
Ott még megvolt „A” kapcsolat. 
Kapcsolat az embernek a Teremtő-
jével. Amelybe belefért, hogy maga 

a Teremtő látta meg, hogy nem jó az 
embernek egyedül. Nem az ember 
panaszkodott, hanem kimondta ezt 
az Isten. De ha kimondta, meg is ol-
dotta. Társat adott. És ha van társ, 
ha a másik valóságos társ, és nem 
kihasználni akar, hanem szolgálni, 
akkor az ember nem fájdalmat akar 
neki okozni, hanem örömöt. 20 
évesen is, meg 50 évesen is, meg 50 
évi házasság után is.

Ahol ez nem így történik, ott ki 
ilyet talál magának, ki olyat. Kinek 
bejön, kinek nem. Egyre többen 
beszélnek arról, hogy saját nemük-
ben nem is találnak társat. Sokszor 
még akkor sem, ha egyébként há-
zasságban élnek, mert nem érzik 
társnak azt, aki mellettük van. Hát 
elkezdenek keresni. És azt mond-
ják, hogy megtalálják önmagukat – 
másnál, vagy akár a másik nemnél. 
Transgender-elméletet állítanak fel, 
amiből gyakorlati felismeréseik lesz-
nek. Megfeleltetik az elméletnek az 
aktuális érzéseiket, következtetése-
ket vonnak le, amelyeket publikál-
nak, tanítanak, és egyre többeknek 
tűnik úgy, hogy igen, megvan a jó 
megoldás az önkifejezésre, magunk 
megtalálására.

Azonban még mindig sokan 

hit

áldás,  békesség!
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használjuk eredeti nemünket. So-
kunknak örömünk van a társunk-
ban. Sőt, gyönyörködünk ifjú-
korunkban elvett feleségünkben 
(Példabeszédek 5,18). Hiszen át-
éltük mind a halálos sebet az Isten 
kezében, amikor nemcsak egyedül 
voltunk, de megláttuk totális cső-
dünket, totális egyedüliségünket, 
hogy minden lényeges részét az élet-
nek egyedül kell végig élnünk. Ilyen 
a betegség, ilyen egy dolgozat, ilyen 
a műtét, de ilyen a halál is. Viszont 
azt is megláttuk, hogy az Úr keze 
megtart. Jó erősen. Megismertük az 
Ő hangját, az Ő szeretetét, és rábíz-
tuk magunkat. Elfogadtuk már az 
Ő szent kezeiből azt is, hogy nem 
volt mellettünk senki, de akkor is 
az Ő szeretetét láttuk meg, amikor 
elénk vezette társunkat. Megértet-
tük akaratát, hiszen nemcsak ez az 
egyetlen kérdésünk volt fontos, ha-
nem minden („Minden gondotokat 
őreá vessétek, mert neki gondja van 
rátok” – 1 Péter 5.7). És ahogy tel-
tek az évek, azt éreztük, hogy nem 
külön fejlődünk, hanem összefelé. 
Mint ahogy egy gallyat, ha ősszel 
belemetszünk egy másik fába, pár 
hónap múlva már nem lehet szétvá-
lasztani. Sőt, gyümölcsöt is fognak 
teremni valószínűleg. Ha valaki 
mégis szétszedi, akkor törik. Há-
zasságot is csak törni lehet. Gyer-

mekek között nagyon sok törött 
életet látunk. Ezért is imádkozunk 
a házasságokért, ezért is tartjuk meg 
idén is a Házasság Hete programot, 
buzdítunk mindenkit, hogy keresse 
Teremtőjét, Őneki van terve még 
mindig velünk. És gyermekeinkkel 
is.

„Csak én tudom, mi a tervem 
veletek – így szól az Úr. Békességet 
és nem romlást tervezek és remény-
teljes jövőt adok nektek!” Jeremiás 
könyve 29,11.

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com

hit

     GYERMEKFELÜGYELET
   BÖLCSI

10 éve működő gyermekfelügyelet szakképzett személyzettel 
és kedvező feltételekkel várja 5 hónaptól 3 éves korig a játszani 

és fejlődni vágyó kicsinyeket.
Óradíj, napidíj és havidíj függvényében

Bővebb infó a 06 20 2616986 - os telefonszámon
Facebook.com/katica.csaladinapkozi

2113 Erdőkertes, Tó utca 1/3 lakás
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2016.12.28.-án ismét megrendeztük a 
Női Foci tornát. Meghirdetése után fél órával, 
márt megtelt a tervezett keret. Másnap még 5 
edző jelezte a szándékát. Miután idő, és hely 
hiányában nem tudunk elég csapatot fogadni, 
hogy a játékidő is elég legyen, még egy közeli 
baráti egyesületnek adtunk helyet, így 7 (Fiktív 
KFC, Bakonynána Női Focicsapat, Cunami FC. , 
Pinkball, Halásztelek, Gödi SE, Erdőkertesi Női 
Focicsapat), Női Labdarugó csapat mérkőzött 
meg egymással. Pásztor Béla Veresegyház Pol-
gármestere nyitotta meg a tornát. Pásztor Lász-
ló Erdőkertes Polgármestere pedig záróbeszéd-
del, és díjkiosztással zárta le a napot. Nagyon 
köszönjük, hogy megtiszteltek minket! 

Elmondhatom, hogy nagy létszámmal jelen-
tek meg szurkolók, akik nagyon erős mérkő-
zéseknek voltak szemtanúi. Voltak sportszerű, 
és elgondolkodtató, szép játékkal lefolyt mér-
kőzések, és voltak nagyon durva, nem a torna 
szelleméhez méltó meccsek is. Igyekeztünk 
barátságosan minden helyzetet megoldani, 
például, mivel a Cunami FC. emberhiánnyal 
küzdött, ezért csapatunkból Zagyi Krisztina 
önként vállalta, hogy saját meccseinken kívül, 
pótolja a Cunami létszámát. Így nem csak a 
saját meccsein küzdött, de ellenfelünket is se-
gítette tudásával. A 7 csapatból bronzérmes 3. 
hellyel dicsekedhetünk. Gratulálok a csapatom-
nak. Bízom benne, hogy most is megelégedve 
távoztak a női focisták, hiszen játékvezetőink 
Bodor Marianna, és Kupecz Norbert önkéntes, 

szakmailag profi munkájukkal támogatva a 
rendezvényt, adtak keretet a szabályoknak, 
amit mindenki el is fogadott, illetve szokásunk-
hoz híven senkit nem hagytunk üres kézzel 
elmenni. Különdíjunk is rendhagyó volt, hiszen 
két legjobb kapust, és két legjobb játékost is 
jutalmaztunk, mert így láttuk jónak. Külön kö-
szönet Hollósi Marikának, Id.Hollósi Jánosnak, 
és Kiss Károlynak, akik mind a négy napon biz-
tosították, hogy kicsiktől a nagyokig, lányoktól, 
a férfiakig, sportolhasson mindenki, háttérbe 
szorítva családi programjukat, megérdemelt 
pihenésüket. Nem szeretnék kihagyni senkit, 
aki bármivel is hozzájárult a rendezvény szín-
vonalához. 

Nekik is köszönjük! 

Hajrá E. S. E.!

Pásztor gyula 
karácsonyi női Foci torna

sport

az ejse 
Erdőkertesi Judo Sport 

Egyesület 2016. évi 
eredményei, sikerei

Az erdőkertesi judosok kiváló 
évet zártak. A judokák számos 
hazai és nemzetközi versenyen 
vettek részt az elmúlt esztendő-
ben, ahol leg jobb tudásuk szerint 
álltak helyt.

2016. január 30-án került 
megrendezésre Zalaegerszegen 
a Serdülő „B” Diákolimpia.  A 
nagykőrösi II. Kőrös Kupa Ser-
dülők versenyen és az UTE Re-
gionális Rangsor versenyen is 
sok érmet gyűjtöttek be az egye-
sület versenyzői. Februárban a 
Vásárosnaményban tartott Ser-
dülő „A” Diákolimpián  V. helyen 
zárt Neményi Gergő, és VII. he-
lyezett lett Újvári Lajos. Ezt köve-
tően a Budapest kupán, egy nem-
zetközi, meghívásos versenyen 
mutathatták meg eredményesen 
a judosaink, hogy mit tudnak. 
Kecskeméten került megrende-
zésre a Szentkirályi kupa judo 
verseny, 40 egyesület, mintegy 
400 judoka részvételével. Ezen a 
versenyen az erdőkertesi judosok 
6 versenyzővel vettek részt és itt 
is kiváló eredmények születtek. 
Szintén ebben a hónapban Ta-
tán került megrendezésre a Juni-
or Diákolimpia, amelyen 57 kg 
súlycsoportban Vincze Vivien 
V. helyezést ért el. Júniusban az 
egyesület egy Svájci Nemzetközi 
Meghívásos versenyen is részt vett. 
Természetesen itt is nagyszerű 
eredményeket értek el. Szeptem-
berben pedig Szegeden képvisel-
ték a judokák az egyesületet egy 
szintén Nemzetközi Meghívásos 
versenyen. A Pakson rendezett 
XXXV. Atomkupán Újvári Lajos 

Folytatás a következő oldalon>



  A BETLEHEM
Évek óta szépül, alakul, újabb alakokkal bővül a 
Szent István Park Adventi dísze, a betlehem. 
A szarvast Horváth István, a szánt Veres Antal készí-
tette. A faanyagot Czukor Csaba adományozta.

A betlehem készítői:

Tóth Tamás, Veres Antal, Kőrösi Fatelep, Kucsa-Ker 
Kft., Farkas Gáborék állították össze.
A bábukat Bogdán Ferenc hozta, a ruhákat Farkas 
Józsefné készítette, Csapó Krisztina a berendezésben 
és dekorálásban segített, az állatokat Böjte Horváth 
István szobrászművész készítette.
Aki az építést évről-évre szervezi - Csapó Sándor.

(Szerk.)

bronzérmet nyert. A novemberi ba-
jai Serdülő Országos Bajnokságról 
Juhász János hozott bronzérmet. 
2016. november 27-én Budapesten 
került megrendezésre a MEFOB 
(Magyarországi Egyetemisták és 
Főiskolások Országos Bajnoksága), 
amelyen Vincze Vivien III. helyezést 
ért el. Decemberben, Budapesten 
a BRJSZ Regionális Bajnokságon 
szintén kimagasló eredmények szü-
lettek. A megrendezett versenyek és 
az ott elért eredmények részleteseb-
ben a http://erdokertes.hu/sport/
judo/eredmenyeink-2016 oldalon 
olvashatóak.

A 2016-os év eredményei alapján 
a Magyar Judo Szövetség egyesüle-
ti rangsorában 116 egyesületből az 
előkelő 85. helyet szerezte meg a 
klub. Ez rendkívül kiváló eredmény, 
figyelembe véve, hogy az EJSE, 
mint önálló egyesület csupán egy 
éves múltra tekint vissza.

2016. december 29-én 28 fő 
judoka övvizsgázhatott. A tanulók a 
Magyar Judo Szövetség Dan Kollé-
giumának képviselői előtt adhattak 
számot tudásukról. Mindannyian 
sikeres vizsgát tettek: 6, 5, 4, 3 és 2 
kyu övfokozatokból.

Büszkén számolhatunk be arról 
is, hogy Dr. Tóth László a Magyar 
Judo Szövetség elnöke a Magyar 
Judóért kitüntetés ezüst fokozatát 
adományozta Vincze Zoltán (III. 
dan) edzőnek, 50. születésnapja al-
kalmából, elismerve ezzel a judóban 
végzett több mint négy évtizedes 
munkáját.

Év végén az egyesület megtartot-
ta a szokásos záró értékelését, ame-
lyet egy fergeteges évzáró buli köve-
tett a Dongában.

Dr. Bozsár Jusztina

Erdokertesi Judo Sport
„

koponyeg.hu

Birkózik a tél is... 
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