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Kiállítás a Faluházban
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2005-ben azzal a kéréssel fordultunk az Önkormányzathoz, hogy a település legré-
gebbi részén, a szentsarki emberek emlékére egy emlékkereszt feállításában legyen 
segítségünkre. Köszönjük, megkaptuk.
A kereszt felállítását minden évben megünnepeltük, idén immár a 10. évfordulót.
Az idei ünnepséget Bakos István tanár úr vezette le. Ez a kereszt számunkra a sze-
retet, az emlékezés és az összetartozás szimbóluma lett, ahol emlékezünk azokra, 
akik már nincsenek velünk.
György Ilonka “A Kereszt Útja” című verset mondta el, majd dr. Pásztor László úr, 
Erdőkertes polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét.
A megemlékezés és kegyelet koszorúját Palló Katinka és Bársony Tamás helyezték 
el a keresztnél. 
Sajnos sokan eltávoztak közülünk ennyi idő múltán, rájuk is emlékeztünk egy közös 
imával. Elbert Anita - Hallgass a szívedre című versét Bakos István előadásában 
hallottuk. A műsort az “In Silencio” zárta, melyet harsonán Tóth Simon játszott.
Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akiknek segítségével ilyen 
széppé tudtuk tenni ezt a napot.
Külön köszönet azoknak, akik széppé varázsolták a kereszt környezetét, a rendvédő 
szerveinknek, akik a nyugalmat biztosították, az Önkormányzatnak az önzetlen se-
gítségért, a süteményekért, a finom tortáért, a lelki vigaszt hozó nedűkért.
De legfőképpen annak a 71 embernek, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, 
és velünk ünnepeltek.
Remélem, hogy mindenki szívében marad egy kis emlék erről a napról. Jövőre is 
szeretettel várunk mindenkit.

Farkasné Hamza Margit

Eltelt tíz év

Szeretnék önöknek érdekes képeket küldeni egy természeti 
csodáról a kertünkben - írja olvasó-tudósítónk, Agócs Éva. 
- Érik az almánk de közben ugyan az a fa virágzik is. Ez a népi 
jóslás szerint hosszú meleg őszt jelez.

A Mély utca ivóvíz vezeték építése kez-
dődött meg 234 fm hosszúságban NA 
100 KPE PN 10 törzshálózati ivóvízveze-
ték építése készül, 2 db tűzcsappal.
A kivitelezés 4.127.500,- forintba kerül. 
Munkakezdés 2015. szeptember 28. 
A befejezési határidő 2015. november 
30. Kivitelező: Csil-Ma-Szer Kft. (2100 
Gödöllő, Bajcsy-Zs. utca 34/a.), képvi-
selője: Csoma István

H2O

„A népi iparmuvészet ma” címmel„

Útfelújítás
Az elmúlt években vásárolt gépekkel, eszközökkel 
és mart aszfalttal önkormányzati kivitelezésben 
átfogó útrekonstrukcióba kezdtünk.Eddig nyolc és 
fél kilométernyi szakaszon sikerült a közlekedést 
javítani. Az utak felújítása októberben is tovább 
folyik.

Tavasz az 
oszben„
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1POLGÁRMESTERI  BESZÁMOLÓ

Tisztelt Erdőkertesi Polgárok!

• Településünk várossá nyilvánításának el-
utasításáról tájékoztatott 2015. aug. 31-én kelt 
levelében Lázár János Miniszter Úr. A szabálysze-
rűen 2015. jan. 29-én benyújtott pályázatunk 
elbírálását márciusban alkotott, a folyamatban 
lévő pályázatok elbírása során figyelembe veendő 

jogszabályok miatt utasították el.
A várossá válni kívánó 22 település közül idén egy sem kapott városi ran-

got. A képviselőtestülettel egyetértésben tekintettel arra, hogy az idei évben 
pályázók közül lélekszámát tekintve Erdőkertes messze a legnagyobb, őket 
is képviselve a Miniszter Úrhoz szándékozom fordulni először egységes jogér-
telmezésért. 

• Sajnos az idei esztendőben az eddig benyújtott 5 pályázatunk közül 
egyet sem nyert el Erdőkertes. A pályázatokkal összesen 200 millió forint 
támogatáshoz jutott volna a település. Szerettük volna bővíteni az óvodánkat 
két csoportszobával; felújítani az 1976-ban készült közüzemi konyhát; az 
egészségházra magas tetőt tenni és kívülről hőszigetelni, valamint külső nyí-
lászáróit kicserélni; a Béke utcától a vasútállomásig új járdát építeni; valamint 
a sport öltözőt bővíteni.

• Az elmúlt években vásárolt gépekkel, eszközökkel és mart aszfalttal ön-
kormányzati kivitelezésben megkezdődött egy átfogó útrekonstrukció eddig 8 
és fél kilométernyi szakaszon sikerült a közlekedést könnyebbé tenni. Az utak 
ily módon történő felújítása az időjárás és az anyag rendelkezésre állásának 
függvényében október hónapban is tovább folyik.

• Közbeszerzési eljárást indítottunk a Jókai utca és a Nap utca teljes hosz-
sza, valamint a Bocskai utcának a Thököly és Báthory utca közötti szakasza, 
a Kazinczy utcának a Mikszáth és Géza utca közötti szakasza, valamint a 
Villamos utcának a Hév és Fő út közötti szakasza felújítására. Ha az időjárás 
engedi, akkor ezen utcák az idei évben kétoldali szegéllyel, 30 cm-es kőágya-
zattal és 10 cm-es mart aszfalt réteggel kerülnek rekonstruálásra.

• Elkészült a Rákóczi utcának a Thököly és a Báthory utcák közötti 
szakaszán a még hiányzó csapadékvíz elvezető árok. Folytatódik, és 
október hónapban befejeződik a járdaépítés a Mária utcában.

Az ősz folyamán a Mély utcában 260 m hosszan megépül az ivóvíz 
közmű gerinchálózata és lehetőség lesz annak az ingatlanokra történő 
bekötésére is.

• A napokban elkészül az alsó labdarúgó pálya 200 főt befogadni 
képes lelátója.

• Augusztus végén volt az Ifjúsági Táborban a Tuning&Cabrio nyár-
záró autós promenád, amelyen több mint 100 autó vett részt, és a láto-
gatók száma bőven meghaladta az ezret. Külön öröm, hogy a látogatók 
több mint fele erdőkertesi volt.

• A polgárőrség az éjszakai szolgálatokat rövidesen a nyáron meg-
kapott sötétkék színű Volkswagen Bora típusú személygépkocsival látja 
el, a járőrautó fényhíddal is fel van szerelve. A Polgárőr Egyesület szep-
tember 21-i közgyűlésén a polgárőröknek, közterület felügyelőknek, in-
tézményvezetőknek, nyugdíjas klub vezetőknek bemutatásra került egy 
okos telefonokra letölthető applikáció, mely egyaránt szolgálhatja a köz-
biztonságot, a saját személyes és vagyon biztonságot. Erről részletesebb 
tájékoztatás a Napló következő számában és lakossági fórumon lesz.

• A vasútvonal felújítása évek óta várat magára, elfogadott kezdé-
si időpontot nem ad a MÁV Zrt. 2015. decemberig érkeznek és állnak 
forgalomba új FLIRT motorvonatok, amelyek folyamatosan kiváltják a 
régebbi kék-szürke szerelvényeket.

• A Veresegyház környéki 393-as vonalon a „hegyes” részt levá-
lasztották az Erdőkertesi vonalról, ezzel jelentősen lerövidítve az utazás 
időtartamát. A nagyobb forgalmú járatokon megmaradtak a nagyobb 

b e f o g a d ó k é p e s s é g ű 
autóbuszok, de ezeket 
leszámítva a midibuszos 
kiszolgálást vezette be a 
Volánbusz Zrt.

Az utazók igényeihez 
alkalmazkodva 2015. au-
gusztus 1.-től a Volánbusz 

Zrt. sűrítette a közvetlen járatokat a Gödöllő- Erdőkertes vonalon (járat-
szám: 450-452) ez főként a reggeli és a délutáni időszakra vonatkozik, 
hétköznap csúcsidőben óránként járnak a közvetlen buszok.

Az autóbusz beszerzések során a régi türkiz-fehér Mercedes típusú 
buszokat lecserélték új sárga Mercedes Sprinterekre.

Dr. Pásztor László 
polgármester

Ferenc Pápa Bolíviai beszédének folytatása a lap 
online változatában olvasható. 
>>> www.erdokertes.hu/erdokertesi-naplo
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Folytatás az előző számból>

Bolygónkért

Nem ideákat vagy elméleteket szeretünk, 
hanem embereket... Elkötelezettség, való-
di elkötelezettség születik a testvéreink, a 
gyermekek és az idősek, az emberek, illetve 
a közösségek iránti szeretetből; a szívünket 
megtöltő nevek és arcok iránti szeretetből. 
A bolygónk elfeledett, mellőzött területein 
türelmesen elvetett remény-magvakból nagy 
fák nőnek. A kirekesztés árnyékából nehe-
zen sarjadnak elő, de a szerető gondosko-
dás által mégis nagy fákká lesznek. Nagy 
reményerdők nőnek, hogy oxigént adjanak 
e világnak!

Repeső örömmel látom, ahogy vállvetve 
dolgoztok ezeknek a csíráknak a gondozá-
sán, miközben – egy tágabb perspektívából néz-
ve – az egész erdőt is véditek. Munkátok célja a 
saját területetekre való összpontosítás mellett a 
szegénység, egyenlőtlenség és kirekesztettség 
globális problémáinak megoldása is.

Gratulálok nektek ehhez! Lényeges, hogy 
jogaik védelme mellett a népek és társadalmi 
szervezeteik képesek legyenek humánus al-
ternatívát teremteni a kirekesztő globalizáció 
ellenében.

Ti vagytok a változás magvetői. Isten adja 
meg nektek a bátorságot, az örömet, a kitar-
tást és a szenvedélyt e munka folytatásához. 
Biztosak lehettek benne, hogy előbb vagy utóbb 
meglátjátok gyümölcseit is. A vezetőktől ezt ké-
rem: legyetek kreatívak, és sose veszítsétek el 
gyökereiteket a helyi valóságban.

A hazugság atyja elbitorolja a fennkölt sza-
vakat, hogy azokkal intellektuális divatokat nép-
szerűsítsen, és ideológiai álláspontokat foglaljon 
el. De ha szilárd alapra építetek, a testvéreitek, 
az indián gazdálkodók és őslakosok, a kirekesz-
tett munkások és a marginalizált családok való-
di igényeire és megélt tapasztalataira, biztosan 
a helyes úton jártok.

Az egyház nem zárkózhat el e folyamattól 
az evangélium hirdetése során. Sok pap és 
pásztori szolgálatot teljesítő személy végez óriá-
si munkát világszerte a kirekesztett emberekkel 
sorsközösséget vállalva, termelőszövetkezetek-
kel együtt dolgozva, vállalkozások támogatá-
sával, lakhatás biztosításával, vagy az egész-

ségügy, a sport és az oktatás területén végzett 
munkával. Meg vagyok győződve róla, hogy a 
népi mozgalmakkal való, kölcsönös tiszteleten 
alapuló együttműködés friss erőt adhat ezeknek 
az erőfeszítéseket, és megerősítheti a változás 
folyamatát.

Mindig legyen a szívünkben Szűz Mária: egy 
alázatos lány az egyszerű emberek közül a nagy 
birodalom peremvidékén, egy hajléktalan édes-
anya, aki az állatok istállóját néhány pólyával 
és sok szerető gondoskodással Jézus otthonává 
változtatja. Mária a születésük miatt jogtalan-
ságot szenvedők számára a remény jele. Imád-
kozom, hogy Kármelhegyi Boldogasszonyunk, 
Bolívia védőszentje a mostani összejövetelünket 
a változás kovászává tegye.

III. Végezetül szeretném, ha mindnyájan 
számba vennénk e történelmi pillanatból adódó 
fontos feladatokat, hiszen olyan pozitív válto-
zást szeretnénk, amely minden testvérünk javát 
szolgálja. Ezt mind tudjuk. Változást akarunk a 
kormányok, népi mozgalmak és más társadalmi 
erők együttműködése által. Ezt is tudjuk. Ám 
nem könnyű definiálni e változás tartalmát – 
azaz egy olyan társadalmi programot, amely 
megtestesíti ezt az általunk keresett testvéri-
ességet és igazságosságot. Tehát ne várjatok 
receptet a pápától. Sem a pápának, sem pedig 
az egyháznak nem monopóliuma a társadalmi 
valóság értelmezése, vagy az, hogy javaslato-
kat tegyen a jelen problémáinak megoldására. 

Ki merem mondani, hogy nincs recept. A törté-
nelmet generációk alakítják az előző generációk 
nyomdokain, és ennek során minden generáció 
a saját útját keresi, és tiszteli az Isten által az 
emberek szívébe ültetett értékeket.

Mindazonáltal szeretnék három olyan nagy 
feladatot javasolni, amelyek meghatározó közös 
részvételt igényelnek a népi mozgalmaktól.

3.1. Az első feladat, hogy a gazdaságot ál-
lítsuk az emberek szolgálatába.

Az emberek és a természet nem állhatnak a 
pénz szolgálatában. Mondjunk nemet egy kire-
kesztő és egyenlőtlen gazdaságra, ahol a pénz 
inkább uralkodik, mint szolgál. Ez a gazdaság 
gyilkol. Ez a gazdaság kirekeszt. Az ilyen gaz-
daság elpusztítja Föld Anyánkat.

A gazdaságnak nem a javak felhalmozási 
mechanizmusának, hanem a közös otthonunk-
kal való gazdálkodásnak kell lennie. Ez azzal 
az elkötelezettséggel jár, hogy vigyázunk erre 
az otthonra, és a szükségekhez mérten osztjuk 
el javait minden ember között. Ez nem csupán 
az étellel való ellátást, vagy a megfelelő létfenn-
tartás biztosítását jelenti. És – bár ez már egy 
nagy lépés előre – nem is pusztán a föld, a lak-
hatás, és a munka biztosítását jelenti, amiért ti 
is küzdötök. Egy igazán közösségi gazdaságnak 
– vagy mondhatnánk azt is, hogy egy keresz-
tény inspirációjú gazdaságnak – biztosítania 
kell az emberek számára a méltóságot és az 
„általános jólétet és prosperitást” [1].

Ez ugyan magába foglalja a földet, a lakha-
tást és a munkát, de beletartozik az oktatáshoz, 
egészségügyhöz, új technológiákhoz, a művé-
szet és a kultúra javaihoz, a kommunikációhoz, 
a sporthoz és a pihenéshez való hozzáférés is. 
Egy igazságos gazdaságnak meg kell teremtenie 
minden ember számára annak feltételeit, hogy 
nélkülözés nélkül élvezhesse gyermekkorát, 
hogy fiatalon kibontakoztathassa tehetségét, 
hogy aktív éveiben teljes joggal dolgozhasson, 
és méltó nyugdíjat élvezhessen, amikor meg-
öregszik. Ez egy olyan gazdaság, ahol az embe-
rek a természettel összhangban úgy alakítják a 

Ferenc pápa teljes bolíviai  beszéde
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termelés és az elosztás egész rendszerét, hogy 
az egyén képességei és szükségletei megfelelő 
módon fejeződhetnek ki a társadalmi életben. Ti 
és mások egy egyszerű és gyönyörű kifejezéssel 
ezt a vágyat úgy foglaljátok össze, hogy „jól 
élni”.

Egy ilyen gazdaság létrehozása nem csupán 
kívánatos és szükséges, de lehetséges is. Ez 
nem utópia, vagy illúzió. Ez nagyon is valóságos 
kilátás. Meg tudjuk teremteni! A világunkban 
elérhető források, a generációk munkájának 
gyümölcse, és a teremtés ajándékai több mint 
elegendőek „az egyes ember és az emberek 
összességének” integráns fejlődéséhez [2]. A 
probléma más természetű. Van egy más célú 
rendszer is. Egy olyan rendszer, amely felelőt-
lenül növeli a termelés ütemét, és a Föld Anyát 
veszélyeztető ipari és mezőgazdasági módsze-
reket alkalmaz a „termelékenység” nevében, 
miközben továbbra is megtagadja több millió 
testvérünktől a legelemibb gazdasági, társa-
dalmi és kulturális jogokat. Ez a rendszer Jézus 
terve ellenében működik.

A föld gyümölcseinek és az emberi munká-
nak igazságos elosztásáért folytatott küzdelem 
nem puszta emberszeretetből fakad. Ez erkölcsi 
kötelesség. A keresztények felelőssége még 
ennél is nagyobb: ez számukra parancsolat. Ez 
arról szól, hogy megadjuk a szegényeknek és az 
embereknek azt, ami az övék. A javak univer-
zális célja nem az egyház szociális tanításában 
rejlő metafora. Ez a magántulajdon kialakulása 
előtti valóság. A tulajdonnak, különösen amikor 
az természeti erőforrásokat érint, mindig az em-
bereket kell szolgálnia, és ez nem pusztán a fo-
gyasztásra korlátozódik. Nem elég pár cseppet 
hullajtani, amikor a szegények megrázzák üres 
poharukat. Az egyes szükséghelyzetek kezelé-
sére indított jóléti programok csupán átmeneti 
válaszok. Ezek sosem lesznek képesek helyébe 
lépni a valódi befogadásnak, az olyan társa-
dalmi összetartozásnak, amely méltó, szabad, 
kreatív, részvételen és szolidaritáson alapuló 
munkát biztosít.

A népi mozgalmak fontos szerepet játszanak 
ezen az úton, nem csupán azzal, hogy hangot 
adnak a követeléseiknek és tiltakozásokat szer-
veznek, hanem pusztán a kreativitásuk által. Ti a 

társadalom költői vagytok: munkahelyteremtők, 
lakások építői, élelmiszerek termelői; ráadásul 
mindezeket olyan emberekért teszitek, akikről 
a globális piac megfeledkezik.

Saját magam láttam, hogy a munkások 
szövetkezetekbe és más közösségi szervezetek-
be társulva munkát tudtak teremteni ott, ahol 
a bálványimádó gazdaságnak csupán nyomai 
léteztek. Talpra állított vállalkozásokat, helyi 
vásárokat és papírgyűjtő szövetkezeteket tu-
dok példaként említeni erre a népi gazdaságra, 
amely a kirekesztettségben született, és amely 
lassan, türelmesen és eltökélten teszi magáévá 
a szolidaritás különféle, méltósággal felruházó 
formáit. Mennyire más ez, mint a hivatalos piac 
által elfeledett emberek kizsákmányolása nyo-
mán kialakult helyzetek!

A kormányoknak, amelyek feladatuknak 
tartják, hogy a gazdaságot az emberek szolgá-
latába állítsák, tenniük kell a népi gazdaság és 
a közösségi termelés e formáinak erősítéséért, 
fejlesztéséért, koordinációjáért és kiterjeszté-
séért. Ehhez a munkafolyamatok fejlesztése, 
megfelelő infrastruktúra szolgáltatása, és e 
alternatív ágazatban dolgozók jogainak biz-
tosítása kell. Amikor az állam és a társadalmi 
szervezetek összefognak a földért, a lakhatásért 
és a munkáért, a szolidaritás és szubszidiaritás 
elvei kezdenek szerepet játszani, és ezek teszik 
lehetővé, hogy a közjó teljes, részvételi alapú 
demokráciában valósulhasson meg.

3.2. A második feladat az, hogy egyesítsük 
az embereket a béke és igazságosság útján.

Az emberek saját sorsuk kovácsai szeret-
nének lenni. Békésen akarnak haladni az igaz-
ságosság felé. Nem akarnak gyámságot, vagy 
beavatkozást azok részéről, akik nagyobb hata-
lommal rendelkeznek, és uralmuk alá kényszerí-
tik a kevesebb hatalommal bírókat. Azt akarják, 
hogy tiszteljék kultúrájukat, nyelvüket, társadal-
mi folyamataikat és vallási hagyományaikat. 
Sem a valós, sem pedig a megragadott hata-
lomnak nincs joga megfosztani az embereket a 
szuverenitásukat gyakorlásától, mert olyankor 
szoktak elkezdődni a gyarmatosítás új formái, 
amelyek nagyon sokat ártanak a békének és 
az igazságosságnak. „A béke nem csupán az 
emberek tiszteletén, hanem az emberek joga-

inak, különösen a függetlenségük tiszteletén 
alapul”[3]. A latin-amerikai emberek megküz-
döttek a teljes politikai függetlenségükért, mely 
azzal jár, hogy történelmük majd’ két évszáza-
don át tartó drámai és ellentmondásos volt.

Az utóbbi években, sok félreértés után, 
sok latin-amerikai országban megkezdődött a 
testvériesség elmélyülése az emberek közt. A 
térség kormányai összefogtak, hogy biztosítsák 
a tiszteletet országaik és az egész térség szuve-
renitása iránt. Kérlek titeket, testvéreim a népi 
mozgalmakban, hogy ápoljátok és erősítsétek 
ezt az egységet. Fenn kell tartani az egységet 
a megosztó erőkkel szemben, ha a térség béké-
ben és igazságban akar növekedni.

A haladás ellenére továbbra is vannak a 
méltányos emberi fejlődést fenyegető tényezők, 
amelyek korlátozzák a „nagy ország” és más 
térségek államainak szuverenitását. Az új gyar-
matosítás sokféle arcban jelenik meg. Olykor a 
mammon rejtőzködő befolyásának tűnik: tőkés 
társaságok, hitelügynökségek, bizonyos „sza-
badkereskedelmi” egyezmények, és megszorító 
intézkedések bevezetése, amelyek mindig szo-
rítanak egyet a munkások és a szegények nad-
rágszíján. Latin-Amerika püspökei ezt utasítják 
el teljes nyíltsággal az Aparecida Dokumentum-
ban, amikor kijelentik, hogy a „pénzügyi intéz-
mények és a transznacionális társaságok addig 
tudnak erősödni, ameddig a helyi gazdaságok 
alárendeltek, különösen gyengítve a térség 
államait, amelyek egyre gyengébbnek tűnnek 
ahhoz, hogy a lakosság érdekében fejlesztési 
projekteket tudjanak végrehajtani.”[4] Máskor 
a korrupció elleni küzdelem nemes leple alatt 
kábítószer-kereskedelem és terrorizmus zajlik – 
napjainkban a gonosz megjelenési formái, ame-
lyekre nemzetközi választ kell adni –, és látunk 
államokat, amelyek intézkedései a problémákat 
nemigen oldják meg, sőt, néha rontanak is a 
dolgokon.

Folytatás a következő számban
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Hasonlóképpen a kommunikációs médiu-

mok monopolizációja – amely a fogyasztói 
szemlélet elidegenítő példáit és egyfajta kultu-
rális egyformaságot erőltetne az emberekre – 
az új gyarmatosítás egy másik formája. Ez ide-
ológiai gyarmatosítás. Mint az afrikai bíborosok 
megfigyelték, a szegény országokkal gyakran 
bánnak úgy, mintha azok „egy nagy gépezet 
fogaskerekei” volnának [5].

Tudomásul kell vennünk, hogy az emberi-
ség súlyos problémáinak egyike sem oldható 
meg az államok és az emberek közti nemzet-
közi szintű interakció nélkül.

A bolygó bármely részén történő minden 
jelentős cselekedetnek univerzális, ökológiai, 
szociális és kulturális hatásai vannak. Még 
a bűnözés és az erőszak is globalizálttá vált. 
Következésképp egy kormány sem cselekedhet 
e közös felelősségtől függetlenül. Ha igazán 
óhajtjuk a pozitív változást, alázatosan el kell 
fogadnunk kölcsönös függőségünket.

Az interakció ugyanakkor nem egyenlő 
a visszaéléssel; nem azt jelenti, hogy valakit 
alárendelünk a másiknak, hogy szolgálja an-
nak érdekeit. A gyarmatosítás (a régi és az 
új is), amely a szegény országokat pusztán 
nyersanyagok termelőivé és olcsó munkaerő-
vé alacsonyítja, erőszakhoz, szegénységhez, 
kényszermigrációhoz, és mindazon rossz dol-
gokhoz vezet, amelyek ezekkel együtt járnak 
– pontosan azért, mert ha a perifériákat a köz-
pont szolgálatába állítjuk, megtagadjuk ezektől 
az országoktól az integráns fejlődés jogát. Ez 
egyenlőtlenség, és az egyenlőtlenség olyan 
erőszakot szül, amelyet sem rendőrség, sem 
katonaság vagy hírszerzés nem tud az ellenőr-
zése alatt tartani.

Mondjunk nemet a gyarmatosítás régi és új 
formáira! Mondjunk igent az emberek és kultú-
rák találkozására! Áldottak a béketeremtők!

Ezen a ponton fel szeretnék hozni egy fontos 
kérdést. Egyesek joggal mondhatják: „amikor a 
pápa a gyarmatosításról beszél, megfeledkezik 
az egyház bizonyos tetteiről.” Ezt mondom 
nektek megbánással: sok súlyos bűnt követtek 
el Isten nevében az őslakosok ellen Ameriká-
ban. Elődeim elismerték ezt, a Latin-Amerikai 

Püspöki Konferencia ki is mondta, és én is ki 
kívánom mondani. Mint Szent II. János Pál, én 
is kérem, hogy „az egyház boruljon térdre Isten 
előtt, és könyörögjön megbocsátásért a fiai és 
leányai által a múltban és jelenben elkövetett 
bűneiért” [6]. Azt is mondom, hogy – és ezen 
a ponton Szent II. János Pálhoz hasonlóan egy-
értelmű akarok lenni: alázatosan kérek megbo-
csátást nem csupán az egyház által elkövetett 
bűnökért, hanem az Amerika úgynevezett meg-
hódítása során az őslakosság ellen elkövetett 
bűnökért is.

Kérek mindenkit, hívőket és hitetleneket, 
hogy gondoljanak arra a sok püspökre, papra 
és laikusra, akik Jézus evangéliumát bátran és 
szelíden, tiszteletteljesen és békésen prédikál-
ták és prédikálják továbbra is, akik az emberi 
fejlődés és szeretet nagy hatású munkáit hagy-
ták maguk után, akik gyakran az őslakosság 
oldalán álltak, vagy csatlakoztak az őslakosok 
népi mozgalmaihoz, vállalva a mártíromságot 
is. Az egyház, annak fiai és lányai a latin-ameri-
kai emberek identitásának részét képezik. Egy 
olyan identitásét, amelyet itt, ugyanúgy, mint 
más országokban, bizonyos erők el akarnak 
törölni, mert hitünk sokszor forradalmi, és mert 
hitünk dacol a mammon zsarnokságával. Ma 
rémülettel nézzük, ahogy a Közel-Keleten és 
máshol a világon annyi testvérünket üldözik, 
kínozzák és ölik meg azért, mert hisznek Jé-
zusban. Ezt ellen is fel kell szólalnunk: a mos-
tani harmadik világháborúban egyfajta népirtás 
zajlik, amelynek véget kell vetni.

Engedjétek meg, hogy kifejezzem testvé-
reinknek a latin-amerikai őslakos mozgalom-
ban mély szeretetemet és elismerésemet az 
erőfeszítéseikért, hogy olyan együttélést ala-
kítsanak ki emberek és kultúrák közt, melyet 
én polihedrikusnak (=többdimenziós idomra 
hasonlítónak, a szerk.) neveznék, ahol minden 
csoport egy közösen kialakított sokszínűség 
révén őrzi meg saját identitását úgy, hogy az 
nem veszélyezteti, hanem inkább erősíti az 
egységet. Az kultúrák együttéléséért folytatott 
küzdelmetek, amely az őslakosok jogainak vé-
delmét ötvözi az államok területi integritásával, 
mindannyiunk számára gazdagító és lelkesítő.

3.3. A harmadik feladat talán ma a legfon-
tosabb számunkra. Ez Föld Anyánk védelme.

Büntetlenül zajlik közös otthonunk kirablá-
sa, letarolása és megkárosítása. E folyamatnak 
gyáván védelmére kelni komoly bűn. Egyre 
növekvő csalódottsággal nézzük, ahogy egyik 
nemzetközi csúcstalálkozó zajlik a másik 
után, komoly eredmény nélkül. Nyilvánvaló, 
határozott és sürgető erkölcsi kötelességünk 
teljesíteni, ami eddig nem történt meg. Nem 
engedhetjük meg bizonyos – globális, ámde 
nem univerzális – érdekeknek, hogy uralkodó-
vá váljanak államok és nemzetközi szervezetek 
felett, és azt sem, hogy folytassák a teremtés 
rombolását. Az emberek és mozgalmaik szólal-
janak fel, mozgósítsák magukat, és követeljék 
– békésen, de határozottan –, a megfelelő in-
tézkedések sürgős végrehajtását. Kérlek titeket 
Isten nevében, védjétek meg Föld Anyát. Erről a 
kérdésről megfelelően szóltam a „Laudato Si” 
kezdetű enciklikámban.

4.

Zárásképpen szeretném megismételni: az 
emberiség jövője nem csupán a nagy vezetők, 
a nagyhatalmak és az elit kezében van. Alap-
vetően az emberek kezében van, és az embe-
rek szervezőkészségén múlik. Az ő kezük az, 
amely a változásnak ezt a folyamatát alázato-
san és szilárd meggyőződéssel irányítja. Veletek 
vagyok! Mondjuk együtt szívből: ne legyen csa-
lád lakhatás nélkül; ne legyenek parasztok föld 
nélkül; ne legyenek munkások jogok nélkül; 
ne legyenek emberek szuverenitás nélkül; ne 
legyenek egyének méltóság nélkül; ne legye-
nek gyerekek gyermekkor nélkül; ne legyenek 
fiatalok jövő nélkül; ne legyenek idősek tisztes 
öregkor nélkül! Folytassátok a küzdelmet, és 
kérlek titeket, hogy nagyon vigyázzatok Föld 
Anyánkra. Imádkozom értetek és veletek, és 
kérem Istent, a mi Atyánkat, hogy álljon mel-
létek, és áldjon meg benneteket, hogy töltsön 
el titeket szeretettel, és védjen meg utatokon 
azáltal, hogy erőt ad nektek talpon maradni: ez 
az erő a remény, a remény, amely nem okoz 
csalódást. 

Köszönöm, és kérlek titeket, imádkozzatok 
értem.

4 Bolygónkért



2 művészet

Olivér

Nagy sikerrel mutatták be a gödöllői  Művészetek Házában  Charles 
Dickens  Twist Olivér című regényének  musical változatát.

A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadásában kétszer került 
színpadra e darab, melyre Horváth Zoltán rendezésével és Grünvald László 
zenei vezetésével már augusztus közepétől igen szigorú ütemben készültek 
fel a fiatalok. Napi 4-5 órai próbával szeptember 20-ára nagyon színvonalas,  
zenés -táncos produkciót alkottak, élő zenei kísérettel,  közel  70 fős szereplő-
gárdával.  Köztük ismerős arcok is felbukkantak Erdőkertesről. Lászlóffy Adél,  
Nagy Réka és  Debreczeni  Luca színjátékukkal az árvaházi gyerekeket és a 
tolvaj tanoncokat személyesítették meg.  Szintén Erdőkertesről Veres Rebeka  
és testvére  Veres Regina  énekhangjukkal erősítették társaikat a színfalak 
mögött.

Az ismert mű helyi és környékbeli gyermekszínészei a dologházi gyerekek 
tánca mellett énekükkel felülmúlták a budapesti előadás színvonalát. Köszönet 
a felnőtt vendég színészeknek, akik közvetlen társai voltak gyermekeinknek a 
próbák alatt, és humorukkal, kedvességükkel segítették őket.

A nagy sikerre való tekintettel október 29-én még 2 alkalommal lesz elő-
adás.  Erre jegyek kaphatók a helyszínen, elővételben.

Nagyné Varga Erika (szülő)
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Bertalan Tivadart, Erdőkertes dísz-
polgárát, Újpest közéletének aktív 

résztvevőjét és formálóját, Magyarország 
egyetlen „öt az egyben” művészének tart-
ják: több mint száz magyar és külföldi 
játékfilm látványmestere, díszletterve-
zője, art direktora, továbbá táblaképek, 
grafikák, könyvművészeti munkák, ki-
állítások, „egyszemélyes” könyvek, borí-
tók, kötéstervek, tipográfiák, szövegek és 
illusztrációk alkotója., az MMA rendes 
tagja „Képszavak és szóképek" című tárla-
ta szeptember 2-től október 17-ig látogat-
ható a Pesti Vigadóban (1051 Budapest, 
Vigadó tér 2.). A kiállítás kurátora Székely László dísz-
lettervező, az MMA rendes tagja, a Nemzet Művésze.

Mottó: "Nagyon kérem, nem kell komolyan venni, 
amit mondok. 

Ezt komolyan mondom."

"Alapvetően pesszimista vagyok, hogy boldoggá te-
hessen minden csalódás. Ezért arra érzek mennybéli 

ösztönzést vagy ördögrugdosást, hogy 
szüntelenül tegyek valamit s nyomban 
arra, hogy könnyű szívvel átlépjek ezen 
a valamin. Persze a "csalódás öröme" na-
gyon illanó (de hát mi nem az?). Hanem 
a boldogságnak és az örömnek van egy 
csalfa tulajdonsága: emlékeinkben és re-
ményeinkben foglal helyet. A mindenko-
ri jelenünkben ritkán érhető tetten. Ha 
jelenünk múlttá vált, alattomosan megje-
lenik, ha jövőnk jelenné, hűtlen szerető-
ként eltűnik. Ha a boldogság és az öröm 
netalán még emlékeinktől és reményeink-
től is távol tartja magát, akkor jelenünk 

sincs, mi magunk sem vagyunk. Ne is számítson ránk a 
Statisztikai Hivatal. Ami pedig azt a bizonyos átmeneti 
állapotot illeti, amit összefoglalóan életnek nevezünk, 
annak még itt vagyok, bármilyen kiismerhetetlen is, és - 
nem tudok csinálni mást, csak mindig mást - szavakkal is 
festek és képekkel is beszélek, miközben csalódásaimban 
bizakodom.

(Bertalan Tivadar)



3Óvoda

Van-e életünknek nagyobb ajándéka, mint 
gyermekeink sikere, boldog mosolya?

A S oros Alapítvány segítségével kifejlesztett Magyar Mozgás-
kotta Módszer a gyermekközpontú módszertani kutatások 

legújabb eredményeként olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál 
a pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, amely a kisgyermek-
kor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos 
módon fejleszti a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses 
funkcióit. Olyan módszert, amely tornaterem híján a csoportszobák 
átrendezésével is alkalmat nyújt arra, hogy a mozgás és a sport a 
mindennapok meghatározó élményévé váljon.

A Mozgáskotta módszer átlépve a testnevelés alapvetően a 
mozgásszerkezet térbeli jegyeit hangsúlyozó, teljesítmény-centrikus 
szemléletén, a hagyományos sportági mozgásoktatás olykor me-
rev tradícióin, egy új szemléletet érvényesít. Ebben a programban 
a mozgásos tevékenységet megvalósító személyiség funkcióinak 
komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal szerepel, mint az alkal-
mazott mozgások térbeli, időbeli-dinamikai szerkezete. A konkrét 
mozgásos teljesítmény így olyan összetett produktuma a gyerekek-
nek, amelyben a fizikai adottságokon túl, az idegrendszeri informá-
ciós mozgások különös hangsúlyt nyernek.

A természetes mozgásfejlődés és az alkalmazott sportági moz-
gások aprólékosan lebontott elemei, valamint az összetett gyakor-
latokban felhasznált agyi funkciók mozgásos megnyilvánulásai. 
Végső soron magát a személyiséget teszik alkalmassá arra, hogy 
a (mozgásos és nem mozgásos) megnyilvánulásait motiváltan, ösz-
szerendezettebben és eredményesebben hajtsa végre. A módszer 
gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a képzelet, a figyelem, 
a gondolkodás, az emlékezés dominál, természetesen a cél szerinti 
fizikai terhelés mellett.

A mozgásfejlődést, a figyelem és emlékezet, stb. fejlesztését, az 
ideg-izom kapcsolatok kialakítását a térben folyamatosan jelen lévő, 
vizuálisan is követhető mozgáskotta abban az életkorban (fejlődési 
szinten) segíti hatékonyan, ahol a verbális és tudatos tanulás még 
nem, vagy kevésbé jellemző. A módszer jelenleg leginkább alkalma-
zott - folyamatosan fejlődő változatában - az eredeti mozgáskottás 
feladatokon túl más minőségek, illetve speciális kognitív-mozgásos 
gyakorlatok is szerepelnek. Tekintettel arra, hogy a Mozgáskotta 
szemléletében a veleszületett fizikai képességek (állóképesség, erő, 
ügyesség, stb.), a kognitív képességek, az érzelmi összetevők és a 
személyiségszintű szabályozás maga is programszinten kezelt, így 
olyan gyermekek számára is értékes, élvezetes alternatívát jelent, 

akik a teljesítményközpontú mozgásoktatásban kevésbé jelesked-
tek, esetleg elfordultak attól.

A nyuszik, mókusok, lábnyomatok, stb. által kottaszerűen meg-
jelenített (mozgás)feladatok algoritmikus egymásra építésével, 
gyakorlásával mint élvezetes játékok fűzérével fejlődik gyermeke-
ink figyelme, önfegyelme, stabil ismereteket szereznek testükről, 
felfedezik a teret és az időt, a gondolat és az emlékezet hatalmát, 
a kompetencia boldogságát. Eközben testi képességeik és (mozgás)
szabályozásuk olyan szintre fejlődik, amely sokszor a felnőttek szá-
mára is komoly kihívást jelent.

Eredetileg a MOZGÁSKOTTA MÓDSZERT 3-7 éves gyermekek 
számára alkották meg, értékes segítség lehet az általános iskolák 
alsó tagozatos gyermekeinek célzott fejlesztésében, vagy akár a 
felnőttek terápiás, esetleg csupán szórakoztatást célul tűző játék-
foglalkozásain is. 

 Ezt a módszert igyekszik átvenni nevelőtestületünk 
okt. 27-én továbbképzésünk alkalmával, lehetőséget  
teremtve a Szőlőfürt Református Óvoda pedagógusainak 
és a Neumann Általános Iskola  érintett nevelőinek.

Járosiné Suba Karolina
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"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Erdőkertes Község Önkormányzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot  
felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév 
második és a 2016/2017. tanév első félévére vonat-
kozóan.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Továbbá kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot  
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára.

Bővebb információ a honlapunkon és 
a http://www.emet.gov.hu webcímen a  
felhívások menüpont alatt található

-Szerk.-

Bursa Hungarica
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„A KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG NAPJAI” ünnep 
keretében

„A NÉPI IPARMŰVÉ-
SZET MA” címmel kiállítás 
nyílt a Faluházban.

A Kulturális Örökség ünnepe eredetileg az épí-
tett örökségre való megemlékezéssel kezdődött 

Franciaországban. Magyarország hamarosan csatlako-
zott a kezdeményezéshez, és kibővítette sok helyen – így 
Erdőkertesen is – elődeink tárgyi kultúráival is; mert az 
épületekhez a berendezés is hozzátartozik.

 Bár Erdőkertes nem ősi, klasszikus falusi falu, 
hanem viszonylag fiatal, alig 105 éves település, ennek 
ellenére bemutatható épített örökséggel is rendelkezik. 
Ennek okán hirdettük meg az Örökség-sétát. A nap 
része volt a Honismereti és Természetjáró Tábor film-
vetítéssel egybekötött záróprogramja, amely a Dunake-
szi Késő-római Kikötőerőd bemutatásával egészült ki. 
Ennek befejeztével a Faluház Galériáján Petrás Anna 
ÉLETFADÍJAS, többszörös Nívódíjas népi iparművész 
tanítványainak, stúdiójának kiállítását nyitotta meg dr. 
Pásztor László polgármester. Köszöntőjében hangsú-
lyozta az elődöktől ránk maradt szellemi, épített és tár-
gyi örökség megőrzését és továbbvitelét.

 Petrás Anna elmondta, hogy a kiállított tár-
gyak nagy részét a Népi Mesterségek és Művészetek Is-
kolájának régi és jelenlegi felnőtt hallgatói készítették. 
De itt van az anyaga néhány felnőtt alkotó mesternek 
is. Az iskola  a népi kézművesség és az úgynevezett kis-
mesterségek oktatásával, úgymint: szövő, csipkekészítő, 
hímző, fa- és bőrműves, nyerges- és szíjgyártó, fazekas, 
kosárfonó- és fonottbútor-készítő, valamint középfokú 
Közművelődési Szakember és Játszóházvezető képzéssel 
foglalkozik. A tanítás levelező tagozat keretében törté-
nik, gyakorlati oktatás havonta egyszer, szombat és va-
sárnap van.

A tantárgyak: néprajz, művészettörténet, társada-
lomismeret, anyagismeret, szakrajz, marketing és vállal-
kozási ismeretek.

A kiállításra azért hívott régi mesterekből és a több 
száz növendékből is egy párat, hogy a közönség érzékel-
hesse az oktató mesterek és a képzés színvonalát, valamint 
a volt növendékek fejlődését, akik közül többen elnyerték 
a népi iparművész címet. Egy részük tanítja a mestersé-
get, mások mint önálló mesterek dolgoznak. Színvonalas 
munkáik láthatók helyi és országos kiállításokon.

 Az évtizedekig tanító mesterek: pl. Horváth 
László népi iparművész, fazekasnak az ősei dédnagyapá-
ig fazekas mesterek voltak. Itt látható egy hatszemélyes 
étkészlete és süteményes tálai. Végzett növendékei közül 
most ketten állítottak ki: Badó Bea már népi iparművész, 
torontáli tálakkal és Szűcs Tímea fazekasmester szintén 
tálakkal jelentek meg. Varga Péter kosárfonó és fonott-
bútor-készítő mester bemutatott tárgyai: gyermekbútor, 
különféle kosarak és tárolók.

A két „régi növendék”, Kunszt Veronika népi iparmű-
vész (Gödöllő) kilim technikájú takarót és faliszőnye-
get, dr. Dulai Sándorné népi iparművész (Szada) Galga-
menti fehérhímzéseket mutatott be. Szövött, hímzett és 
vertcsipke munkákkal jeleskedett dr. Szarvas Katalin, 
Hegedűs Kornélia, Ludányi Margit.

 A frissen végzett növendékek közül öten szö-
vött takarókat, faliszőnyegeket, párnákat állítottak 
ki: Baróczi Nikolett, Hódi Judit, Krem Nóra, Pomázi 
Károlyné és Sótyné Irén.

Dr. Pásztor László polgármester egy-egy szál virággal 
köszöntötte az alkotókat.

 Petrás Anna azzal zárta a bemutatást, hogy – a 
jelenlegi nehéz gazdasági és társadalmi helyzet ellenére 
is – a népi iparművészet mai és holnapi feladata az örök-
ség megőrzése, a tudás továbbadása, az örökségből meg-
fogalmazott új és még újabb nívós tárgyak készítése… 
Mert az örökség kötelez.

 Köszönöm a megnyitón a műsort Rab Máriá-
nak, Domokos Böbének és a Kertesi Kamarakórusnak, 
Ella Gabriellának, s nem utolsósorban Petrás Annának 
és az Alkotóknak azt, hogy községünk lakói, Faluhá-
zunk látogatói október végéig gyönyörködhetnek ebben 
a míves kiállításban.

Pallag Katalin
Képriportunk a lap színes oldalain látható.
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Figyeljünk a részletekre!
Itt van az ősz, néhány aktualitásra 
szeretném felhívni a figyelmet.

Javában dúl az allergia szezon. Az allergiások 
panaszait fokozza, hogy a település terüle-

tén, nagyon sokan elmulasztották az ingatlanuk 
illetve az ingatlan előtti közterület gyom mente-
sítésének elvégzését. 

Tűzgyújtási tilalom

Még mindig sokan nem tudják, mikor mit és 
hogyan szabad égetni!

Az elszáradt növényi hulladékot megsemmisíteni 
(elégetni), vagy komposztálni lehet.  Ha az ége-
tés mellett döntünk, nem mindegy, hogy mikor 
tesszük. Ezt  Erdőkertes község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 14/2008. (12.04.) sz. 
rendelete a közterületek rendjéről szabályozza. 
14.§ (6) bek. szerint: “A község közigazgatási 
területén tilos a nyílt téri égetés, kivéve a kerti 
kiszárított zöldhulladék (fű, avar, gallyak stb) 
minden hét keddjén 6.00 órától 20 óráig és 
szombatján 6 órától 12 óráig terjedő időszak-
ban.”

 Miért veszélyes, ha szemetet gumit műanya-
got égetünk?

A műanyagok égés termékeinek szervezetbe 
kerülése ellen a természetes védekező rendsze-

rünk felkészületlen. A természetben nem kelet-
kezik műanyag! A belélegzett égés termék egy 
életre megbetegíthet.
A hulladékok égetésekor sokféle mérgező anyag 
szabadul fel. Ezek nagy koncentrációban azon-
nali halált is okozhatnak.
A PVC égés termékei közé tartozik például a 
foszgén vagy a dioxinok. A vinilklorid rákos 
daganatokat okoz. A foszgén az első világhábo-
rúban harci gázként bevetve katonák ezreinek 
halálát okozta. A dioxinok egészség romboló 
hatása kiemelkedően sokrétű: 
A PVC-n kívül nagyon sokféle egyéb műanyagot 
használunk, mindenféle adalék anyagokkal. Az 
égés termékek ártalmai is ennek megfelelően 
sokrétűek és súlyosak
Egy szabadtéri gumi hulladék égése során 13 
ezerszer annyi mutagén vegyület kerül a leve-
gőbe, mintha egy jobb szenes erőműben gyúj-
tanának be. 
Sajnos még mindig túl gyakori,hogy a kazánra 
dobnak vagy nyílt téren égetnek egy-egy el-
használt gumi abroncsot, ami aztán jellegzetes 
fekete füsttel borítja el a környéket. A füst nem 
csak esztétikai problémát jelent, hanem komoly 
egészségügyi károkat is okoz rövid-, és hosszú 
távon egyaránt.

Ősz van ismét TÜZELÉSI időszak.
 

Nagyon sok a panasz bejelentés az utcán gaz-
dátlanul kóborló ön sétáltató kutyákra.

    Minden kutya tulajdonos KÖTELEZETTSÉGE, 
hogy megakadályozza kedvence kijutását az 
ingatlan területéről. Különös jelentősége lesz 

ennek most, nem csak azért mert bosszúsá-
got okoz a jog követő polgároknak,hanem 
azért is, mert a Pest megyei Kormányhivatal 
2015.október 3-tól 2015.október 29-ig ismét  

EBZÁRLATOT rendelt el,  a rókák veszettség elle-
ni vakcinázása miatt.
 Ez azt jelenti, hogy a rendelkezés oka a vörös 
rókák veszettség elleni szájon át történő immu-
nizálása,  amely során csalétek vakcina kerül ki-
szórásra. Ezen idő alatt a tartási helyén minden  
kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, hogy azok  más ál-
lattal vagy emberrel ne érintkezhessenek;Kutyát 
tartási helyéről csak pórázon  vezetve és száj-
kosárral szabad kivinni.
A település területéről kizárólag érvényes ve-
szettség elleni védőoltással rendelkező kutyát 
vagy macskát a hatósági állatorvos kedvező 
eredményű vizsgálata után és engedélyével 
szabad kivinni.Az ebzárlat alatt befogott kóbor 
húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyez-
ni az ebzárlat időtartamára.
Kérem az eb tulajdonosakat , hogy fokozot-
tan figyeljenek erre!

Mittó Gabriella
közterület-felügyelő

állatvédőr
+3620/ 396-2189



69 egészség

Erdőkertes Község 
Önkormányzata 

felvételt hirdet a 
kommunális 
csoportjába 

azonnali kezdéssel.
Feltétel:
- „C” kategóriás jogosítvány. 

Előnyt élvez:
- IFA tehergépkocsi vezetésében szerzett  
  gyakorlat,
- lakatos, kőműves, villanyszerelő 
szakképzettség, szakmai jártasság.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet személyesen a 
polgármesteri titkárságon.

RENDELÉSI 
IDŐK

I. KÖRZET HÁZIORVOS
Dr. Kiss Csaba

•  Hétfő: 13.oo-17.oo
•  Kedd: 8.oo-12.oo
•  szerda: 13.oo-17.oo
•  Csütörtök: 8.oo-12.oo
•  Páros héten péntek: 8.oo-12.oo

Pénteken délután ügyeletet tartunk.
II. KÖRZET HÁZIORVOS

Dr. Nagy Péter
•  Hétfő: 8.oo-12.oo
•  Kedd: 13.oo-17.oo
•  Szerda: 8.oo-12.oo
•  Csütörtök: 13.oo-17.oo
•  Páratlan héten péntek: 
              8.oo-12.oo

Pénteken délután ügyeletet tartunk.
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

Dr. Lechner Éva
•  Hétfő: 8.oo-12.oo
•  Kedd: 14.3o-18.oo
•  Szerda: 10.3o-13.oo
•  Csütörtök: 10.3o-13.oo
•  Péntek: 13.oo-17.oo

mérgezhet a 
PET palack

Az utóbbi időben sok minden 
kiderült a műanyagból készült 

tárgyak, pl. a gyerekjátékok egészsé-
get károsító hatásáról. (http://www.
nfh.hu/veszelyes-termekek) Megtud-
hattuk, hogy nem mindegyik éthordó 
edényt lehet mikróban hőhatásnak ki-
tenni. A műanyag flakonokat is labora-
tóriumi vizsgálat alá vetettek a kutatók. 
Ezek a PET - vagyis polietilén-tereftalátból ké-
szült termékek - olyan rugalmas műanyagok, 
amelyeket elsősorban ásványvizek, üdítőitalok, 
szörpök tárolására használnak.

Kevéssé ismert viszont az a tulajdonságuk, 
hogy hő hatására, illetve sérülés eredménye-
képpen egészségkárosító vegyületek oldódhat-
nak ki belőlük, többek között a rákkeltő hatású 
DEHP nevű ftalát vegyület is. Ez az anyag ne-
gatívan hat a hormonrendszer működésére, ká-
rosítja a májat, a veséket és a tüdőt. Könnyen 
átjut a méhlepényen, ezért a fejlődő magzat 

egészségét már az anyaméhben 
károsíthatja.

Ezért tehát FONTOS!
Ne tegyük ki hőhatásnak a 

PET palackokat! Ne tegyük ki 
napsugárzásnak a lakáson belül! 
Ne helyezzük mosogatógépbe! 
Ne hagyjuk az autóban! Sajnos 
abban csak reménykedhetünk, 
hogy a boltban, illetve szállítás 
közben nem érte hőhatás, nem 

állt a raktárban a napon... 
A hosszabb ideig történő használat során 

ezek a műanyagok elhasználódnak, karcolód-
nak, sérülnek, ezek nyomán intenzívebben 
indulnak el a kémiai átalakulások, bomlás-
folyamatok. Nem tanácsos tehát ugyanazt a 
palackot sokszor újratöltetni - hiszen ez meg-
növeli az esélyét annak, hogy a káros 
vegyületek az italba kerülnek. 

Helyesebben tesszük, ha üveg- 
vagy fémpalackot szerzünk be, és 
inkább ezt használjuk.

Tar Attila: 06 30 612-2791
E-mail: tntprint2015@gmail.com
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Tanévnyitó ünnepség

A nyári szünet utolsó 
napján augusztus 31-

én délután 18 órakor izgatot-
tan vártuk vissza tanítványa-
inkat az új tanév kezdetén.  

Napsütötte mosolygós arcok gyülekeztek az iskola 
előtt, akik tanítójuk vezetésével vonultak az udvarra. 
Hagyományainkhoz híven az ünnepség egyik legszebb 
része az volt, mikor az új elsősök bevonultak és maga-
biztosan mutatták be a kedves műsorukat. Az alsó ta-
gozatosok versekkel, bátorító szavakkal köszöntötték 
őket Ezek után megkapták a nyolcadikosoktól az iskola 
logójával ellátott kitűzőjüket és így már „hivatalosan” is 
az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola tanulói 
lettek. 

Az ünnepségen részt vett Pásztor László, Erdőkertes 
Község polgármesterét és a képviselő-testület tagjai is.

Idén is, mint már több éve, minden tanévnyitón, 5 
kisdiákunk részesült a Karácsony Sándor Református 
Alapítvány tanévkezdő hozzájárulásában, amit Gergely 
Ferenc Barnabás lelkész úr adott át nekik. 

Ladjánszki Csilla igazgató asszony beszédében el-
mondta az elkövetkező tanévben diákra – szülőre - ta-
nárra váró feladatokat, majd megnyitotta a 2015/2016-
os tanévet. 

Ez az év is jól kezdődik!
Az elmúlt év kitűnő tanulói részére mindenképpen!

Szeptember 8-án még az időjárás is szebb volt, 
mint az előző nap. Fél nyolckor jókedvűen, ele-

mózsiával felszerelve indultunk Szlovákiába, a kitűnő 
tanulóknak megígért jutalomkirándulásra. 

Először a Madách kúriát néztük meg Alsósztregován. 
A gyerekek szinte itták a tárlatvezető néni szavait, aki 
nagyon lelkesen, a saját szavait visszakérdezve veze-
tett minket végig a kastélyon. Ígéretet tettünk neki, 
hogy itthon kamatoztatjuk az ott szerzett ismerete-
ket és visszaküldjük a gyerekek lúdtollal készített al-
kotásait. 

Ezután a buszon elpusztítottuk a reggelit, majd 
megérkeztünk Kékkő várába. Itt is nagy szeretettel 
fogadtak bennünket. Balassi Bálint neve már részben 
ismerős volt a gyerekeknek, de nem csak a Balassi csa-
ládról szólt a kiállítás, hanem megnézhettük a bábo-
zás történetét is napjainkig. Az ajándékvásárlás nem 
maradhat ki a napirendből, így megkönnyített pénz-
tárcákkal szálltunk fel a buszra. 

Vacsora előtt még megnézhettük Mikszáth Kálmán 
szülőfaluját és ifjú korának színhelyét is. Nagy örö-
münkre mindenhol megdicsérték gyerekeinket, hogy 
milyen figyelmesek és érdeklődők. 

Kirándulásunk utolsó állomása Ipolybalog volt, ahol 
testvériskolánk pedagógusai és gyerekei közül néhá-
nyan, nagyon finom gulyáslevessel vártak bennünket.

No és minden jó, ha a vége jó: épségben, élmények-
ben gazdagon érkeztünk haza fél hét körül. 

A buszon való utazás kényelmes volt, amit ezúton 
is köszönünk Polgármester Úrnak és az Önkormány-
zatnak. Ugyancsak köszönettel tartozunk testvéris-
kolánknak, akik a szlovákiai programot biztosították 
számunkra. Megígérhetjük, hogy mi is olyan szeretet-
tel várjuk majd őket, ahogyan ők fogadtak bennünket! 
De minden szónál ékesebben beszélnek a képek, ami-
ket készítettünk. 

Rozsályiné Kaposi Ildikó
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t Egész hónapban látható a Galérián:  Petrás Anna és 
Stúdiója  - A népi iparművészet ma 
(fonott bútor, kerámia, szőttes, bőr, textília...) 
Megtekinthető: október 31-ig.
A belépés díjtalan! 

t 2015.  október 2. (péntek) 17.oo
KÖZÖSSÉGI KERTI SÜTÉS A FALUHÁZ KERT-
JÉBEN
A használat díjtalan!

t 2015. október 6. (kedd) 18.oo óra – Batthyány 
park
MÉCSESGYÚJTÁS AZ ARADI VÉRTANUK EM-
LÉKÉRE
A részvétel díjtalan!

t 2015. október 7. (szerda) 17.oo óra
KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÚAKAT!
Kalapszerelem – a Mozaik Művészpáholy színkörének 
előadása
Sok humor és nosztalgikus slágerek az Idősek Világnap-
ja alkalmából
Belépés meghívóval (a 65 évet betöltött kertesiek pol-
gármesteri meghívólevelet kapnak)

t 2015. október 6 – 12-ig (keddtől hétfőig)
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
Benne: A család szerepe a fiatalkori szenvedélybetegsé-
gek megelőzése érdekében. 
Október 10-én (szombat)10.3o-kor 
Dr. Zacher Gábor toxikológus, a Honvéd kórház Sür-
gősségi osztályának vezetője tart előadást többek között 
a drog-megelőzésről.  (részletes programok plakáton, 
honlapon, fc-on)
A belépés díjtalan!

t 2015. október 11. (vasárnap) 
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN” Túra a Pilis-
ben (tájékoztató a honlapunkon)
A belépés díjtalan!

t 2015.  október 11. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉR-
TŐ VEZETÉSÉVEL
Indulás 8.oo-kor a Faluház elől, bővebb tájékoztatás pla-
kátokon!
A részvétel díjtalan!

t 2015. október 13. (kedd)  11.oo
GYERMEKSZÍNHÁZ
JÁTSSSZUNK PANTOMIMET!  A Dvorák & Patka 
Színház előadásában
Belépődíj: Csoportos: 500.-Ft, egyéni: 700.-Ft

t 2015. október 15. (csütörtök) 19.oo óra
Varga Árpád Zsolt: TÁBORI  LEVELEZŐLAPOK 
ERDŐVÁROSRÓL
Filmvetítés,  ŐSBEMUTATÓ (ismertető alább!)
A belépés díjtalan!

t 2015. október 16. (péntek) 15.oo óra
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP 
Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói és szüleik szá-
mára
A részvétel díjtalan!

t 2015. október 16. (péntek) 18.00 óra
„VIRÁGOS KERTES” kiállítás és eredményhirdetés 
(szervező: Kertes Erdőkertesért Munkacsoport)
A belépés díjtalan!

t 2015.  október 17. (szombat) 9.oo-12.oo 
BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés határideje: 
okt. 7-ig!)
A részvétel díjtalan!

t 2015.  október 17. (szombat) 13.oo – 16.oo
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!”   Bolha-piac
Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (a bejelentkezés határideje: 
okt. 7-ig!)
A részvétel díjtalan!

Októberi programok
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t 2015. október 22. (csütörtök) 18.oo
BioPont klub
Mit lehet tudni az akvapóniáról
Előadó: Kókai Ferenc
programgazda: Varga-Farkas Edit Sára 
A részvétel díjtalan!

t 2015. október 22. (csütörtök) 10.oo 
és 11.oo óra 
A Neumann János Általános Iskola '56-
os megemlékezése 
t 2015. október 23. (péntek) 17.00 
óra

MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN
"Vérharmat" pódiumműsor a Szép Ernő Színház előadá-
sában
Szereplők: Dóka Andrea, Krizsik Alfonz és Szinovál 
Gyula 
Szerkesztette és rendezte: Krizsik Alfonz
Utána fáklyás séta a Kopjafához.
A részvétel díjtalan!

t 2015. október 24. (szombat) 14.oo
ULTI-KLUB
t 2015. október 25. (vasárnap) 17.oo
NOSZTALGIA KLUB

t 2015. október 27. (kedd) 15.oo
Kézműves foglalkozás – Halloween-
party
Részvételi díj: 300.-Ft  (Részletes tájékoz-
tató plakátokon!)

Az előzetes jelentkezés határideje: 
október 22.
t 2015. október 29. 18.oo
VILÁGJÁRÓK KLUBJA - "Hosszú az 
út Magyarországig - főleg Vietnámból 
kerékpárral..." Both Emese erdőkertesi fi-
atal fényképes úti- és élménybeszámolója 

(reményeink szerint addigra hazaér, ha mégsem, honla-
punkon és a Facebook-on jelezzük)
A részvétel díjtalan!

l TÜDŐSZŰRÉS:
6-án (péntek)  8-14-ig 
9-én (hétfő)  12-18-ig 
10-én (kedd)  8-14-ig 
11-én (szerda)  12-18-ig

l 2015. november 13. (péntek) 10.oo óra
„EGY KICSIT MÁS” EGÉSZSÉGNAP
Szűrések, tanácsok az egészséges táplálkozáshoz és élet-
módhoz, előadások, ajánlott élelmiszerek, kóstolók, stb. 
14.00-18.00-ig VÉRADÁS 
A belépés díjtalan, de egyes vizsgálatokhoz TAJ-kártya 
szükséges! Kétóránként tombolasorsolás! 

l 2015. november 20. (péntek) 
18.oo óra
SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Bernard Slade: Váratlan találkozások 
lírai komédia két részben a Vénusz 

Színház előadásában
Belépődíj: 1.300.-Ft és 900.-Ft (elővételben már kapha-
tó)  Részletesen alább!

l 2015. november 26. (csütörtök) 18.oo
VILÁGJÁRÓK KLUBJA "Békét és Sze-
let! - Három év alatt a Föld körül" - Méder 
Áron fényképes élménybeszámolója. aki 
egy hatméteres balatoni vitorlással egyedül 
hajózta körül a Földet.

A részvétel díjtalan!
FELHÍVÁS!

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár színházlátogatást 
szervez külön autóbusszal 2015. október 18-án, vasár-
nap a József Attila Színházba    Neil Simon: A NAPSU-
GÁR FIÚK
vígjátékra (a Csíki Játékszín – Csíkszereda - vendégjá-
téka)
Indulás: 2015. október 18. 17.30-kor a Faluház elől
A színházjegy és a busz ára: 2300 Ft
Jelentkezni szeptember 30-ig lehet a Faluházban, a rész-
vételi díj befizetésével!
A program minimum 30 fő jelentkezésével valósulhat 
meg.

***
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTA-
TÁST  szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére, 
hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a prog-
ramjaink látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

***
Kedves erdőkertesi Anyukák, 
Kismamák és Nagymamák!

Találkozzunk minden héten csütörtökön 10.oo-12.oo-
ig a Erdőkertesi Faluházban (a nyár folyamán a parkban 
– a fc-on mindig jelezzük a helyszínt)!
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes 
Baba-Mama Klub.   Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt!   Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna

12

Novemberi előzetes 

Folytatás a következő oldalon>
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***
Az Alapfokú gombaismereti tanfolyamot ősztől (megfe-
lelő számú jelentkező esetén) ismét indítjuk a Faluház-
ban, vezeti Kis Szidónia gombaszakértő. Elméleti fog-
lalkozások ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, minden 
második csütörtökön 18.oo-20.oo-ig. Terepgyakorlat  
ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen egyezte-
tett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmeg-
osztással. 
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmaz-
za).

***
BioPont klub indult 2014. májusban a Faluházban, 
amely a környezettudatos, vegyszermentes életmódot 
tűzte ki célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egy-
mástól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. A havi 
rendszerességű foglalkozások mellett célzott termé-
szetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti 
és gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a 
gyógynövények feldolgozását.  A részvétel díjtalan!

***

Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző au-
tomatika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikro-
kontroller- és számítógép programozás. Linux alapisme-
retek. Bővebb információ a Faluház honlapján!

***
SZÍNHÁZ NOVEMBERBEN!
Bernard Slade: Váratlan találkozások
Az örök kérdés: nő és férfi állandó har-
ca, a nő a férfit akarja, a férfi a nőt...
Csak olyan mások, de mégis talán egy-

másnak teremtődtek.
Egy éppen váló házaspár 10 évének története tárul elénk, 
ezen 10 év alatt megvívják a harcaikat egymással, önma-
gukkal, vidám, morbid, vagy tragikus pillanatokban so-
dorja őket újra és újra egymás mellé az élet.
S hogy a hosszú küzdelem könnyes-bús-groteszk pilla-
natait leküzdve végül visszatalálnak-e újra egymáshoz...? 
Derüljön ki ez ebben a Neil Simon-i humorral megírt 
kitűnő lírai komédia végén, ami annyira rólunk szól.... 
a férfi-nő, szerelem-szeretet - kapcsolat szinte megold-
hatatlannak tűnő konfliktusáról, mégis oly varázslatos 
harcáról...!!
A kitűnő amerikai szerző a Jövőre, veled ugyanitt! című 
világhírű vígjátékáról lehet ismert a magyar nézők szá-
mára is.

Szereplők:
Amy - Venczel Hajnalka
Michael - Kósa Dénes
Fordította: Ungvári Tamás
Díszlet, jelmez: Szitás Bernadett
Hang,- és fénytechnika: Besenyei Zsuzsanna
Rendező: Szitás Barbaba

***

MEGHÍVÓ
az IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki bármilyen idegen nyelven ért, 
beszél illetve külföldön huzamosabb ideig élt, hogy CSATLAKOZZON 
baráti társaságunk által ÚJRA ELINDÍTOTT IDEGEN NYELVEN BESZÉ-
LŐK KLUBJÁBA.
A klubban NÉMETÜL, ANGOLUL, KÍNAIUL és MAGYARUL  beszélő 
baráti társaság, kötetlen légkörben zajló beszélgetésekre invitál 
minden érdeklődőt.
Az INGYENES összejöveteleinkre a FALUHÁZBAN kerül sor, várjuk az 
elérhetőségeinken a jelentkezésüket.
A programok minden második csütörtökön, 17.oo órától vannak 
(páros hét!).
MINDEN ÉRDEKŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!      BELÉPŐDÍJ NINCS!

***
Október 15-én csütörtökön. 19.oo 
„Tábori Levelezőlapok Erdővárosból” doku-
mentumfilm Ősbemutatója
2015. június 28-án felavattuk az Erdőkertesi 

Magyar Munkaszolgálatosok Emlékművét, Böjte Horváth István 
szobrászművész alkotását. Utána a Faluházban levetítettük Varga 
Árpád Zsolt Tábori Levelezőlapok Erdővárosból című dokumentum-
filmjét. Ezt a filmet a rendező benyújtotta a XV. Lakiteleki Film-
szemlére.
Az előzsűri a 71 pályamű közül 26 filmet javasolt a szemle verseny-
programjába, ezek között van a Tábori Levelezőlapok Erdővárosból 
is. (A döntő szeptember 21-23-án lesz.)
A film „kibővített”, 45 perces változatát a rendező benevezte a XI. 
Göcsej Filmszemlére (október 9-11.), melynek eredményéről a film 
erdőkertesi ősbemutatója alkalmával számol be.
Az Ősbemutató vendége lesz Varga Árpád Zsolt rendező és a stáb 
tagjai (a film zeneszerzője és a zenei asszisztens, a szerkesztő-ri-
porter és  a fővilágosító).

***
KÉZMŰVES, PATCHWORK  (TEXTIL)  szakkört  indítunk felnőttek 

számára, megfelelő számú jelentkező esetén. Bővebb tájékoztató a 
honlapunkon és plakátokon.

Az alább *-gal jelölt programok az Új Magyarország Fejlesztési Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a „Művészetek Háza Gö-
döllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-

Folytatás az előző oldalról>
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2010-0012 jelű pályázatban vállalt kötelezettségként valósulnak meg. 
Az alább felsorolt (a TÁMOP-pályázatból 2011-12-ben megvalósított) 
szakköröket megfelelő számú jelentkező esetén részvételi díjas for-
mában indítjuk. Bővebb tájékoztatást honlapjainkon és plakátokon 
olvashatnak.
KERÁMIA SZAKKÖR* (KEDD) 13.oo-17.oo, NÉPTÁNC*, (SZERDA): 14.3o-
16.oo; MODERNTÁNC (TÖBB KORCSOPORT SZÁMÁRA!)   (PÉNTEK): 16.3o-
17.15; IFJÚSÁGI SZÍNJÁTSZÓ  (SZOMBAT): 18.oo-20.oo; GRAFIKA KURZUS 
(CSÜTÖRTÖK): 15.oo-18.oo

A programjaink megtalálhatók Erdőkertes köz-
ség honlapján, a Faluház címszóra kattintva, a www.
erdokertesfaluhaz.hu;  www.erdokertesfaluhaz.tamop.
info; www.veresegyhazi-kke.hu; www.muza.hu;  www.
gkrte.hu; www.dunapartprogram.hu; www.reginanet.
hu; www.pestmegyei-hirhatar.hu;  www.info-godollo.
hu; http://akisterseg.hu/telepulesek.html  és a www.
rikkancshirek.hu oldalakon. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Pallag Katalin
***

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 
óvodai, iskolai csoportok számára kínál 
könyvtárismertető, olvasásnépszerűsítő, 
ismeretbővítő foglalkozásokat.

 
Ebben a tanévben is szeretettel várunk előzetes 

időpont egyeztetés alapján óvodai és iskolai csoportokat, osztályokat. 
Célunk, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelően játékos formában 
ismerkedjenek meg könyvtárunkkal. Minden korcsoportnak könyv-
tárismertető, könyvtárhasználati órákat tartunk, ezen kívül a tavasz, 
nyár, ősz, tél ünnepköreivel (Adventi időszak, Télapóvárás, Karácsony, 
Farsang, Húsvét), népszokásokkal foglalkozunk a gyermekek életkorá-
nak megfelelően. A magyar és más népek hagyományaival, szokásaival 
ismerkedhetnek. A felső tagozatos iskolásoknak a pedagógusokkal 
egyeztetett témában (irodalom, nyelvtan, földrajz, ének) rendhagyó 
könyvtári órákat tartunk.

A megfelelő hangulatot, könyveink, játékaink, kézműves foglalkozá-
saink, ünnephez illő dalok, mesefilmek, előadások alakítják. Könyvtári 
eszközökkel, módszerekkel, segítjük a gyerekeket a környező világ 
megismerésében és az olvasás megszerettetésében.

Előzetes időpont egyeztetés a 06 28 595 066-os telefonszámon a 
könyvtár nyitvatartási idejében:

Hétfő és Péntek: 12.oo – 20.oo; Kedd: 8.oo – 12.oo; 
Csütörtök: 10.oo – 14.oo.

Felnőtt olvasóinkat is szeretettel várjuk új könyveinkkel, reméljük 
mindenki talál érdeklődésének megfelelő olvasmányt.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik könyvtárunk 
részére felajánlották a számukra már feleslegessé vált könyveiket. 
Sok olyat találtunk közöttük, mely könyvtárunknak eddig nem volt 
meg, ezeket állományba vettük. Volt amit továbbajándékoztunk más 
könyvtáraknak, rászoruló családoknak, Szociális otthonnak, egyéb 
intézményeknek, a többit 100-200 forintért kiárusítjuk, mely árából új 
könyveket tudunk vásárolni.

Hollósiné Marika, 
könyvtáros

14

A Faluházban rendszeresen működő 
tanfolyamok, szakkörök, klubok:

GYERMEK SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR* (hétfő): 16.3o-18.oo; JÓGA (hétfő): 
18.oo-19.oo; HASTÁNC, (hétfő, kedd, csütörtök, a próbák más helyszínen)  
Meridián torna (kedd): 16.oo - 17.oo; ÉLETERŐ Egészségügyi torna (kedd): 17.oo- 
18.oo; KÉZIMUNKA CSOPORT (páratlan hét kedd): 16.oo-18.oo; ÉNEKKA-
RI PRÓBA (szerda): 18.oo-20.oo; NYUGDÍJAS KLUB (szerda): 15.oo - 20.oo;  
BABA-MAMA Klub, (csütörtök): 10.oo-12.oo; Meridián torna (csütörtök): 16.oo- 
17.oo; ÉLETERŐ Egészségügyi torna (csütörtök): 17.oo-18.oo; ZUMBA (csütör-
tök): 1830-1930; MIKROKONTROLLER KLUB (péntek): 17.oo-20.oo; IDEGEN 
NYELVŰEK KLUBJA (páros-hét, csütörtök): 17.oo; (jelenleg szünetel, várjuk az 
érdeklődők jelentkezését!) BioPont Klub (külön értesítés szerint): 18.oo-20.oo;  
JOBB VELED A VILÁG KLUB (utolsó péntek): 17.oo-20.oo; ULTI-klub (minden 
hónap utolsó szombat): 14.oo-18.oo; NOSZTALGIA klub   (minden hónap utolsó 
vasárnap): 17.oo-22.oo 
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Áldás, békesség!

Változik a világ. A hetvenes 
években mindenki ugyan-

azt nézte a tévében. Az iskolában a 
szünetekben megbeszéltünk egy-
egy filmet, közös volt a téma, együtt 
gondolkodtunk. Azután már egyre 
kevesebben néztek tévét, megjelentek 
az eladható beszélgető műsorok, de 
már nem mindenki ment a sodrással. Ráadásul több tucat 
csatorna kínálta portékáját, nem lehetett mindet követni. 
A közös érdeklődés szétesett. Szünetekben már csak azt 
lehetett megbeszélni, hogy látta-e valaki ezt vagy azt a fil-
met. Ha igen, volt téma. Ha nem, mást kellett keresni.

Mostanában a közösségi terek gyűjtik egy csoportba 
az embereket. Lehet az virtuális, vagy valós. Mindegy. 
Sokan innen tájékozódnak, persze minden szubjektív, 
és nincs semmilyen erkölcsi mérce, de nem is kell, mert 
az határoz meg, hogy én mit szeretnék megnézni vagy 
elolvasni.

Változik a világ. Egyre jobban kering körülöttem a sa-
ját világom. Vagyis egyre jobban be tudok zárkózni abba 
a fajta világba, amely nekem szimpatikus. Úgy néz ki, 
hogy minden az enyém, hogy bármit megtehetek, köz-
ben pedig magam határozom meg, mi a jó és mi a rossz. 
Hogy mi kell, és mire nincs egyáltalán szükségem. Ha 
fáj valami a testemben vagy a lelkemben, megpróbálom 
kezelgetni saját szimpatikus gyógymódjaim szerint. 

Csakhogy nehéz észrevenni, hogy egyedül marad-
tam. És ami a legrosszabb, hogy fáj is. Nem az fáj, hogy 
elhagytak mások. Nem az fáj, hogy nem érzem a szerete-
tet, hanem hogy nem marad semmi, amibe kapaszkod-
hatnék. Szabad vagyok, mint a madár, mert azt tehetem, 
amit csak szeretnék, de ez a szabadság végül megöl. Mert 
önmagamat szeretném mindenhol viszontlátni. A poli-
tikában, a természetben, a konyhámban is, meg a gye-
rekemben is. Mindent a saját képemre és hasonlatossá-
gomra szeretnék szabni, de ha sikerül, akkor azt nem 
bírom elviselni. Mert a világból nem csak magamra 
van szükségem.

Ilyenné tettük a világunkat. Önmagunkról szól az 
élet. Mi lesz így? Pokol? Lehet. Lehet, hogy nem is kell 
annál nagyobb szenvedés, hogy saját önzésünk vesz 
körül mindenhol. Ebbe megy tönkre a család, a há-
zasság, ebben ferdülnek el gyermekeink, ebbe fullad 
bele a természeti környezetünk is, hogy mindenhol az 
emberi önzés uralkodik.

Ennyi? Nem mondhatunk mást? De, mondhatunk. 
Nem ennyi maradt. Októberben mindig megrendezik 
a Teremtés Hetét református egyházunkban. Ezzel nem 

azt akarjuk pusztán mondani, hogy 
védjük önmagunktól a környezetün-
ket, hanem hogy ami belőlünk árad, 
az mérgező. Ezért egyrészt fordul-
junk az Úrhoz, így töltekezzünk föl, 
másrészt ne önmagunkat adjuk, ha-
nem illeszkedjünk be az Úr tervébe. 
Föl kell töltekeznünk, mert ha nem 
tesszük, kiüresedve minden egyes 
szó bántásnak is tűnhet. Így legin-

kább azok fognak miattunk szenvedni, akiket a legjob-
ban szeretünk. De ha Isten szeretete lesz bennünk, ak-
kor nem a feszültség, nem az aggodalom robbant szét, 
hanem lesz erőnk rendezni kapcsolatainkat.

Ehhez azonban meg kell látnunk, hogy méreg jön 
belőlünk. Amikor írunk, amikor szólunk, de még akkor 
is, amikor szeretünk. Mert magunk miatt szeretünk.

Vajon lesz-e még olyan téma, ami mindenkit egyszerre 
mozgat meg? Vajon lesznek-e még olyan beszélgetések, 
amelyekhez mindenki hozzá tud szólni? Amikor pezseg 
a levegő, mint a reformációkor? Vagy egy-egy ébredés-
kor, mikor sokakat magával ragadott a hitnek az ereje? 

Lehet, hogy most a migrációs kérdés, és az ezzel kap-
csolatos események el fogják hozni ezt az időt. Mikor 
egyre többen és többet beszélgetnek az okokról és a le-
hetséges megoldásokat keresik.

Hadd mondjam el, hogy szerintem nem lesz olyan 
megoldás, amely mindenkit megnyugtat. Legalább is, 
ha nem az Úrnál keressük. Ami eddig volt, ide vezetett. 
Önmagunkhoz. Kell még ebből több? Nem hiszem. De 
akkor mi jöjjön ezután? Végre oda kell fordulni az Úr-
hoz. Hiszen a mi lehetetlen helyzeteink nem akadályoz-
zák Istenünket. Ami minket meghalad, vagyis az isteni 
kegyelem, ott még csak elkezdődik. És mennyi minden 
van még azután! És milyen sok örömteli! Ne felejtsük: 
kegyelmes az Úr! Ebben még mindig bízhatunk. De nem 
azért, hogy önző életformánk újabb lélegzethez jusson, 
hanem hogy változzunk, formálódjunk olyanná, ami-
lyennek meg lettünk teremtve. Akkor már mi akarunk 
majd az Isten képére és hasonlatosságára formálódni. 
Mert meglátjuk ŐT, Aki értünk is eljött, helyettünk is 
meghalt, önzetlen élete nekünk is megoldást jelent. Töl-
tekezzünk fel Jézussal, bármi következik is. Akkor elég 
lesz, amiből most talán fogytán vagyunk. De csak úgy 
lesz elég. „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, 
én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem”. Zsoltárok 
50,15. Ámen

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

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

Kiállítás a Faluházban
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2005-ben azzal a kéréssel fordultunk az Önkormányzathoz, hogy a település legré-
gebbi részén, a szentsarki emberek emlékére egy emlékkereszt feállításában legyen 
segítségünkre. Köszönjük, megkaptuk.
A kereszt felállítását minden évben megünnepeltük, idén immár a 10. évfordulót.
Az idei ünnepséget Bakos István tanár úr vezette le. Ez a kereszt számunkra a sze-
retet, az emlékezés és az összetartozás szimbóluma lett, ahol emlékezünk azokra, 
akik már nincsenek velünk.
György Ilonka “A Kereszt Útja” című verset mondta el, majd dr. Pásztor László úr, 
Erdőkertes polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét.
A megemlékezés és kegyelet koszorúját Palló Katinka és Bársony Tamás helyezték 
el a keresztnél. 
Sajnos sokan eltávoztak közülünk ennyi idő múltán, rájuk is emlékeztünk egy közös 
imával. Elbert Anita - Hallgass a szívedre című versét Bakos István előadásában 
hallottuk. A műsort az “In Silencio” zárta, melyet harsonán Tóth Simon játszott.
Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akiknek segítségével ilyen 
széppé tudtuk tenni ezt a napot.
Külön köszönet azoknak, akik széppé varázsolták a kereszt környezetét, a rendvédő 
szerveinknek, akik a nyugalmat biztosították, az Önkormányzatnak az önzetlen se-
gítségért, a süteményekért, a finom tortáért, a lelki vigaszt hozó nedűkért.
De legfőképpen annak a 71 embernek, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, 
és velünk ünnepeltek.
Remélem, hogy mindenki szívében marad egy kis emlék erről a napról. Jövőre is 
szeretettel várunk mindenkit.

Farkasné Hamza Margit

Eltelt tíz év

Szeretnék önöknek érdekes képeket küldeni egy természeti 
csodáról a kertünkben - írja olvasó-tudósítónk, Agócs Éva. 
- Érik az almánk de közben ugyan az a fa virágzik is. Ez a népi 
jóslás szerint hosszú meleg őszt jelez.

A Mély utca ivóvíz vezeték építése kez-
dődött meg 234 fm hosszúságban NA 
100 KPE PN 10 törzshálózati ivóvízveze-
ték építése készül, 2 db tűzcsappal.
A kivitelezés 4.127.500,- forintba kerül. 
Munkakezdés 2015. szeptember 28. 
A befejezési határidő 2015. november 
30. Kivitelező: Csil-Ma-Szer Kft. (2100 
Gödöllő, Bajcsy-Zs. utca 34/a.), képvi-
selője: Csoma István

H2O

„A népi iparmuvészet ma” címmel„

Útfelújítás
Az elmúlt években vásárolt gépekkel, eszközökkel 
és mart aszfalttal önkormányzati kivitelezésben 
átfogó útrekonstrukcióba kezdtünk.Eddig nyolc és 
fél kilométernyi szakaszon sikerült a közlekedést 
javítani. Az utak felújítása októberben is tovább 
folyik.

Tavasz az 
oszben„



• 1-9. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
NAPJAI  keretében nyílt kiállítás 
megnyitóján
• 10. Osztálytalálkozó a Dongában 
• 11. Kitűnő tanulóink kirándulása 
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