
kiállítás megnyitó
A Százvirágú Kalocsa Petrás Anna

Közmeghallgatás

Óvodai oszi kiállításon„



A Fiatal Forrás Színtársulat 
adta elő naovember 24-én 

a Faluházban.
Rendező: Molnár Klára

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 
2018. február 2-3.
Mit keres az internet a mosógépben?
Hogy beszélget a tolókapu az okostelefonnal?
Dobbal verebet továbbra sem, de vajon lehet-e kamerával egeret 
fogni?

Ezekre és még sok hasonló, alkalmasint abszurdnak tűnő 
kérdésére is választ kaphat bárki, aki ellátogat 2018. február 

másodikán és harmadikán, a Kultúrházak Éjjel-Nappal 2018-as 
eseményeire az Erdőkertesi Faluházba.
Az Erdőkertesi Mikrokontroller Klub második alkalommal rendezi 
meg az Erdőkertesi Mikrokontroller Napokat, ahol ezúttal az 
internet kapcsolattal rendelkező olyan eszközökről lesz szó, 
amelyek az elkövetkezendő pár évben meghatározóvá fogják tenni 
mindennapjainkat.  Legyen az mosógép, öntöző automata, lakásri-
asztó, szobatermosztát, vérnyomásmérő, EKG, vagy akár kávéfőző, 
mindegyik már most kapható IOT technológiával ellátott kivitelben.
Vannak, akiknek semmit nem mond ez a 3 betű, vannak, akik már 
olvastak róla. És megint csak vannak, akik már úgy készítenek IOT 
alapú okoseszközöket, mint 40-50 évvel ezelőtt az én korosz-
tályom a fémépítővel toronydarut. Igen, többnyire 10 és 20 év 
közötti fiatalokról van szó.
Várunk mindenkit, aki csak a külsőre kíváncsi, de nagy örömünkre 
fog szolgálni, ha valaki be szeretne nézni a “motorháztető alá” 
is. Sőt azokat is nagyon várjuk, akik szánnak arra pár órát, hogy 
maguk elkészítsék első saját fejlesztésű IOT berendezésüket. Az 
ötleteit senki ne felejtse otthon!
A rendezvényen a részvétel ingyenes.

Tóth János Péter

Óz 
a nagy varázsló
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Tisztelt 
Erdőkertesi 
Polgárok! 
Az eltelt 
időszakban az 
alábbi esemé-
nyekről számol-
hatok be. 

n Október 26-án Guba Zoltánnal or-
szággyűlési képviselőnk kabinet főnökével 
egyeztettem településünk aktuális pályázati 
helyzetéről.

n Október 27-én két térbútor gyártó vál-
lalkozás képviselőivel tárgyaltam. 

n Október 28-án volt a Ganz épületében 
működő Darts Klub megnyitója.

n Október 29-én Hack István képvise-
lőtársammal részt vettem a Nosztalgia Klub 
rendezvényén.

n Október 31-én részt vettem a Re-
formátus templomban a reformáció 500. 
évfordulója alkalmából tartott ünnepi Isten-
tiszteleten.

n November 3-án a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemen részt vettem a III. Önkor-
mányzatiság konferencián.

n November 6-án helyszíni bejárás ke-
retében egyeztettünk a DMRV Zrt. képvise-
lőivel és alvállalkozójával a Béke utcai ívó 
víz gerincvezeték cseréjéről és az azt követő 
úthelyreállításról.

n November 8-án községi rendezvények-
hez szükséges faházat vásároltunk.

n November 9-én a Katona József és Ba-
rackos utcák közvilágításáról egyeztettem.

n November 10-én a Béke utcai útépí-

téshez kapcsolódó kooperációs egyeztetést 
tartottunk. Majd ezt követő minden kedden 
találkoztunk.

n November 10-én TÖOSZ kibővített 
elnökségi ülésen vettem részt, ahol a szer-
vezet jövő évi programjairól, és a fejlődés 
irányairól egyeztettünk.

n November 16-án településünkön járt 
és az aktuális pályázatai munkálatainkat 
megtekintette Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő.

n November 17-én, Dunakeszin részt 
vettem a tankerületi központnak helyt adó 
épület ünnepélyes felavatásán. Ugyanezen 
a napon nyílt meg Petrás Anna és Stúdiója 
kiállítása a Faluházban.

n November 19-én vasárnap szemétsze-
dés volt a településnek a lőtérhez tartozó 
részén. A szemétszedésen több mint 30-an 
közreműködtek, minden környékbelinek, 
aktivistának, és a Barátság Nyugdíjas klub 
tagjainak köszönöm a részvételt.

n November 21-én a Képviselő-testület 
ülésének keretében Közmeghallgatásra ke-
rült sor. 

n November 22-én a Zöldhíd Nonprofit 
Kft. ülésén vettem részt.

n November 24-én a Neumann János Ál-
talános Iskolában XIV. alkalommal megren-
dezésre került Neumann napi matematika-, 
és informatikaverseny.

 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

A kézműves sátorban november 26-án

Képviselői fogadóóra:

A Szentsarki Emlékkeresztnél 
tart fogadóórát:

2017. december 11-én 17.3o 
órától - 19.oo óráig

Varga-Bokor Zsuzsanna kép-
viselő és dr. Pásztor László pol-
gármester.

Készül a kenyérlángos
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A 2017. október 16-án 
és november 7-én meg-
tartott Képviselő-testületi 
ülés napirendjei voltak:

2017. október 16. rendkívüli tes-
tületi ülés: 

1. Csapadékvíz gazdálkodási 
pályázattal kapcsolatos határozatho-
zatal

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

2. Óvodafejlesztési pályázaton 
való részvétel

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

3. Útépítés közbeszerzési eljá-
rás eredményhirdetése

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

A 2017. november 7. 
testületi ülés napirendjei 
voltak:

1. Tájékoztató a Neumann Já-
nos Általános Iskola 2017/2018-as 
tanév kezdéséről

  Előadó: Ladjánszki Csilla isko-
laigazgató

2. Óvoda téli zárva tartás en-
gedélyezése

  Előadó: Visnovszkyné Bátori 
Katalin óvodavezető

3. Temető rendelet felülvizsgá-
lata

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

4. Alapító okirat kiegészítése
  Előadó: Dr. Pásztor László pol-

gármester
5. Reklámhordozóról szóló 

helyi rendelet
  Előadó: Dr. Pásztor László pol-

gármester
6. Veresegyház és Környéke 

Szennyvízközmű Társulás részére 
képviseleti jogosultság megadása

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

7. Belterületbe csatolás

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

8. Elidegenítési és terhelési ti-
lalom feloldása több ingatlant érin-
tően

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

9. Épületek energetikai korsze-
rűsítésére pályázat benyújtása

 Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

A Képviselő-testület 
október 16-án határoza-
tot hozott:

•	 a	 csapadékvíz	 elvezetés	 Er-
dőkertes középső vízgyűjtő terüle-
tén című pályázattal kapcsolatban;  

•	 a	 Rákóczi	 utcai	 óvoda	 fej-
lesztésére új kétcsoportos óvoda épí-
tésére pályázat benyújtásáról;

•	 a	Béke	utcai	útépítés	kivi-
telezőjének kiválasztása céljából 
lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetéséről, mely sze-
rint a Béke utca Vereckei utca és 
Fő út közötti szakasz szilárd bur-
kolattal történő ellátásának kivi-
telezője a PENTA Általános Épí-
tőipari Kft lesz.

A Képviselő-testü-
let november 7-én meg-
hallgatta a Neumann 
János Általános Iskola 

2017/2018-as tanév kezdéséről szó-
ló tájékoztatót.   

A Képviselő-testület 
engedélyezte a Ki Aka-
rok Nyílni Óvoda 2017. 
december 27-től – 2018. 

január 2-ig történő zárva tartását, 
valamint az óvodai dolgozók ré-
szére tartandó karácsonyi ünnep-
ség időtartamára 2017. december 
20-án 16.3o órától az óvoda zárva 
tartását.

 

A testület elfogadta a temetőről 
és a temetkezésről szóló 4/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet-
ben meghatározott temetési helyek 
megváltási díjainak felülvizsgálatát. 
A felülvizsgálat eredményeképpen a 
sírhelyek megváltási ára változatlan 
marad. 

A testület döntést hozott az 
Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának kiegészítéséről. A 
kiegészítés a költségvetési szerv köz-
feladatát és alaptevékenységét érintő 
jogszabály feltüntetését tartalmazza.

A Képviselő-testület elfogadta a 
reklámok, reklámhordozók elhelye-
zéséről szóló önkormányzati rende-
letet. 

A testület az egyebek 
napirend keretében:

•	 döntést	 hozott	 a	
Veresegyház és Környé-

ke Szennyvízközmű Társulásnak a 
Veresegyházi Regionális Szennyvíz-
rendszerre vonatkozóan képviseleti 
jogosultság megadásáról;

Zárt ülés keretében ha-
tározatot hozott:

•	 ingatlan	 belterület-
be csatolásáról;

•	 elidegenítési	 és	 terhelési	 ti-
lalom feloldásáról több ingatlant 
érintően;

•	 az	Önkormányzati	épületek	
energiahatékonysági felújítására és 
megújuló energiaforrás hasznosítá-
sára című pályázati felhívásra pályá-
zat benyújtásáról „Az Erdőkertesi 
Polgármesteri Hivatal, a Szőlőfürt 
Református Óvoda és a Roheim-
kastély (öreg iskola) épületének 
energetikai korszerűsítésére”.

testületi hírek
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Gondolatok a kitűzött 
célokról, családról és a 
meghitt ünneplésről - 
Adventi beszélgetés 
Tuzson Bencével

Kell, hogy ilyenkor egy kicsit lassít-
sunk a hétköznapok egész évben meg-
szokott tempóján, és szakítsunk ma-
gunknak időt az elmélyülésre, az ünnep 
tartalmának és jelentésének nemcsak 
a megértésére, de a minél teljesebb 
megélésére is - nyilatkozta lapunknak 
Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú 
választókerület országgyűlési képvise-
lője, amikor az adventi készülődésről 

kérdeztük. Mint mondta, fontosnak 
tartja, hogy adjunk magunknak időt 
arra, hogy mérlegelhessük, mi minde-
nen mentünk át az elmúlt időszakban, 
hogyan döntöttünk a legfontosabb 
pillanatokban, illetve milyen lépéseket 
tettünk annak érdekében, hogy lép-
jünk egyet előre, jobbá és élhetőbbé 
tegyük a mindennapjainkat és kör-
nyezetünket, nemcsak a magunk, de 
a családunk, a barátaink, a szűkebb és 
tágabb értelemben vett közösségünk 
érdekében is. „Politikusként, képvise-
lőként számomra ennek különleges 
jelentősége van, hiszen óhatatlanul is a 
mérlegelés és az önértékelés részét ké-
pezi az is, hogy mit sikerült elérnünk 
az elmúlt időszakban a magunk elé 

tűzött célok közül, mennyit valósítot-
tunk meg a terveink közül, mennyi-
ben sikerült hozzájárulnunk annak a 
közösségnek a fejlődéséhez, amelynek 
a képviseletét felvállaltuk” – mondta 
lapunknak az államtitkár.

Példaként említette, hogy fontos 
fejlesztésekről marad emlékezetes az 
elmúlt időszak Erdőkertesen is, hiszen 
október végén elkezdődött az útépítés 
a Béke utcában, s a munkálatok része-
ként gondoskodnak a csapadékvíz el-
vezetéséről is. A beruházás első ütemé-
ben a Fő út és a Vereczkei utca közötti 
szakaszon újul meg a burkolat. A Pest 
megyei fejlesztések előirányzatából 
elnyert csaknem 100 millió forintos 
célzott pénzügyi költségvetési támo-
gatásból ez várhatóan jövő áprilisra 
készül el, s a munkálatok végeztével 
a közvilágítás fejlesztése következik 
majd. A projekt célja a belterületi asz-
falthálózat bővítése, a települési szol-
gáltatások és a közösségi közlekedési 
eszközök, ezáltal pedig a munkahelyek 
gyorsabb elérése. A nyár közepén kez-
dődött meg a Roheim Kastély tető- 
szerkezetének felújítása. Ez ma Erdő-
kertes legrégebbi építészeti emléke, 
amely őrzi a kor építészeti stílusát. A 
település 22 millió forintos támogatás-
ban részesült az év végi előirányzat-át-
csoportosításból, vagyis a költségvetési 
többletből – mondta a képviselő.

Tuzson Bence hozzátette még, 
hogy részben a szeretet pillanatai is 
ezek az ünnepi készülődésben, s kevés 
ahhoz foghatóan meghitt, bensőséges 
dolgot találunk az életben, mint ilyen-
kor együtt lenni családunkkal és sze-
retteinkkel. Négy gyermekes apaként 
számomra különösen nagy boldogsá-
got jelentenek már azok a pillanatok is 
amikor együtt, közösen készülünk az 
ünnepre. Abban a reményben kívánok 
áldott karácsonyt az erdőkertesi olva-
sóknak, hogy mindenkinek lesz kivel 
megosztania szeretetét az adventi idő-
szakban – mondta az államtitkár.

Mogyorósi Zsuzsanna
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Minden Ked-
ves Olvasónknak 
békés boldog kará-
csonyi ünnepeket     
és eredményekben 
gazdag boldog új 
évet  kívánunk.  

n Az elmúlt hónap is adott mun-
kát a felügyeletnek. Továbbra sem 
csökken a közlekedési szabályszegé-
sek száma. Tilos parkolások: járdán, 
tiltó tábla hatálya alatt. 

n A Béke utcán lakók, a Sport 
utca Móra Ferenc utca közti szaka-
szon még mindig nem szokták meg, 
vagy csak nem foglalkoznak vele, 
hogy tilos megállni a Béke utca ezen 
szakaszának mindkét oldalán. Sajnos 
ezek a szabályszegések szabálysértési 
bírságot vonnak maguk után.

n Az állattartás, ezen belül a nem 
megfelelő kutyatartás is sok munkát 
adott a múlt hónapban.

n A hideg idő közeledtével min-
den kutyatartónak felhívom a figyel-
mét, gondoskodjon kedvencének 
–amennyiben az udvaron tartja – 
megfelelő kutyaólról, ami megvési 
kedvencét nem csak az esőtől, hótól, 
hanem a hidegtől is. Gondoskodjuk 
a kutyaól szigeteléséről. A ház akko-
ra legyen mint a kutya, a bejárat szűk 
egyébként nem tudja kedvencünk 
bemelegíteni. 

n Sajnos több ingatlanon is talál-
tunk kerítésnek támasztott deszka 
házban, élelem víz nélkül, 1-2 méte-
res fix láncon tartott kutyát, amely 
már elég az állatvédelmi eljárás meg-
indításához.

Mittó Gabriella és
Miksi József

Közterület Felügyelők

November hónapban ismét 7 kutya került a 
Befogad-LAK gondozásába. Ez megint a felelőt-
lenség eredménye. 
 
Nem csak az ebtartók felelőtlenek. Ők nem 
tartják szem előtt, hogy mennyire fontos min-
dent elkövetni, hogy állataikat biztonságban 

a kerten belül tartsák. Az autósok meg nem 
elég körültekintőek, minek következtében két 
elütött kutyus orvosi költségét finanszíroztuk 
novemberben. 
Itt szeretném az önkormányzati rendeletünk 
egy pontjára felhívni a figyelmet: 
Tilos a közterületen az állatok etetése! 

Először is szemetes lesz a környezet az eldobált 
dobozok miatt. Másodszor, nehezíti az állat be-
fogását, ha jól van lakatva. És végül a kiszökő 
kutya, akit napközben magára hagynak és 
unatkozik, ha másért nem is az étel miatt újra 
és újra ki fog szökni.
NYOMATÉKOSAN KÉREK MINDENKIT! NE 
EZESSÜNK KÖZTERÜLETEN ÁLLATOT!
Megint több esetben kellett állatvédelmi eljá-
rást kezdeményeznünk, sőt 1 alkalommal bün-
tető feljelentést is tettünk az állatát felelőtlenül 
magára hagyó eb tartó ellen.
A talált befogott kutyák közül  megint sok a 
chip nélküli. Ezeknek a kutyáknak az orvosi 
költsége (oltások, chip, parazita mentesítés,) 
megint nagyon megviselte költségvetésünket, 
amit nekünk kell kifizetni a felelőtlen állattar-
tók helyett.
Kérjük akik tehetik adományaikkal támogassa-
nak minket, hogy tovább működhessünk.
Befogad-LAK Alapítvány: 
OTP 11742568-20003775 Köszönjük!

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk

Ez nem megfelelő tartás egy kutya számára



5telePülési értéktár

Nemzeti érték nyilvántartásáról rendelkez  jogszabály száma: 
2012. évi XXX. Tv. 3. § (1) bek.; 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 13. § (1) bek. 
Nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: 
Erd kertesi Települési Értéktár  
 
 

Erd kertesi Református templom épülete 
(nemzeti érték neve)  

 
 
 
 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése:  
Erd kertesi Református templom épülete 
 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód x épített környezet 
 ipari és m szaki megoldások  kulturális örökség  sport

 természeti környezet  turizmus   
3. A nemzeti érték fellelhet ségének helye: 
Erd kertes, Nemes u. 5. 810/3 hrsz 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  
 
  x települési   tájegységi   megyei 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemz inek és történetének leírása  
A templom épület torony szerkezetében kialakított, kilátásra is alkalmas terasz szerkezet 
található az építményen. Az épület építése 2005-ben kezd dött el.   
 
6. Indoklás az értéktárba történ  felvétel mellett 
Egyszer , de a mai kor építészeti stílusát magában foglaló építmény. 
  
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenít  források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
Asztalos István-Zombor István: A 100 éves Erd kertes c. könyv 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
www.erdokertes.hu 
 

 
 
 
 
 
 

Nemzeti érték nyilvántartásáról rendelkez  jogszabály száma: 
2012. évi XXX. Tv. 3. § (1) bek.; 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 13. § (1) bek. 
Nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: 
Erd kertesi Települési Értéktár  
 
 

Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat épülete 
(nemzeti érték neve)  

 
 
 
 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése:  
Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat épülete 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód x épített környezet 
 ipari és m szaki megoldások  kulturális örökség  sport

 természeti környezet  turizmus   
3. A nemzeti érték fellelhet ségének helye: 
Erd kertes, F  út 51. 862 hrsz 
 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  
 
  x települési   tájegységi   megyei 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemz inek és történetének leírása  
A település második legöregebb közösségi épülete, mely korábban óvodaként m ködött.  
 
6. Indoklás az értéktárba történ  felvétel mellett 
Az átépítés során nyerte el jelenlegi formáját, mellyel igazodik a településközpontját 
meghatározó településképhez.   
  
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenít  források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
Asztalos István-Zombor István: A 100 éves Erd kertes c. könyv 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
www.erdokertes.hu 
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kertelés
40 éve tartó 

erdőkertesi kertész-
kedésünk eredmé-
nye többek között 
a felkérés az ezzel 

kapcsolatos kérdések megválaszolásá-
ra illetve tanácsadásra. Nagy kihívás 
ez, mivel a szakkönyvek mellett, az 
internet, a csemetekertek, a gazda-
boltok üzemeltetői minden felme-
rülő problémára megoldást adnak. 
Ennek ellenére meggyőződésem, 
hogy egy nem szakembertől jövő öt-
let, tanács, javaslat változtathat a be-
vett szokásokon, ösztönzést adhat a  
kertészkedésre.

Megígérem, hogy a beérkező kér-
désekre a tapasztalataink alapján 

válaszolok, ismerethiányomat mellé-
beszélés nélkül bevallom. Hitelesebb 
valaki, ha nemcsak sikereivel dicsek-
szik, hanem kudarcait, melléfogása-
it is közzéteszi, mert ebből is lehet  
tanulni.

A kérdések feltevésére vonatkozó le-
hetőség röviddel ezelőtt jelent meg, így 
most csak néhány tennivalót említek:

•		A	kertet	akkor	is	gondozni	kell,	
ha nincs benne éppen termés. Úgy 
nézzen ki, mintha lenne gazdája! A 
lehullott lombot komposztáljuk (a 
diólevél kivételével), égessük el, vagy 
tegyük zöld zsákokba elvitelre! A le-
hullott levelek alatt a gyep kipusztul.

•		A	fagyra	érzékeny	növények	tö-
veit fedjük be lehullott levelekkel! A 
legutóbbi hosszú hideg télen nálunk 
a takarás ellenére elfagytak a füge-

bokrok és a dísznád tövek. A füge ki-
hajtott tőről, a nád nem.

•		Ültessük	el	a	tervezett	facseme-
téket, bokrokat! Nekünk jobban be-
vált az őszi telepítés.

•	 	Az	 őszi-téli	 hónapok	 lehetnek	
gondolatébresztők: kezdjünk-e ker-
tészkedni, vagy hogyan folytassuk? 
A kezdőknek javasolom: telepítsenek 
néhány tő ribiszkét! Gyakorlatilag 
nincs kártevője (esetleg a levéltetű, de 
azt kiheveri), hamarosan terem, már-
is nem üres a kert. A folytatás egyéni. 
Illyés Gyula írta a múlt század eleji 
iskolájáról: „Az iskola fele büntetésből 
kapált a tanító kertjében, a másik fele 
kitüntetésből”. Döntsük el, hová tar-
tozunk a telkünkön!

A választás megkönnyítésére: 
nemrég láttam egy filmet a francia 
nagysebességű vonat egyik moz-
donyvezetőjéről, aki a munkája során 
300km/óra sebességgel halad jár-
művével, és szenvedélyes kertész. Így 
kapcsolódik össze nála a gyakorlati és 
elméleti rohanó világ a lassú ütemű 
kertműveléssel. 

Érdemes ezen elgondolkodni...

Horváth Viktor
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hűséges 
esélyes díj

Intézményünkben idén novemberben újabb 
Hűséges Esélyes Díjat tudtunk átadni. Ezt a dí-
jat azok a munkatársak kapják meg, akik 10 
éven keresztül dolgoznak nálunk, munkájukat 
tisztességgel, elhivatottsággal végzik. 

Idén novemberben Szajda Lajos kapta meg 
ezt a díjat, aki 1974-ben szerzett gépjárműve-
zető végzettséget a Fóti Gyermekváros Általá-
nos és Szakközépiskolájában.  

2007. november 1-én ételszállító munka-
körben kezdett el dolgozni az Esély Szociális 
Alapellátási Központ veresegyházi telephelyén. 
Munkájával azon szociálisan rászorult ügyfelek 
mindennapi meleg ételhez való hozzájutását 
segíti, két hetente hétvégén is, akik önmaguk 

elvinni az ételt nem képesek.  Az évek múlásá-
val munkája már nem csak a szociálisan rászo-
rult emberek étkezéshez való hozzájutásában 
nyújt segítséget. Az intézmény önként vállalt 
feladataiban aktívan vesz részt. Segítséget 
nyújt a ruha adományozásban, hetente kétszer 
Budapestet megjárva élelmiszer adományt, 
illetve a helyi vállalkozók által felajánlott élel-
miszert juttat el az intézménybe, hogy kollégái 
a rászoruló családoknak szétoszthassák. A szü-
nidei gyermek étkeztetés alkalmával általa jut 
sok gyermek meleg ételhez.

Kollégáival és ügyfelekkel kedves, együtt-
működő és segítőkész.

Köszönöm Lajos odafigyelő és elhivatott 
munkáját, és szívből gratulálok díjához. 

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

esély

Közeledik a Tél!
Figyeljünk lakótársainkra!

Kérem a tisztelt lakosokat, hogy ha közvet-
len környezetükben olyan családot vagy egye-
dül élőt ismernek, akinek szüksége lehet segít-
ségre, ajánlják a családsegítő szolgálatot, vagy 
hívják a 06-70-931-0966-os telefonszámot. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Veresegy-
ház Fő út 106. szám alatt található nappali 
melegedő hétfőtől péntekig a téli időszakban  
8.oo-18.oo óráig várja mindazokat, akik mele-
gedni szeretnének. 

A melegedőben lehetőségük van fürdeni, 
vagy mosni, abban az esetben, ha átmenetileg 
problémájuk adódik a vízellátással (elfagyott 
cső, vízóra).

Egy dolgot kell, csak magukkal hozzanak, 
a TAJ kártyájukat.

„Nem mindenkinek kötelező hátrányos 
helyzetűek segítését hivatásul vállalnia. De 
mindenkinek kötelező tudomást vennie hát-
rányos helyzetű embertársainkról. Ez az első 
lépés a szolidaritás felé.”

(Hajós András)

Számítunk az Önök figyelmére 
idén is!

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető
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KÖZSÉGI ADVENTI PROG-
RAMOK a Szent István parkban

A KALÁCSOSHÁZ november 
26-tól december 20-ig üzemel, na-
ponta 16.oo-20.oo óráig
( forraltbor, kürtőskalács, kolbász…)

u December 17-ig látható A 
SZÁZVIRÁGÚ KALOCSA  kiál-
lítás a Galérián

A munkák a kiállítás zárását kö-
vetően megvásárolhatók!

KÖZSÉGI ADVENTI PROGRA-
MOK a Szent István parkban

u December 3. (vasárnap) 
14.3o-tól MIKULÁSVÁRÓ 
- Kovácsovics Fruzsina gyermek-
műsora
- 15.3o-kor érkezik a Mikulás Gyer-
tyagyújtás a Községi Adventi Ko-
szorúnál
- 16.3o órától 18.3o-ig kisvonato-
zás
19.oo órától Gregor Bernadett és 
Turi Lui műsora 

u 4-én (hétfő) 16.oo Tippentő-
Kerekítő (a Baba-Mama klub szerve-
zésében)

u 7-én (csütörtök) 10.oo Bá-
bos mesekuckó (a Baba-Mama klub 
szervezésében)

u 9-én (szombat) 15.oo TÉR-
AVATÓ – a Reformáció Tere – a 
Hunyadi és a Szőlősor utca találko-
zásánál

u 10-én (vasárnap) 15.oo 
BORmustra - Betlehem-állítás, és a 
FALU LÁNGJA
- 15.3o Niki és Miki műsora a Cso-
mópont Fortuna Társulat ifjú felfe-
dezettjeivel
- 17.oo Szmatana Andrea jazz-éne-
kes műsora

u 11-én (hétfő) 14.oo órá-
tól GYERMEKKARÁCSONY 
– meghívásos ünnepség az ESZAK 
szervezésében

u 12-én (kedd) 13.oo órától Ka-
rácsonyi ünnepség az önkormányzat 
és intézményei nyugdíjasainak
- Műsor: a Ki Akarok Nyílni óvoda 
és a Neumann J. Általános Iskola di-
ákjai

u 13-án (szerda) 16.oo órától 
FALUKARÁCSONY 
- Műsor: A Szőlőfürt Református 
óvoda és a Neumann J. Általános Is-
kola diákjai
- Sztárvendég: Csongrádi Kata - 
Slágershow

u 15-én (péntek) 16.oo  Gitáros 
Karácsony – félévi bemutató előadás 
szülőknek, rokonaknak, barátoknak

u 15-én (péntek) 14.oo NOSZ-
TALGIA KLUB évbúcsúztató ese-
ménye

u 16-án (szombat) 14.oo   
ULTI-KLUB

u 16-án (szombat) 18.oo Ka-
rácsonyi Hangverseny a református 
templomban
- A műsorban fellépnek: Kertesi 
Kamarakórus – karvezető: Iványi 
Magdolna
- Pásztor Mátyás, zongora
- Apagyi Mária, zongora művész
- Kopeczky Lajos, orgona
- Veres Rebeka Anna és Veres Regina 
Sára,  zongora és  hegedű

- Wesley Károly Kórus V i v a l d i : 
Magnificat;  Karácsonyi dalok – ve-
zényel Iványi Tamás
- Átadásra kerül az Erdőkertes 
Szép Karácsonyi Portája díj, átadja 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester

u Dec. 17. 14.oo INTÉZMÉ-
NYEK jótékonysági KIRAKODÓ-
VÁSÁRA
- Állatsimogató
- Műsor: a helyi oktatási intézmé-
nyek csoportjai (2 óvoda,  iskola)
- 16.3o-19.oo-ig Kisvonatozás
- 17.oo Zsadon Andrea és Szolnoki 
Tibor műsora

u 19-én (kedd) 8.oo-14.oo a 
„RÁD	 ÉRÜNK	 60+”	 Karácsonyi	
ünnepsége

u 20-án (szerda) 10.oo és 11.oo 
órakor  a Neumann J. Általános  
Iskola karácsonyi ünnepsége

- 18.oo a Neumann J. Általános 
Iskola karácsonyi műsora szülőknek, 
rokonoknak, barátoknak

u 28-án (csütörtök) a Barátság 
Nyugdíjas Klub évbúcsúztató ren-
dezvénye

A FALUHÁZ ÉS A KÖNYV-
TÁR DECEMBER 21-től JANU-
ÁR 12-ig ZÁRVA TART.

MINDENKINEK BÉKÉS 
SZÉP	ÜNNEPEKET,	ÉS	 

BOLDOG ÚJESZTENDŐT 
KÍVÁNUNK !

v Január 20-án (szombat) 16.oo-
tól A MAGYAR KULTÚRA NAP-
JA tiszteletére Kórustalálkozó

(a belépés díjtalan!)
v 27-én (szombat) „Isten ho-

zott!” a Polgármester köszönti a 
2017-ben Erdőkertesre költözött 
családokat

www.erdokertesfaluhaz.hu

December

FalUHáz

Januári előzetes
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v 27-én (szombat) 14.oo  ULTI-
KLUB
v 28-án (vasárnap) 17.oo 

NOSZTALGIA KLUB

FELHÍVÁS!

v Helytörté-
neti kutatásokkal 
foglalkozó klub 
létrehozását ter-

vezzük, melyhez várjuk mindazon 
érdeklődők jelentkezését, akik elhi-
vatottságot éreznek a település múlt-
jának kutatására, az itt kezdetekben 
megtelepedett családok életének, 
sorsának felderítésére.

***

v TÁRSASKÖR
Előadásokat, prog-

ramokat, beszélgeté-
seket szervezünk a 
község és a környék 
lakói számára, akik 

érdeklődnek a múlt és jelen történései, je-
lenségek, okok és okozatok iránt, kíváncsiak 
a világ dolgaira, vannak ismereteik, vélemé-
nyük, melyeket megfelelően alátámasztott 
ellenvélemények hatására akár meg is 
változtatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés ki-
egészítéséhez szívesen veszünk javaslatot, 
ami esetleg egyedi vagy lokális töltést ad a 
kifejezésnek. Felmerült a KERTESI TÁRSAS-
KÖR név, de várnánk a kreatív ötleteket, és 
egy év múlva (ez a pozitív gondolkodás!) 
megtartjuk a KÖR „névadóját”.  A nyertes 
pályázót színházjeggyel jutalmazzuk. 

***

v A Kertesi Kamarakórus 
várja a tagjai közé mindazo-
kat, akik szívesen énekelnek, 
és szeretik a jó társaságot. A 
kóruspróba csütörtök 18.oo 

órakor kezdődik a Faluházban, karvezető 
Iványi Magdolna.

v A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ 
SZOLGÁLTATÁST szervez, elsősorban a saját 

rendezvényei idejére, hogy a 
kisgyermekes szülőknek meg-
könnyítsük a programjaink lá-
togatását. VÁRJUK a jelentke-

zőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.

***

v JÁTSZANI JÓ! 
TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását 
tervezzük ősztől felnőttek 
számára. A havi egy alkalom 
időpontját a jelentkezőkkel 

egyeztetve alakítjuk ki. A „JÁT-
SZANI JÓ” szlogen remélhetőleg sok ember 
érdeklődését felkelti, és szívesen választja a 
kikapcsolódásnak eme formáját. Emellett – 
vagy ennek keretében – a bridzsben járatos 
emberek jelentkezését is várjuk, szeretnénk 
bridzs klubot is létrehozni.

***

v BioPont klub 2014. 
májusától havi-másfélhavi 
rendszerességgel klubnapot 
tart a Faluházban, amelyen 
a témákat a tagok igényei 

szerint választjuk. A fő irányvonal tovább-
ra is a környezettudatos, vegyszermentes 
életmód kialakításához nyújtott segítség. 
Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymás-
tól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. A 
„benti” foglalkozások mellett célzott ter-
mészetjárásokon veszünk részt, pl. gyógy-
növény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá 
gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynö-
vények feldolgozását. Ebben a hónapban 
a Földünk védelmében „másfajta” föld- és 
talajműveléssel kapcsolatos a téma. „A 
permakultúra sokkal több mint csak (bio)
kertészkedés, vagy visszatérés a gyöke-
rekhez. Egy tudatos tervezési forma, mely 
a rendszerben élő összes élőlény, s így 
végeredményben az egész Föld és élővilá-
ga kölcsönös előnyére és hasznára válik. 
Maga a szó a “permanent” (állandó), vala-
mint az “agriculture” (mezőgazdaság) és a 
“culture” (kultúra) angol szavak összeszer-
kesztéséből keletkezett David Holmgren 
és Bill Mollison, a permakultúra ausztrál 
szülőatyja jóvoltából.”  (idézet Ványa Kira 
honlapjáról) A részvétel díjtalan!

***

v Mikrokontroller klub  mű -
ködik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, 
lakásriasztó-, öntöző auto -

matika-, látvány-elektronika áramkör 
építés. Mikrokontroller- és számítógép 
programozás. Linux alapismeretek.  
A klub vezetője Tóth János Péter.

***
A FALUHÁZBAN ISMÉT MŰ-
KÖDIK  KÁVÉ AUTOMATA.

***

v Megfelelő számú 
jelentkező esetén ősztől 
újból indítjuk a bőrmíves, 
a kosárfonó és a neme-

zelős tanfolyamot, továbbá a patchwork 
(foltvarró) klubot. Várjuk az érdeklődők 
jelentkezését!

***

v Alapfokú gombais-
mereti tanfolyam indul ismét 
2017. őszén a Faluházban. 
A tanfolyam két féléves. Ősz-

szel és tavasszal 6-6 elméleti 
foglalkozás és 6-6 terepgyakorlat lesz. Az elő-
adások minden második csütörtökön 18-20 óra 
között lesznek, a kirándulások pedig hétvégén 
a délelőtti órákban, kb. 2-3 órás elfoglaltságot 
jelentenek.

Kb. 110 gombafaj megismerésére nyílik 
lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés sza-
bályaival, élettannal, a gombák felépítésével, 
határozó bélyegeivel, a gombamérgezésekkel, 
a felhasználási és tartósítási módokkal, vala-
mint a gyógyhatású gombákkal is.

A tanfolyam csak megfelelő számú jelentke-
ző esetén indul.

További információk, jelentkezés:  
30-293-0359 szidoniakis@gmail.com

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

kultúra
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FELHÍVÁS
Kertesi Kocsonya-mustra  

2018. február 3.
Gasztronómiai verseny két 

kategóriában

Kocsonyafőző versenyre hívunk 
minden vállalkozó szellemű asz-
szonyt, leányt, férfiembert! Bárki 
benevezhet, a szakács-végzettség 
sem akadály! 

A versenyre a Kultúrházak Éjjel-
Nappal országos rendezvény kere-
tében kerül sor, 2018. február 3-án 
(szombat), a Szent István parkban.

Versenyszámok:
1. Hagyományos kocsonya

2. Különleges kocsonya (húsmentes)
Az elsőben egyértelmű a feltétel: az a bi-

zonyos „kocsonya”, ami  nem szorul magya-
rázatra. A másodiknál viszont szükség van 
kreativitásra és bátorságra.

 A nevezés határideje: január 15.
Nevezni lehet a Faluház elérhetőségein és 

személyesen. Nevezési díj nincs, de az alap-

anyag a versenyzők költsége.
Január 20-ától a Faluházban mindenki átve-

heti az egységes műanyagedényeket, amiben 
hozni kell az öt adag kocsonyát a verseny nap-
ján, 12.oo órától 14.oo óráig. Ebből 1-2 kerül 
zsűrizésre, a többit a Kalácsosházban áruba 
bocsátjuk. 

A versenyen hivatásos és amatőr szaká-
csokból álló  zsűri bírál. 

A díjazás kategóriánként történik, I., II., III. 
helyezés, plusz a zsűri valamennyi versenyző 
közül kiválasztja a legjobbat, akit egy évig a 
Kocsonyakirály cím illet meg, és az ezt tanúsí-

tó hímzett szakácskötényt  megkapja.
Eredményhirdetés a szabadtéri rendezvé-

nyen 18.oo órakor lesz.
A farsangi rendezvény utcabállal zárul. 

VÁRJUK 
A  JELENTKEZŐKET!
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Könyvtári Híradó!

Kedves 
Olvasóink!

Az Önök igényeit is 
figyelembe véve, az elmúlt 
hónapokban nagyon sok 

új könyvet vásároltunk. A lakossági felaján-
lásokból is több száz könyvvel gyarapodott 
állományunk. A Nemzeti Kulturális Alap, 
Márai-program VII fordulójára kiírt pályázaton, 
az eredetileg 100 ezer forint helyett, 200 
ezer forint értékben válogathattunk dokumen-
tumokat a megadott listáról. (Ez utóbbiak 
feldolgozása valószínűleg átcsúszik janunárra, 
de legalább év elejére is jut majd az újdonsá-
gainkból.)
Kérem látogassanak el könyvtárunkba, ahol 
már több mint 25 ezer gyerek és felnőtt könyv 
közül válogathatnak beiratkozott olvasóink. 
Bízunk benne, hogy mindenki talál érdeklődési 
körének megfelelő olvasnivalót az ünnepek 
alatti kikapcsolódáshoz, elmélyüléshez is.

A könyvtár decemberi utolsó nyitvatartási 
napja 19-én kedden van (8.oo – 12.oo).
December 20-tól, január 14-ig zárva a 
könyvtár.
Nyitás: 2018. január 15. hétfő, 14.oo óra.

Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, 
akik az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárnak 
könyveket, virágokat, fonalakat, textileket, 
egyéb tárgyakat ajándékoztak ez évben.
Békés, örömteli Karácsonyi Ünnepeket, és 
Sikeres Újesztendőt kívánok!

Hollósiné Marika
könyvtáros

Tisztelt Olvasó!

Szaszák Levente vagyok az erdőkertesi 
református gyülekezetből. Ebből a közös-
ségből többen is járunk focizni a helyi álta-
lános iskola tornatermébe. Itt ismerkedtem 
meg Kiss Károllyal, Karcsi bácsival.

Többször beszélgettem vele, mesélt az éle-
téről, küzdelmeiről. Szóba került a gondviselő 
Isten kérdése is, említette, hogy ő maga is re-
formátus. Fiatalabb korában ő is focizott, most 
hobbija az intarzia készítés. Egyik alkalommal 
szólt nekem, hogy szeretné megajándékozni 
gyülekezetünket egy saját készítésű intarzi-
ával, ami míves kivitelben a templomunkat 
ábrázolja. Ezt a munkát egy vasárnapi isten-
tisztelet keretében át is adta részünkre. Ezúton 
is szeretném köszönetemet kifejezni a magam 
és gyülekezetünk nevében Karcsi bácsinak és 
nem utolsó sorban Istennek, hogy vannak köz-
ségünkben olyan emberek, akik ilyen módon is 
gondolnak közösségünkre.

Az átadáskor lelkipásztorunk bevezetője után 
Karcsi bácsi köszöntötte gyülekezetünket. Ennek 
kapcsán tettem fel pár kérdést az ajándékozó-
nak, amelyről az alábbiakban olvashatnak:

- Szeretnélek megkérdezni Karcsi bá-
csi, mi inspirált, hogy éppen most ajándékoztad 
meg gyülekezetünket?

- Az apropó a reformáció 500 éves év-
fordulója volt, melynek történelmi szükségessé-
géről és máig ható jelentőségéről tiszteletes úr 
részletesen is írt az Erdőkertesi Napló októberi 
számában.

Református családba születtem, s ilyen ne-
velést kaptam. Kora gyerekkoromban azonban 
a szegénység és a gazdagság közötti különb-
ség okát kerestem, s feltettem azt a kérdést, 
hogy ha Isten igazságos és mindenható, miért 
engedi ezt a mérhetetlen különbséget?

Szóval kezdtem eltávolodni az egyház ta-
nításaitól és nyilvánvalóan tanulmányaimnak is 
köszönhetően az anyagi világ törvényszerűsé-
gei felé fordultam.

- Hol tanultál?
- Sárospatakon végeztem a tanítóképzőt. Cso-

dálatos tanáraim voltak. Amikor elsős lettem, 
akkor államosították a tanítóképzőt. Szerencsé-
re az állam átvette a Református Tanítóképző 

összes tanárát. A végzős növendékeknek kö-
szönhetően mindenkiről tudtunk mindent, így 
azt is, hogy például Gyuri bácsi volt az egyet-
len, aki ateistának vallotta magát.

Amikor sok évtized múltán eltávozott közü-
lünk, meglepett, hogy végakarataként reformá-
tus szertatás szerint temettük el. Még nagyobb 
volt meglepetésem egy év múlva, amikor egy 
másik kedves tanárunkat, Jóska bácsit temet-
tük, s utána átmentem Gyuri bácsi sírjához. 
Gyönyörű fekete márvány síremléken ez állt:

Én csak Te benned bíztam Uram!
Akkor vetődött fel bennem az a gondolat, 

hogy lehet, egyszer minden ember megtér Va-
lakihez? Az ő Istenéhez? Az utolsó hónapban, 
utolsó héten, utolsó napon, utolsó órában? Le-
het, hogy én ma tettem meg az első lépést?!

- Kívánom, hogy így legyen. Gyülekezetünk 
szeretettel vár. Mikor vettél úrvacsorát utoljára?

- Hát régen, 1956 karácsonyán, s ma újra. 
Őszintén szólva furcsa, érdekes érzés volt.

A gyülekezetben nagyon sok személyes 
ismerős jött gratulálni. Rendkívül meghatott, 
hogy itt találkozhattam Gyuri bácsi unokahúgá-
val, aki hálásan köszönte, hogy megemlékez-
tem nagybátyjáról, és igazolta a kis történet 
hitelességét.

- Köszönöm, hogy válaszoltál kérdése-
imre! Örülünk mindazoknak, akik felkeresik 
gyülekezetünket, válaszokat keresnek az 
élet kisebb-nagyobb kérdéseire, keresik Jé-
zust, aki azt mondta tanítványainak: „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, csakis énáltalam”  
(János evangéliuma 14, 6)
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áldás, 
békesség!

Még október utolsó hetében a Falu-
házban lehetőség volt egy – szá-

munkra – nagy jelentőségű kiállításra.  
Bibliákat, énekeskönyveket, régi könyveket 
tettek be a tárolókba, amelyekben több száz 
éves írások (természetesen újabb kiadások-
ban) voltak láthatók a földszinten, a lépcső 
alatt. Nekünk, protestánsoknak ez óriási do-
log. Hiszen ami számunkra a legfontosabb, 
a Biblia, most a mi őseink, szüleink, nagy-
szüleink keze nyomával együtt volt kiállítva. 
Lelki tartalom és családi szeretet. Mindkettő 
megtartó erő.

A kiállítás megnyitóján nem voltunk so-
kan. A Szőlőfürt Református Óvoda dolgozói 
énekeltek pár szép, egyházi éneket, elhang-
zott egy vers is Túrmezei Erzsébettől, és a 
Faluház vezetője mondott kedves szavakat. 
Jelen volt Polgármester Úr is. Mi ez, ha nem 
nagy jelentőségű dolog a falu életében?

Mert mi adja a jelentőséget egy-egy 
dolognak? A jelen lévő tömeg? Nem gon-
dolom. Valami lehet nagy jelentőségű akkor 
is, ha akár csak néhány ember van ott. Pl, 
amikor Luther kifüggesztette tételeit a temp-
lomkapura. Vagy amikor Neil Armstrong lelé-
pett a holdmodulról, amely kicsivel azelőtt 
hagyta el az Apolló 11-et. Tudjuk: „Kis lépés 
egy embernek, de hatalmas ugrás az embe-
riségnek.”

Egy-egy ember születésénél sincsenek so-
kan jelen, mégis óriási jelentőségű annak a 
családnak, gyermeknek, hiszen új élet jött a 
világra. Mi adja a jelentőségét a dolgoknak? 

A jelentés, a mondanivaló. Aztán lehet, hogy 
majd sokan tudnak kapcsolódni valamikor 
valahogyan a nagy jelentőségű esemény-
hez, abból erőt meríteni. Jézus születésekor 
sem voltak sokan. Pontosan csak a szülei, 
meg még néhány állat lehetett, amennyiben 
használták épp azt a barlang istállót. Erről 
a vélemények nem egyeznek meg. Minden-
esetre Józsefék használták. Páran voltak, 
senki nem is tudott róla, hogy ki is született 
meg erre a világra. De az esemény megtör-
tént, és milliók csatlakoztak az elmúlt két 
évezredben valahogyan hozzá.

Jézus kereszthalálakor sem voltak ott so-
kan. Közvetlenül ott csak a két gonosztevő, 
egy pár római katona a kivégzés végrehajtása 
miatt, pár döbbent és gyászos asszony, Má-
ria és János (a fiatal tanítvány, akire rábízta 
édesanyját Jézus még egyik utolsó leheleté-
vel). Kb annyian lehettek ott, mint mi azon a 
kiállításmegnyitón. Nem akarom magunkat 
Jézus halálának jelentőségéhez hasonlítani, 
hiszen olyan távol vagyunk mi Tőle, mint pici 
Földünk az Univerzum közepétől (ha van 
ilyen…), mégis lehetnek nagy jelentőségű 
dolgok egy ember, egy közösség, egy falu, 
az emberiség életében, amihez akkor még 
ugyan nem sokan kapcsolódnak, de eljön az 
az idő, amikor mégis.

Erdőkertesen mi ezért imádkozunk. Mert 
azt látjuk a saját életünkön, hogy nincs más 
olyan fontos könyv, mint a Biblia, mint Isten 
igéje. Ez adja nekünk a tartást, a jövőké-
pet, a reménységet. Persze amit lehet, azt 
valaki mindig támadja, és próbálják is a 
hitelességét megkérdőjelezni, hogy a Bibliát 
is csak emberek írták, szép mese, meg egy 
más nép történelmi dolgai. Nekünk mégis az 

Isten Szava, Kijelentése, amely által Őt ma-
gát megismerhetjük (amennyire kijelentette 
magát, amennyire akarja, hogy megértsük a 
gondolatait). Nekünk mégis ez az a Könyv, 
amelynek ha elkezdünk engedelmeskedni, 
valami változik. Megváltozik a fontossági 
sorrend, megváltozik a „jó”-ról és a „rossz”-
ról alkotott képünk, megváltoznak az embe-
ri kapcsolataink, és azt vesszük észre, hogy 
elkezd gyógyulni, elkezd helyreállni valami 
belül. Mint amikor az eldugult lefolyót ki-
tisztítjuk, és végre lefolyik, aminek nincs itt 
helye, nem szaglik a szennyes víz. Ez pedig 
kifelé is hatással lesz. Annyian élték már át 
azt, hogy újra szeretik a házastársukat, meg 
tudnak bocsátani gyermeküknek, nem tesz-
nek olyan dolgokat, amire Isten azt mondja, 
hogy azok ártanak, de ennek következtében 
tisztul is az életük. Sőt, példákká válnak má-
sok számára is.

Ezért nagy jelentőségű az is, hogy a te-
lepülés állította ki a könyveket és a bibliai 
gondolatokat tartalmazó írásokat, és az is, 
hogy lesz Reformáció tere Erdőkertesen. De-
cember 9-én nevezzük el hivatalosan és ün-
nepélyesen a Szőlősor, a Hunyadi, valamint 
a Kígyóstó utcák hármas kereszteződésénél 
lévő, csepp alakú teret. 15.00-kor lesz az 
ünnepség, melyre ez úton is várunk minden-
kit szeretettel.

Igen, legyen emlékeztető mindenki szá-
mára: fontos visszatérni a Bibliához, annak 
olvasásához, engedelmességhez. Ha így lesz, 
van reménység, lesz jövő, hiszen mondhatjuk 
bibliás eleinkkel együtt: „Ha Isten velünk, ki-
csoda ellenünk?” (Róma 8,31).

Ádvent, karácsony, Jézus születésének ün-
nepe. Adja Isten, hogy ne csak egy napra, ne 
csak egy hangulat erejéig, hanem teljes éle-
tünkkel tudjunk a megszületett, meghalt, de 
feltámadt ezért újra élő Jézushoz jönni, Isten 

Szavát olvasni és megtartani. Hadd újul-
jon meg életünk mindannyiunknak!

Ámen!

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

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

hit
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Málló levél és sárguló fű illata keveredik 
a hűvös, őszi levegőben. Érzem, ahogy 

a távoli kertekben beérik a körte, a barack, s az 
erdőben összeáll az avar; különös édes-kesernyés, 
erjedő szagot áraszt. Hallom alatta motozni a 
cickányokat, sünöket, egereket, ahogy sietve ké-
szülnek a télre. Hallom a rókafiakat, kik már nem 
is oly kicsik. Rövidesen elhagyják a biztonságos 
szülői üreget. 

Rejtett tisztáson szerelemtől égve bőgnek a 
bikák. Dörrenek az agancsaik, egészen beleremeg-
nek a csattanásba, s mennek újra egymásnak, 
hogy elnyerjék a tehenek kegyeit. 

Vaddisznók csörtetnek át a patakon. Súlyos 
testükkel úgy járják az erdőt, mintha gémek emel-
nék kecsesen lábaikat. Alig roppan ág alattuk, alig 
kavarodik levél körülöttük. Nem kíséri zaj mene-
tüket.

Szajkó rikácsol a ritkuló lombok között, s egy 
harkály ácsol sebesen. Fakúsz csúszkálja körbe a 
fákat élelmet gyűjtve, s valahonnan most a zöld 
küllő kiáltozása is felsejlik.  

A nyomomban jársz, hallom nehéz lépteid 
alatt a gallyat reccsenni. Hallom ideges lihegé-
sed, ahogy egyre közelebb érsz hozzám. Érzem 
az emberi léted övező minden szagot. A kutyáét, 
mely lelkesen üdvözöl, mikor tetemmel a válladon 
hazatérsz. A füstöt, mit az erdő fáiból élesztett tűz 
pöfög otthonodban, mert nincs saját bundád, hogy 
melegen tartsd tested. Érzem a kioltott életeket, a 
vadak irhájának szagát, a vért, mely a kezedhez 

tapad. Gyümölcsfáid édes illatát, mely látszólag 
elfedi, milyen szörnyeteg is vagy valójában.

Értem jöttél, tudom én jól. Öreg vagyok már, 
és hatalmas agancsom, mely az évek alatt egyre 
erősebben és terebélyesebben újult meg, számod-
ra elképesztő kielégültséget okozna – ha házad 
falán láthatnád. 

Törődsz is te azzal, mivé lesz az erdő nélkü-
lünk. Elnémulnak a mezők, megkopaszodnak a 
fák bánatukban, a patak sírva apad el. Mi lesz az 
ifjakkal, ha magukra hagyjuk őket, s nem tanítjuk 
meg az életre? Ki védi majd a teheneket, a bor-
jakat, ha rájuk rontanak a ragadozók? Ha elviszi 
őket a medve, a farkas, s bikák híján csupán nősté-
nyeink maradnak, hogy kedvteléseteknek éljetek? 
S mikor már ők sem lesznek elegen, fejetekhez 
kaptok. Kétségbeesetten próbálkoztok állomá-
nyunk megőrzésével, hogy újra legyenek fiatalok, 
bikák és tehenek, hogy újra legyen kire tüzes botot 
emelnetek…

Érzem a szagodat, hiába kented át ruhádat va-
lami idegen erdei anyaggal, hogy beolvadj közénk 
– érezlek. Szíved majd kiugrik, úgy zihálsz. 

Észrevettél. Látod fejdíszemet, miként erdő-
met járom, s óvok benne minden életet. Látod 
fényes szőrmémet, erős testemet, melyben nincs 
már annyi akarat, hogy elűzzelek. Hát gyere 
csak utánam, majd én vezetlek, hol ásd meg 
síromat, s míg te velem törődsz, addig fiaim s 
lányaim biztonságban eltűnhetnek szemed elől. 
Gyere utánam! … gyere... 

az öreg bika szól a vadászhoz

Kedves Olvasó!

Hozzád szólok 
most, s engedd 
meg e közvetlen 
megszólítást, mely 
némiképp lebontja 
a falat alkotó és 

befogadó között. Ha e soromat – s 
reményeim szerint az elkövetkező-
ket – olvasod, mindenképpen meg 
kell köszönnöm, hogy megtisztelsz 
figyelmeddel és, hogy művemre időt 
szánsz.

Gyerekkoromat én is Erdőkertesen 
töltöttem, s most sem élek túl messze 
tőle. Meglehetősen korán kezdtem 
el írni, s noha nem mindig volt, aki 
támogasson és tanítson, nem adtam 
fel. Írói elődök munkásságain neve-
lődtem, tőlük lestem el a fortélyokat, 
hogy aztán lassacskán megtalálhas-
sam a saját hangomat, stílusomat. 
Most sem vagyok az az igazán bölcs-
nek mondható –, húszas éveim kö-
zepén járok – de úgy érzem, kezdem 
meglelni önmagam a néma szavak 
világában – persze a tanulás folya-
matos, ahogy minden más esetben. 

Hogy álnevet használok, az csupán 
azt a célt szolgálja, hogy a hétköznapi 
én abszolút hétköznapi tudjon ma-
radni, hisz nem magamat szeretném 
előtérbe tolni, sokkal inkább adni va-
lamit az embereknek az írásaimmal.

Az elbeszélések, novellák és gon-
dolataim röpke történetekbe fűzésén 
túl, regényterveken is dolgozom. Az 
egyiknek négy éve már, hogy elindult 
bennem, s mostanáig érleltem, de 
idén végre versenybe küldhetem. En-
nek végkifejlete azonban még messze 
van a jelentől. 

Köszönöm a lehetőséget, hogy írá-
som megjelenhet, Neked pedig, hogy 
van, kinek soraim megszülessenek. 

Virginia Sol Illusztráció: www.balterjozsef.hu
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„Forogjon 
az észkerék”

Az Isaszegi Damjanich János Ál-
talános Iskola idén is meghirdette a 
„FOROGJON AZ ÉSZKERÉK” 
logikai versenyét.

Iskolánk az 5. évfolyamon három 
csapattal, a 6. és 7. évfolyamon egy-
egy csapattal, a 8. évfolyamon két 
csapattal nevezett a négyfordulós 
levelező típusú versenyre.

A csapatok tagjai a fordulókban 
10 gondolkodást jócskán igénylő 
feladatot oldanak meg, emellett az 
egyes fordulókban megismerkedtek 
egy-egy logikai táblajátékkal is. 

Nagy örömünkre a tavalyi évben 
mindkét nevező csapatunk bejutott 
a döntőbe, ahol már a táblajátékoké 
volt a főszerep. Versenyzőink rend-
kívül eredményesen szerepeltek, hi-
szen elhozták a 2. és a 3. helyezést. 

Az idei tanévben is csapataink el-
sődleges célja az eredményes szerep-
lés, de a versenyfeladatok megoldása 
során a közös munkát, az együtt-
gondolkodást, a játékoknál stratégi-
ák közös kigondolását is rendkívül 
fontosnak tarjuk.

Matematika
tanárok  

„Itt van az ősz, itt van újra…”
Őszi kiállításon jártunk

A Ki Akarok Nyílni Óvoda dol-
gozóitól és gyermekeitől meghívást 
kaptunk az őszi kiállításukra, melyet 

nagy örömmel fogadtunk. 
2017. 11. 09-én az 1.b osztályos 

gyermekek nagy kíváncsisággal és 
örömmel indultak át megtekinteni a 
produktumokat. Az óvoda gyerme-
kei, a pedagógusok segítségével ren-
geteg ötletes, fantáziadús, szebbnél 
szebb kompozíciókat állítottak ösz-
sze az adott év terméseiből. Nagyon 
jó ötleteket láthattunk, melyek kö-
zül néhányat mi is el fogunk készíte-
ni technika órákon, mert nagy sikert 
aratott a tanulók körében. A szép 
kiállítás után vidáman csemegéztek 

a diákok a frissen sült pogácsából és 
linzer karikából.

Az osztály tanulói fegyelmezet-
ten viselkedtek és pozitív élményt 
nyújtott számukra ez a kiállítás. 

Köszönjük szépen az Óvoda dol-
gozóinak, hogy megvalósulhatott ez 
a program!

Surányi Marianna

A Parlamentben jártunk…

Október egyik keddjén a 4.b osz-
tály már kora reggel bandukolt az 
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Különleges technika órák

Technikai órákon kollégáimmal 
az a célunk, hogy olyan feladatokat 
valósítsunk meg, melyek alkalmat 
adnak arra, hogy a gyerekek érdek-
lődését felkeltsük, kreativitásukat 
fejlesszük. Erre példaként említem 
az ősember kunyhójának elkészí-
tését. Ezt a feladatot mini projekt 
formájában valósítottuk meg. Előze-
tes feladatként a gyerekek faágakat, 
leveleket, terméseket gyűjtöttek, 
beszélgettünk az ősemberek táplál-
kozásáról, életmódjáról végül azt a 
célt tűztük ki, hogy csoportokban 
elkészítjük az ősember kunyhóját. 
A csoportok megválasztották  a 
csoportvezetőket, megszervezték a 
munkafolyamatok elvégzésének sor-
rendjét, és kijelölték a felelősöket. 
Az egyik tanuló a vázat állította ösz-
sze, a másik gyerek a vázszerkezetet 

borította be szőlőlevelekkel,a har-
madik kunyhó belső terét tervezte 
meg. Mindenki belecsempészte a sa-
ját kis ötletét a feladat megoldásába. 
A feladat elvégzése előtt tervet készí-
tettek a tető stabil kialakításához, a 
kunyhó funkciójának megfelelő be-
járatot is terveztek. A munkafolya-
matok megszervezése során szükség 
volt az együttműködésre,  fejlődött 
kézügyességük, térlátásuk . Játékos 
formában elsajátították az órai tan-
anyagot. Valamennyi kunyhó egyedi 

lett, az értékelés során kapott pozi-
tív visszajelzés erősítette önbizalmu-
kat és önértékelésüket. Jól éreztük 
magunkat az órán, élményekkel tele 
mentek haza a gyerekek.

B. Tóth János

Halloween parti

Kicsit megkésve, de annál nagyobb 
lelkesedéssel tartott Halloween par-
tit a 6.a osztály. Míg osztályfőnökün-
ket vártuk, kezdetét vette egy vérbeli 

iskolai hírek

állomás felé. Vonattal utaztunk be 
Budapestre.

 Izgatottan és felkészülve vártuk 
ezt a napot, mert megismerkedtünk 
az ország házának a látogatókra vo-
natkozó szabályzatával, illem és öl-
tözködés terén. 

Érkezés után felvettük a fülhall-
gatókat, amelyen keresztül érdekes 
információt hallhattunk az idegen-
vezetőnktől. Az egyik legnagyobb 
élmény tanulóink számára a képvise-
lők ülésterme nyújtotta, tisztelettel 
néztek körül.

 Természetesen a koronázási jel-
képek és az aranyozott folyosók, fes-
tett üvegablakok és a monumentális 
márványoszlopok, szobrok, festmé-
nyek is elnyerték a tetszésünket.

Nagyon büszkék vagyunk min-
den tanulónkra, mert fegyelmezet-
ten viselkedtek és tele volt örömmel 
ez a nap is. 

Tóth Béláné
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folyosóparti. Vér ugyan nem folyt, 
de mindenféle ijesztő szörny, kísér-
teties szellem és félelmetes csontváz 
lepte el november 10-én a Neumann 
Általános Iskola folyosóit.

Természetesen a sok finomság 
sem maradhatott el, rengeteg üdítő, 
sütemény és szendvics várt ránk. Sa-
ját tantermünk biztosította a hely-
színt a partihoz, ahol jobbnál-jobb 
zenék adták a talpalávalót. Két fiú 
osztálytársunk nyerte meg a tánc-
versenyt, nagyon vicces volt az új-
ságpapíron való táncolás. Sajnos a 
székfoglalóban is ők jeleskedtek, de 
nem búslakodtunk, mert játék köz-
ben nagyon jól szórakoztunk! Ren-
geteg közös kép készült, a hangulat 
fergeteges volt, jó érzés volt együtt 
szórakozni.

Osztályfőnökünk megígérte, 
hogy mivel nagyon rendesek vol-
tunk, máskor is tartunk ilyen össze-

jövetelt.
Hétfőn a megszokott tanterem 

fogadott minket, de mi cinkosan 
összemosolyogtunk a péntek estére 
gondolva.

Kaposi Petra, Szokolik Jázmin, 
Cziglán Ádám 

6.a

Projekt napi kirándulás
2. évfolyam

A Nyitott szemmel projekthét 
keretén belül az második évfolyam 
Veresegyházra kirándult. 

A gyerekek nagy izgalommal 
várták a kisvonatozást, ami félórás 
úton vitt keresztül a városon, míg 
eljutottunk az ivacsi tavakhoz. Ott 
kiszálltunk és megismerkedtünk a tó 
élővilágával, megnéztük a kacsákat, 

a nádast és a tó körül álló hatalmas 
fűzfákat. 

Mindkét osztálynak volt lehető-
sége szaladgálásra, játékra a gyönyö-
rű őszi napsütésben. Átsétáltunk a 
szomszédos tóhoz is, majd ismét fél 
órás kisvasutazás várt ránk a hazafelé 
vezető úton. Integetve és stílusosan 
a Megy a gőzöst énekelve mentünk 
végig a városon. Egy kellemes és ta-
nulságos délelőttöt töltöttünk el 
együtt.  

Projektnap a 3. 
évfolyamon

2017. október 17-én egy napsüté-
ses reggelen indultunk el projektnapi 
kirándulásunkra a két harmadikos 
osztállyal. Busszal látogattunk el a 
gödöllői Grassalkovich-kastélyba. 
Odaérkezvén két kedves múzeumpe-

iskolai hírek
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dagógus fogadott bennünket, akik in-
teraktív foglalkozást tartottak nekünk 
a kastélyban. Bejártuk a különböző 
szobákat, folyosókat, visszarepültünk 
Erzsébet királyné és Ferenc József 
korába. Megismerkedtünk az akkori 
viselkedés- és illemszabályokkal, meg-
csodáltuk Sissi ruháit. Közben a meg-
választott kincstárnokunk szorgalma-
san gyűjtögette a jó válaszokért kapott 
tallérokat. A csapat olyan lelkesen és 
ügyesen válaszolt a kérdésekre, hogy a 
foglalkozás végén arany fokozatú okle-
vél lett a jutalmuk. A kirándulás végén 
még tettünk egy sétát az őszi színek-
ben pompázó kastélyparkban, majd 
visszatértünk az iskolába.

Köszönjük múzeumpedagógus kol-
légáinknak, hogy ilyen élményszerűvé 
varázsolták számunkra ezt a kis bete-
kintést történelmünkbe, a szülőknek 
pedig, hogy elkísértek bennünket.

Perbiró Ágnes

Projekt nap az első 
évfolyamon

Várakozással és izgalommal telt 
az október 23-i hét az első évfolyam 
számára. Október 26-án a Projekt 
nap keretein belül a Befogad-LAKba 
látogattunk adományokkal a táská-
inkban. A látogatásunkat, az állat-
szeretet és felelősségtudat indukálta. 
Számos gyermek még a 3 kg-os kutya-
tápot is elcipelte, bízva abban, hogy 
örömet szereznek az állatoknak. A 
kurrátor segítőkészen, empatikusan 
fogadott minket és megtudhattuk, 
hogy az Alapítvány elsődleges céljai 
közé az állatmentés, a kóbor kutyák 
befogadása, szeretetteljes környezet-
ben való nevelése és az eredeti gazda 
megkeresése tartozik. Amennyiben 
az utóbbi sikertelenséggel jár, egy 
új gazdit keresnek az állatoknak. A 
kutyák simogatása sem szorulhatott 
háttérbe, mely érintés nem csak a 

kutyáknak volt pozitív élmény. Ki-
egyensúlyozottak és boldogak vol-
tak a gyerekek a délelőtt folyamán. 
Pedagógustársaimmal, Nándori 
Eszterrel és Tímár Györgyivel, re-
méljük, hogy a mai nap olyan öröm-
forrás volt tanulóinknak, mely végig 
kíséri az életüket.

Köszönjük a szülők támogatását 
és Balázsné Pásztor Anikó kolléga-
nőnk segítségét. 

Surányi Marianna

iskolai hírek
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Gyere velem a vásárba, 
fussunk oda hamarjába!

 Közhírré tétetik, a Szőlő-
fürt Református Óvodában, 
szeptember 29-én Mihály-napi  
vásár zajlott.

 Mint a hajdani pásztorok, akik ilyenkor 
hajtották be az állatokat a legelőkről, mi is Is-
ten áldásával kezdtünk neki ennek a napnak. 
Jöttek a népviseletbe öltözött gyerekek és fel-
nőttek az óvoda minden csoportjából. Miután a 
kisbíró kidobolta a vásár kezdetét, a csoportok 
külön-külön köszöntötték az őszt, vásári mon-
dókákkal, dalokkal lepték meg a többieket.  
Mivel a pásztorünnep nem maradhat el mu-
lattság nélkül, Zsuzsi néni megtáncoltatta az 
egész kompániát. No, de a pásztorbérül kapott 
öt gesztenyét mégis csak el kellett költeni. In-
dultak hát a gyerekek kis kosarakkal, szatyrok-
kal az árusok asztalaihoz. Ki-ki válogathatott 
az óvónénik gondos kezei által fabrikált apró 
tárgyakból. Volt ott faxilofon, csuhé virág és 
nyuszi, perec, dióhéjban alvó egérke, vaddo-
hányba bújt manó, kitűző, babaforma zsírkré-
ta… S ha már tele lett a kosár, a hasunkat is 
tele rakhattuk a szülők által sütött finomságok-

kal, innivalókkal. Saját kis csikósunk, Botond 
karikás ostor csattogtató tudományát próbálta 
átadni társainak, több- kevesebb sikerrel. Mert 
bizony az efféle tudományhoz idő és kitartás 
kell. Közben azt is megtanulhattuk tőle, hogy 
attól karikás az a bizonyos ostor, mert szépen 
karikába fűzve, vállukon átvetve viselték azt a 
hajdani csikósok, bojtárok. A zene, tánc tovább 
folytatódott, lakodalmat ugyan nem tartottunk, 
de mindenki sok élménnyel, vásárfiával térhe-
tett haza. 

Itt a vége, fuss el véle, Mihály-napja után 
már a fű se nő…

Árgyelán Györgyi 
óvodapedagógus

Továbbképzés 

2017. november 17-én, pénteken egy pe-
dagógiai továbbképzést szerveztünk, melyre 
vendégként meghívtuk a Ki Akarok Nyílni Óvo-
da óvodapedagógusait is. 

A képzés témája: A fejlődés-, és fejlettség-
központú óvodai testnevelés és a mindennapos 
mozgásprogramok tervezése és szervezése 
volt. A továbbképzést Pappné Gazdag Zsuzsan-
na gyógy testnevelő, mentorpedagógus, több 
testnevelési és tartásjavítási publikáció írója 
tartotta.

Az előadás központi célja az volt, hogy ho-
gyan lehet az óvodai mozgást élményszerűvé 

tenni és hogyan tervezzünk meg egy minőségi 
testnevelést, képesség fejlesztést az óvodában.

A képzés elméleti és gyakorlati részből állt. 
Az elméleti rész interaktív volt: az óvodapeda-
gógusok elmondhatták tapasztalataikat, nehéz-
ségeiket, korlátaikat, amelyek akadályozzák a 
testnevelés sikerességét. (Túl nagy gyereklét-
szám, ember és eszközhiány, stb.) Ezekre a 
nehézségekre rengeteg praktikus megoldási 
ötletet kaptunk a tanárnőtől. Megismerked-
hettünk egy új szemléletű óvodai testnevelés 
megtervezésével, felépítésével. Ez a fajta éves 
tervezés figyelembe veszi az adott csoport 
képességeit; fő fejlesztési területeket, foglal-
koztatási formákat, az eszközök és játékok 
kiválasztását. Külön kitértünk az újszerű fog-
lalkozás felépítési formáira, amely a gyermek 
bevonásával, játékosan történik.

A továbbképzés második fele gyakorlati 
volt. Rengeteg új mozgásos játékkal ismerked-
tünk meg, amelyek roppant élvezetesek, válto-
zatosak voltak. Tanultunk fogó-, futó-, párban 
elvégezhető ügyességi játékot eszközzel és 
eszköz nélkül.

Ez az előadás rengeteg pozitív elméleti és 
gyakorlati újdonságot adott nekünk. Ezzel az 
új tudással, új szemléletű hozzáállással élmény-
szerűvé, élvezetessé tudjuk tenni a testnevelést 
az óvodásainknak.

Balogh Katalin
int. vez. helyettes

szőlőfürt ovi
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ingatlan adózása, 
értékesÍtés esetén!

Adót az ingatlan eladása során akkor kell 
fizetni, ha többlet keletkezett az ingatlan ér-
tékesítése után! Tehát ha valaki 10 millióért 
vett egy lakást valamikor és azt 9 millióért 
eladja, akkor 1 millió forintot vesztett. Ezért 
egy ilyen ingatlan értékesítéskor nem is kell 
adót fizetni! Ha az eladási ár nem éri el az 
ingatlan vételárát, akkor nincs mit gondol-
kozni és számolni sem kell: nincs adó fizetési 
kötelezettségünk! 

Évről évre csökken a fizetendő adó alapja: 
Ha az ingatlan adás-vételen nyereségünk volt, 
akkor a személyi jövedelemadót (jelenleg 
egykulcsos, mértéke: 15%) aszerint kell meg-
fizetnünk, hogy hány év telt el az ingatlan 
vásárlása és eladása között (a dátumoknál 
mindig a Földhivatalnál, tulajdonjogot bejegy-
ző dátum az irányadó).

A számítás módja: ELADÁSI ÁR 
- VÉTELI ÁR - ELSZÁMOLHA-
TÓ KÖLTSÉGEK = ADÓALAP
Fizetendő adó: ADÓALAP x 0,15

Az adóalap az évek múlásával az 
alábbi módon csökken:

Lakóház vagy lakás megnevezés-
sel nyilvántartott vagy ilyenként fel-
tüntetésre váró építmény és a hozzá 
tartozó földrészlet (ideértve azt is, 
amelyet a lakáshoz tartozó földhasz-
nálati jog terhel) átruházása esetén a 
jövedelem a számított összeg:

1. 100 %-a a megszerzés évében és 
az azt követő évben,

2. 90 %-a a megszerzés évét köve-
tő második évben,

3. 60 %-a a megszerzés évét köve-
tő harmadik évben,

4. 30 %-a a megszerzés évét köve-
tő negyedik évben,

5. 0 %-a a megszerzés évét követő 
ötödik és további évben.
Például: 2015-ben vettem egy ingat-
lant 5.000.000.-Ft
2017-ben eladom 9.000.000.-Ft
Nyereség: 4.000.000-.Ft (nincs levon-
ható számlám, amit ráfordítottam)

Adózás: 4.000.000.- x 0.90% = 

adóalap: 3.600.000.-Ft
Befizetendő adó: 

3.600.000.- x 0.15% = 540.000.-Ft

Remélem érthető, és segítettem. 
Megbízásukat szeretettel várom.

Kis Krisztina

ingatlanpiac
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A Fiatal Forrás Színtársulat 
adta elő naovember 24-én 

a Faluházban.
Rendező: Molnár Klára

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 
2018. február 2-3.
Mit keres az internet a mosógépben?
Hogy beszélget a tolókapu az okostelefonnal?
Dobbal verebet továbbra sem, de vajon lehet-e kamerával egeret 
fogni?

Ezekre és még sok hasonló, alkalmasint abszurdnak tűnő 
kérdésére is választ kaphat bárki, aki ellátogat 2018. február 

másodikán és harmadikán, a Kultúrházak Éjjel-Nappal 2018-as 
eseményeire az Erdőkertesi Faluházba.
Az Erdőkertesi Mikrokontroller Klub második alkalommal rendezi 
meg az Erdőkertesi Mikrokontroller Napokat, ahol ezúttal az 
internet kapcsolattal rendelkező olyan eszközökről lesz szó, 
amelyek az elkövetkezendő pár évben meghatározóvá fogják tenni 
mindennapjainkat.  Legyen az mosógép, öntöző automata, lakásri-
asztó, szobatermosztát, vérnyomásmérő, EKG, vagy akár kávéfőző, 
mindegyik már most kapható IOT technológiával ellátott kivitelben.
Vannak, akiknek semmit nem mond ez a 3 betű, vannak, akik már 
olvastak róla. És megint csak vannak, akik már úgy készítenek IOT 
alapú okoseszközöket, mint 40-50 évvel ezelőtt az én korosz-
tályom a fémépítővel toronydarut. Igen, többnyire 10 és 20 év 
közötti fiatalokról van szó.
Várunk mindenkit, aki csak a külsőre kíváncsi, de nagy örömünkre 
fog szolgálni, ha valaki be szeretne nézni a “motorháztető alá” 
is. Sőt azokat is nagyon várjuk, akik szánnak arra pár órát, hogy 
maguk elkészítsék első saját fejlesztésű IOT berendezésüket. Az 
ötleteit senki ne felejtse otthon!
A rendezvényen a részvétel ingyenes.

Tóth János Péter

Óz 
a nagy varázsló
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