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

n Szeptember 21. Erdőkertesre látogatott 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Szivárvány testvéróvoda. A kerü-
let alpolgármestere Galgóczy Zoltán és a hivatal 
munkatársai is elkísérték a gyerekeket. A prog-
ram célja a testvéróvodai kapcsolat erősítése.

n Szeptember 23-án volt a Szőlőfürt Re-
formátus óvoda tanévnyitó Istentisztelete.

n Szeptember 26. Bizottsági ülés 
n Szeptember 27. Képviselő-testületi ülés
n Szeptember 28. Közvilágítási tárgyú 

fejlesztésekre vonatkozó bejárást tartottunk az 
azt karbantartó vállalkozással.

n Lakossági fórumot tartottam az útbe-
ruházással kapcsolatban a Sport és a Tó utca 
kereszteződésénél.

n Szeptember 29-én került sor Róheim 
Géza emléktáblájának leleplezésére a Géza 
utca elején, és az emlékfa elültetésére a Géza 
hegyen.

n Október 6-án Szatymaz község polgár-
mestere Barna Károly és a településen működő 
JUDO Klub vezetője járt nálunk tapasztalatcse-
re, valamint településeink közötti kapcsolat 
kiépítése céljából. 

n 18.oo órától ünnepi megemlékezést 
tartottunk a Batthyány szobornál.

n Október 7. A buszmegálló folytatódó 
rekonstrukciójáról egyeztettem a gyártó cég 
vezetőjével.

n Október 11-én részt vettem a TÖOSZ 
Elnökségi ülésén.

n Október 13-án Az Erdőkertesi Napló a 
szerkesztőbizottság tagjaival személyes talál-
kozóra került sor.

n Egyeztettem a település jövő esz-
tendei csapadékvíz elvezető rendszerének  

fejlesztéséről.
n Este az Idősek Világnapja alkalmából 

rendezett ünnepségre került sor a Faluházban.
n Október 15-én első alkalommal került 

megrendezésre az Erdő-Kert Kertészeti Feszti-
vál a Faluházban és a Szent István Parkban. 
Vendégünk volt Bálint Gazda - Dr. Bálint György 
kertészmérnök.

n Október 18-án a közelgő Adventi ren-
dezvények megbeszélésére került sor. 

Ezt követően a Képviselő-testület által ho-
zott és a Honvédelmi Miniszter úrnak megkül-
dött határozatba foglaltak okán a HM képvise-
lőivel volt hosszas egyeztetés. Az egyeztetésen 
elhangzottak alapján árnyaltabb képet sikerült 
kialakítanunk számukra és ennek alapulvételé-
vel dolgoznak ki döntési variációkat a Miniszter 
úr számára. 

A 76/2016. (IX.27.) KT határozat sze-
rint „Erdőkertes Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul 
a Simicskó István Honvédelmi Miniszter 
Úrhoz, hogy az erdőkertesi 044/44 hrsz.-ú 

Magyar Állam tulajdonát képező, a Honvédelmi 
Minisztérium kezelésében lévő, a nyilvántartás-
ban kivett állami terület I. művelési ágú ingat-
lanon a Magyar Honvédség I. Magyar Hadihajó 
és Tűzszerész Ezred által végzett robbanó-
anyagok megsemmisítését haladéktalanul 
szüntesse meg.

n Ugyanezen a napon találkoztam Eich 
László tankerületi igazgató úrral a törvény által 
elrendelt a Neumann János Általános Iskola át-
adás-átvételéről, valamint a vagyonkezelési jog 
részleteiről egyeztettem.

n Október 22-én volt Veresegyházon az 
Idősek Világnapja alkalmából megrendezett 
kistérségi rendezvény.

n Október 23-án a község 1956-os for-
radalom és szabadságharc alkalmából tartott 
ünnepi megemlékezés keretében leleplezésre 
került Böjte-Horváth István által alkotott em-
lékmű.

n Október 24-én részt vettem Gödöllőn a 
Helyi Védelmi Bizottság ülésén. Este a Polgárőr 
Egyesület Elnöksége tartotta ülését.

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
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n Lassan a végéhez közeledik a Zombori-
Lugosi utcai járdaépítés és rekonstrukció. Sajnos 
az útfelújítási munkák az időjárás miatt csúsz-
nak a Kazinczy, Szőlősor és a Sport utcákban, 
de még november hónapban befejeződik.

n A tél beállta előtt rendezésre kerül a 
Géza utca végén az olykor az egész úttestet 
elöntő csapadékvíz elszikkasztása.

Az alábbi levélben megkerestem Belügymi-
niszter urat, melye a kapott választ is mellé-
kelem:

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr részére

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Erdőkertes Község Önkormányzatának kizá-
rólagos tulajdonában áll az erdőkertesi 798/2 
hrsz.-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű 
ingatlan.

Az épület 1031 m2 hasznosított alapterü-
lettel rendelkezik. Építésére 1912-1913 között 
került sor. A képviselő-testület döntése alapján 
helyi védettséggel bír.

Az épületben jelenleg az Erdőkertesi Sport 
Egyesület ökölvívó szakosztálya, az Erdőkertesi 
Judo Sport Egyesület, helyi és környékbeli ze-
nekarok számára próbaterem működik, képző-
művészettel, színművészettel foglalkozó helyi 
embereknek alkotóteret biztosít, egyesületi és 
civilszerveződések számára nyújt találkozási 
lehetőséget.

Az épület az elmúlt 100 évben különféle 
módokon (gazdatiszti központ, iskola, közös-
ségi tér, szükséglakás) szolgálta a települést, 
viszont sem átfogó, sem részleges felújítására 
megépítése óta nem került sor.

Erdőkertes sajnos pályázati szempontból 
halmozottan hátrányos helyzetű, mivel Pest 
megyében fekszik és agglomerációs település-
nek minősül. Ezek okán az elmúlt időszak pá-
lyázati lehetőségeit az önkormányzatnak nem 
volt módja igénybe venni. Erdőkertes Község 
Önkormányzata iparűzési adó erőképessége 
igen csekély így az ingatlan felújítását önerőből 
megoldani nem képes.

Az épület lepusztult. Állagmegóvásához el-
engedhetetlenül szükséges a tetőszerkezet fel-
újítása, a tetőhéjazat cseréje és a hozzátartozó 
bádogos munkák elvégzése. Ennek elmaradása 
az épület további állagromlásához vezet, me-
lyet mindenképpen szeretnék elkerülni. Azért 
is, mert az épületet használó közösségek a 
település közösségi életének gerincét alkotják 
és az ott folyó munka más önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanban nem megvalósítható, nincs 
hely.

Tisztelt Miniszter úr! Ezúton kérem szíves 
segítségét, hogy legalább a levelemben előbb 

jelzett feltétlenül szükséges munkák megvaló-
sításához szükséges pénzügyi támogatást biz-
tosítani szíveskedjen. 

A munka elvégzésére árajánlatot kértünk az 
anyag és munkadíj összesen bruttó 22 millió fo-
rint. Ehhez kérem Tisztelt Miniszter úr megértő, 
támogató és soron kívüli támogatását.

Erdőkertes, 2016. július 20.
     Tisztelettel:
                   Dr. Pásztor László

polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Az alábbiak szerint mellékeljük 
Miniszter Úr  válaszlevelét:
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tüdőszűrés
Felhívjuk a lakosság 

figyelmét, hogy településün-
kön 

2016. november 10-től 
2016. november 17-ig tüdő-

szűrést tartunk.

A tüdőszűrés ajánlott. A tüdő-
szűrő vizsgálat 40 éves kor felett 
ingyenesen vehető igénybe. A 40 
év alattiak szűrésére is van lehető-
ség 1.700.- Ft térítési díj ellené-
ben, amelyet a szűrés helyszínén 
kapott csekken lehet befizetni.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbe-
tegségek időbeni felismerésére. 
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat helye: Faluház, Fő 
u. 112.

A vizsgálat ideje novemberben:
10. csütörtök   8 – 14 óra
11. péntek   8 – 14 óra
14. hétfő  12 – 18 óra
15. kedd     8 – 14 óra
16. szerda  12 – 18 óra
17. csütörtök    8 – 14 óra

Fontos tudnivalók:
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, 
TB KÁRTYÁJÁT VALAMINT 
AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT 
TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST 

HOZZA MAGÁVAL!

Polgármesteri Hivatal

advent i .
2016. november 27.

14.3o Ökomenikus istentisztelet – Evangélikus templom
15.oo Gyertyagyújtás az Adventi koszorúnál
 Adventi Kalácsos-ház megnyitása
 Falu kemencéjének bemutatása – kenyérlángos
 Mézeskalács készítés és sütés a gyerekekkel
 Adventi készülődés (adventi koszorú, karácsonyfadísz)
15.3o A Ki akarok nyílni és a Szőlőfürt kiscsoportos ovisok műsora
16.45 Horti Zoltán mesemondó mesél felnőtteknek  
               és gyermekeknek
 

advent ii .
2016. december 4.

15.oo Adventi bormustra és borkorcsolya
 Érkezik a Mikulás!
 Falukemence 
 Falulángja, tűzkosár
16.oo Bokréta néptáncegyüttes műsora
18.oo Xantus Barbara 

kalácsos-ház a szent 
istván Parkban
Minden nap 16.oo – 20.oo óráig

forralt bor, kürtőskalács, sült kolbász, tea

adventi Program
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Az idei nevelési évtől beve-
zetett programról lapunk 

októberi számában bemutatkozó 
cikk jelent meg. Ekkor elhatároz-
tuk, hogy a programban közre-
működő szakembereket felkérjük 
a fejlesztési területük részletesebb 
ismertetésére.

Elsőként a programot koordi-
náló szakmai vezető gondolatait 
tesszük közzé.

Mi történik akkor, ha valami 
probléma adódik és zavar áll fenn 
a gyermek fejlődési menetében?

Erdőkertesen az Önkormányzat 
által finanszírozott HEP program 
keretében minden családnak le-
hetősége van arra, hogy gyermeke 
csecsemő korától minden segítsé-
get megkapjon az optimális fejlő-
dése érdekében. 

Sajnos nem mindig úgy történik 
minden – sok esetben a legnagyobb 

gondosság mellett sem –, ahogyan 
azt szeretnénk. A kismama boldo-
gan várja gyermekét és a terhesség, 
vagy a születés körülményeiben 
váratlan, negatív események adód-
hatnak, melyeknek kisebb-na-
gyobb fejlődésbeli problémát oko-
zó következményei lehetnek. Ezért 
nagyon fontos a csecsemőkori or-
vosi és a mozgásállapoti vizsgálat 
/DSGM szűrés/, amelyek az apró 
felmerülő eltéréseket is feltárják és 
terápiával helyreállítják az egészsé-
ges fejlődési menetet.

Sokszor lehet hallani „Csak 
lusta a baba.” „Azt a kezét nem 
szereti használni.” …. és még sorol-
hatnánk. Nem biztos, hogy ezek 
pozitív jelek, sőt arra utalóak le-
hetnek, hogy a csecsemő fejlődésé-
ben kisebb segítségre szorul.

Ha ez nem időben történik 
meg, később erre egyre több  

„rakodó” probléma jelenik meg, 
egészen a tanulási zavarokig  
menően.

A kötelező orvosi és védőnői 
szűrések és vizsgálatok mellett, 
elkezdődött a csecsemők speciá-
lis szűrése. A szűrés költsége nem 
a szülőket terheli.  A piciket kb. 3 
hónapos korukban Dévény Speciá-
lis manuális technika-Gimnasztika 
Módszerrel (DSGM) dolgozó tera-
peuta vizsgálja meg. A szakember, 
a védőnők által szervezett, barátsá-
gos, kellemes hangulatban végzett 
vizsgálatot követően, a szülőket tá-
jékoztatja, ha  szükséges, a Dévény-
féle kezelésről, egyéb esetekben is-
meretterjesztő információt nyújt, a 
vizsgálatról rövid írásos véleményt 
ad, ha szükséges terápiát javasol és 
végez. Ennek a költségeihez a szü-
lők anyagi támogatást igényelhet-
nek, erre az igényt a védőnőknél 
kell jelezniük.  

Egyedi szükségletek szerint 2-3 
éves kor között a TSMT (Tervezett 
Szenzomotoros Tréning) terápia 
alkalmazásával segíthető tovább a 
gyermekek fejlesztése.

A 3-4 éves korban az önkor-
mányzati fenntartású óvodába 
kerülő (Ki akarok nyílni Óvoda) 
gyermekeknél 2016 szeptembe-
rében elvégeztük az életkori el-
várások szerinti fejlettségi szint 
meghatározását és októberben 
megkezdődtek a fejlesztő terápiák 
/TSMT, logopédia/. Az óvodai 
TSMT mozgásfejlesztést két szak-
ember végzi, a logopédus a Peda-
gógiai szakszolgálat munkatársa.

Szükség szerint klinikai pszi-
chológus áll rendelkezésére az 
óvodának, illetve a gyermeknek. A 
szülőket a szakemberek tájékoztat-
ták, fogadóórát tartottak, óvónők-
kel folyamatosan konzultálnak.

heP

tájékoztató
a Helyi Esélyteremtő Program /HEP/ munkájáról

Az idei nevelési évtől bevezetett programról lapunk októberi 
számában bemutatkozó cikk jelent meg. Ekkor elhatároztuk, 
hogy a programban közreműködő szakembereket felkérjük 
a fejlesztési területük részletesebb ismertetésére.
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Ebben az életszakaszban a leg-
szembetűnőbben a mozgásállapot, 
a beszéd fejlettségi szintje és a kör-
nyezethez való alkalmazkodás ad 
jelzést a gyermekről.

4-5 év között folytatódik a 
TSMT mozgásfejlesztés, a súlyos 
beszédhibás esetekben a logopédia. 
5 éves korig az enyhébb beszédhiba 
élettani sajátosság, vagyis a gyer-
mek általános fejlődésével rende-
ződik, sok esetben nincs szükség 
külön logopédiai terápiára.

Fejlesztő pedagógus kezdett 
dolgozni azokkal a gyermekekkel, 
ahol az életkorhoz viszonyított 
fejlődési elmaradás ezt igényli. A 
gyermekeket érő ingerek, életkö-
rülményeik jelentősen eltérőek, 
ezért a korai felzárkóztatásnak, 
az esélyegyenlőség megteremtése, 
biztosítása szempontjából is, külö-
nös jelentősége van.

5 éveseknél átfogó, a különbö-
ző képességek területeit meghatá-
rozó szűrést elvégeztük. Az Alapo-
zó torna (mozgásfejlesztés), az 5. 
életév után még fennálló minden 
beszédhiba és nyelvi fejlődési elté-
rés, részképesség-zavar prevenciós 
terápia és iskola-előkészítő felzár-
kóztatás párhuzamosan történik, 
a szűrővizsgálatok tapasztalatai 
alapján. Ezekről a vizsgálati ered-
ményekről írásos tájékozató készül 
a szülők felé és fogadóóra kere-
tében lehetőség van a személyes 
megbeszélésre is.

A fejlesztéssel foglalkozó szak-
emberek 4-5 havonta, közös meg-
beszélésen értékelik a gyermekek 
fejlődését és szükség szerint módo-
sítják azt.

Az csoportokban dolgozó óvó-
nők heti rendszerességgel kapnak 
segítséget és „feladatot” a fejlesz-
tőktől, melyeket az óvodai fog-
lalkozásokba beépítetten, napi 
szinten végeznek a csoportban. A 
jellemzően egyensúly-és mozgás-
koordinációs fejlesztő gyakorla-

tok/eszközök alkalmazásával idő-
ben korrigálhatóak a gyermekek 
számára élvezetes játékos foglalko-
zásokkal a kisebb eltérések.

Ehhez a munkához rendelke-
zésre álló feltételek megteremté-
sére, (eszközök, helyiségek, szak-
emberek, gyermekek beosztása, 
stb…) átgondolt szervezésére volt  
szükség. 

Augusztus és szeptember hó-
napban több alkalommal volt 
szakmai irányító konzultáció. A 
későbbiekben is folyamatos lesz a 
szakmai egyeztetés. Egymás mun-
káját ismerve, segítve dolgozunk a 
gyermekekért.

Talán feltűnő, hogy a mozgás-
fejlesztés milyen nagy szerepet kap 
a leírt sorokban a csecsemőkortól 
folyamatosan. A gyermekek fej-
lődésének ugyanis ez az egyik, ha 
nem a legfontosabb  alappillére.

Sajnos gyermekeink nem mo-
zognak eleget a szabadban, a 
technika sokszor a vizuális világ 
(tv, okos telefon, stb.) elé köti 
őket, – „ Jól el van a gyerek ! ” – 
pedig a mozgás által és az aktív 
tevékenységekben fejlődhetnek 
harmonikusan, szerezhetnek való-
ságosan megélhető tapasztalatokat 
önmagukról, környezetükről. A 
mozgásfejlesztés tervezetten segít 

ennek a hátránynak a leküzdésé-
ben az idegrendszer, és a megisme-
rő funkciók fejlődésében.

Jelenleg 9 fejlesztő szakem-
ber dolgozik a HEP programban, 
akik szakmájuk iránti alázattal és 
nagy szakmai gyakorlattal bírnak. 
Ők szinte mindannyian helyben, 
vagy közelben élnek, a bevezetés-
re kerülő program sikerességének  
„kulcsai”.

A legfontosabb azonban, hogy: 

Ehhez kérem segítő   
támogatásukat!

Bárdosí Katalin 
szakmai vezető

Az Erdőkertesi Napló későbbiek-
ben meg jelenő számaiban a prog-
ram egy-egy szakembere bemutatja 
szakterületét.  Kérjük, kísérjék fi-
gyelemmel munkánkat a további-
akban is.

heP

Eredményeket a gyermek, 
a család, a gyermeket 
ellátó intézmény és a 
fejlesztéseket végző 
szakemberek csak 
együttesen érhetnek el!
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Kedves Olvasó! Valamennyiünk 
közös érdeke, hogy rendezettebb, 
tisztább, biztonságosabb környe-
zetben élhessünk. Novemberben az 
alábbiakra szeretném felhívi a fi-
gyelmet:

4 Október hónapban ebzárla-
tot és legeltetési tilalmat rendelt el 
a kormányhivatal, szinte minden fó-
rumon nyilvánosságot kapott mégis 
több gazdátlanul kóborló kutyát 
kellett befognunk.

Szerencsére chipes kutyák vol-
tak és ami nagyon biztató egy éven 
belüli veszettség oltással is rendel-
keztek a befogott kutyák, ám ettől 
a szabályszegés még szabályszegés 
maradt. Egy kutyát fogtunk be ol-
tás chip nélkül az ebzárlat alatt aki 
a Befogad-LAK Erdőkertesi Állat-
védő Alapítvány gondozásába került 
és jelenleg is a 14 nap karantén idejét 
tölti. A karantén lejárata után oltás 
chippelés ivartalanítás meglétével ő 
is gazdi kereső lesz.

4 A közúti közlekedési szabály-
szegések száma nem csökkent ebben 
a hónapban. Különösen a megállás 
várakozás tilalmának megszegése. 
A megállni tilos tábla hatálya alat-
ti megállás akkor is szabálysértés, ha  
„1 percre szaladtam be!”  kifogással 
próbálja a cselekményt magyarázni 
az elkövető.

4 Ismét felhívnám a figyelmet 
többek között a Vasútállomástól 
a Béke utcáig terjedő  a Fő út jobb 
oldalán található füves területet, 
Erdőkertes Község Önkormányza-
tának Képviselő Testületének  több-
ször módosított 14/2008. (12.04.) 
sz. rendelete  -  a közterületek rendjé-
ről  - értelmében zöldterületnek van 
minősítve, ennek értelmében azon 
parkolni illetve ráhajtani TILOS. 
Fenti számú rendelet 4. számú mel-

léklete tételesen felsorolja a község 
területén található Zöldterületeket. 
(A hatályos rendeletek megtalálha-
tók a www.erdokertes.hu oldalon 
az Önkormányzat menüpont alatt 
a Dokumentumtár menüpont Ren-
delt tár almenűjében.)Több figyel-
meztetést és közigazgatási bírságot 
is szabtunk ki a fent említett terü-
leten. Itt is érvényes, hogyha „Nem 
tudtam!” attól még nem szabad, fő-
leg, hogy nem először írunk róla itt 
az újságban is.

4 Mint azt a múlt havi számban 
hírül adtam, a „SUST” Svájci  Ál-
latvédő alapítvány támogatásával és 
Dr. Erdélyi Gábor közreműködésé-
vel a Befogad-Lak Erdőkertesi Állat-
védő Alapítvány szervezésében 50 

erdőkertesi rászoruló gazdi kutyájá-
nak  ivartalanítását tudjuk elvégezni 
INGYEN!

Az érdeklődés várakozáson felü-
li, aminek nagyon örülök.

Már több, mint 50 gazdi jelent-
kezett és több mint 15 kutyát ivarta-
lanítottunk eddig. Nagyon boldog 
vagyok, hogy segíthetek és mindent 
megtesz az alapítványunk, hogy tá-
mogassuk azokat az állatbarátokat, 
akik rászorulnak.

Viszont azt is el kell mondanom, 
hogy mi sem tudunk működni állat-
barát szinpatizánsok támogatása nél-
kül. Sajnos még jövőre sem vagyunk 
1%-ra jogosultak, így csak  adomá-
nyokból tudjuk magunkat fenntar-
tani. Kérem, akinek módjában áll 
kövesse munkánkat a facebookon 
illetve támogasson minket, mert 
sajnos üres a kassza és a kamra is. 

Befogad-LAK Erdőkertesi 
Állatvédő Alapítvány

Számlaszám: 
OTP: 11742568-20003775

Tárgyi adományoknak is nagyon 
örülünk. Kutyaházak plédek ágyne-
mű huzatok törölközők, fertőtlení-
tő szerek kötszerek stb. ezek mind 
mind fogyóeszközök az állatottho-
nunkban.

Mittó Gabriella és 
Miksi József

Közterület Felügyelők

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk
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5. RÉSZ: HOZD!

Természetesen mint a többi 
fejezetet, úgy ezt is sokkal 

hosszabban lehetne tárgyalni, ám 
a hely szűkössége miatt most is csak 
a lényegre törekszem ezzel a rövid 
cikkel: "kutyafuttában".   :)

Sokszor találkozom azzal a prob-
lémával, hogy a gazdik nem tudják, 
hogyan tanítsák meg a kedvencük-
nek, hogy az eldobott labdát, botot 
visszahozzák. Fel sem merül a ku-
tyatulajdonosokban, hogy amikor 
elveszik kutyájuktól a kedvenc tár-
gyat, azt ők leginkább úgy élik meg, 
hogy megfosztják őket a szeretett 
játékuktól, még ha ez sokszor csak 
néhány másodpercre is történik 
meg. Számtalanszor látom, hogy a 
gazdi fut a kutya után, hogy elvegye 
tőle azt a tárgyat, amit ismét el sze-
retne dobni. A blöki pedig lelkesen 
szalad előle és élvezi, hogy az ember 
nem tudja megszerezni tőle. :)

Kezdetben vegyünk két egy-
forma zsinóros játékot! Lényeges, 
hogy egyforma legyen, mert így 
nem alakulhat ki benne az, hogy az 
egyiket jobban szereti a másiknál, 
és nem fog vonakodni elcserélni a 
két játékot egymásra. Fontos, hogy 
a kutyus érdeklődését felkeltsük a 
játéka iránt. Mozgassuk a zsinóros 
játékot a kutya előtt és ha érdeklő-
dést mutat, engedjük, hogy meg-
ragadja a zsákmányt. Kisebb huza-
kodás után fontos, hogy engedjük 
nyerni és ki tudja húzni kezünkből 
az imádott tárgyat. Kölyökkutyák 
esetében vigyázzunk fogváltáskor, 
nehogy sérüljön a foga, mert ez ma-
radandó rossz élményt okozhat.

Amikor a kutyusnak eldobjuk a 
játékát,  az pedig örül a megszerzett 
tárgynak, akkor vegyük elő a má-
sik játékot, és a HOZD! vezényszó 

kiadása közben ingereljük addig, 
amíg az elsővel a szájában megindul 
felénk. Álljunk terpeszállásban, és 
amikor már elég közel ért hozzánk a 
kutyánk, dobjuk át a lábunk között 
a játékot. Ha jól csináljuk, akkor a 
szájában levőt egészen a közelünk-
ben fogja elengedni és gyors iram-
ban igyekszik majd a másikért. Ha 
sokkal korábban hagyná el a szájá-
ban lévő játékot, akkor a kezünkben 
levőt ne mutassuk neki tovább (akár 
rakjuk zsebre), és siessünk vissza az 
elejtetthez, majd lökdössük, húzo-
gassuk a földön, hogy ismételten 
azzal foglalkozzon a blöki. Amikor 
az első játék ismét a szájában van, 
újra hátrálhatunk és csalogathatjuk 
a másikkal. Ha ügyesek vagyunk, 
rá fog jönni, hogy csak akkor jut a 

másik zsákmányhoz, ha az elsőt a 
lábunkig hozza.

Az átadást külön gyakoroljuk, 
úgy, hogy a szájban lévő játékkal 
huzakodunk, majd passzívvá vá-
lunk és az ERESZD! vezényszó 
kiadása közben megmutatjuk neki 
a másik játékot. Addig lóbáljuk az 
orra közelében és ingereljük vele, 
míg át nem vált arra. Ekkor enged-
jük, hogy elvigye a megszerzett já-
tékot.

Amikor már mind a két gyakor-
lat flottul megy, akkor összekap-
csoljuk: az eldobást követően csak 
akkor kaphatja meg a másik imá-
dott tárgyat, ha visszahozza az elsőt, 
engedi megfogni, majd vezényszóra 
elengedi.

Ne felejtsék el: minden nap pár 
perc gyakorlás hamar meghozza a 
kívánt eredményt! :) 

Jó tréningezést kívánok!
Amennyiben kérdésük me-

rülne fel, azt elküldhetik a  
kutyafodraszat@gmail.com e-mail 
címre.

Macsárkóné Tóth Zsuzsanna
kutyakozmetikus, kutyakiképző

kutyafuttában

"Amíg meg nem 
tapasztaltuk, milyen érzés 
szeretni egy állatot, 
lelkünk egy része 
mélyen alszik."

Anatole France

hogYan tanÍtsam?
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u	 November 4. (péntek) 17.oo 
Hatha jóga díjmentes bemutatkozó 
óra, melyet Siklósdi Linda Mercédesz, a 
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán 
végzett jógaoktató tart.

u	 November 5. 19.oo Ki Akarok 
Nyílni Óvoda SzMK jótékonysági bál

 Belépőjegy vacsorával: 2.500.-
Ft, kapható az Óvodában és a Faluház-
ban

 Támogatójegy is váltható!

u	 November 6. (október 30. he-
lyett!) (vasárnap) 17.oo  NOSZTALGIA 
KLUB

u	 November 6.  8.3o (vasárnap) 
Gombaismereti túra gombaszakértő ve-
zetésével

 Tervezett helyszínek: Őrbottyán, 
Csomád, Veresegyház(részletes tájékoz-
tató plakátokon és a honlapon)

u	 November 8. 18.oo Világjárók 
Klubja
Földrajztanár menni USA - 6.800 km az 
Egyesült Államokban (REPLAY)

Többen jelezték, hogy lemaradtak 
ezért közkívánatra az úti élményeit újra 
előadja Tóth Zoltán

u	 November 10-17-ig TÜDŐSZŰ-
RÉS lesz a Faluházban

Kedd, csütörtök és péntek: 
  8.oo-14.oo óráig

Hétfő és szerda: 12.oo-18.oo óráig

u	 November 10. (csütörtök) 
18.oo Gombaismereti tanfolyam (5. fog-
lalkozása)

u	 November 13.  8.3o (vasárnap) 
Gombaismereti túra gombaszakértő ve-
zetésével

 Tervezett helyszínek: Őrbottyán, 
Csomád, Veresegyház(részletes tájékoz-
tató plakátokon és a honlapon)

u	 November 11. 14.oo-18.oo 
VÉRADÁS

u	 November 15-ig látható a VIRÁ-
GOS KERTES” kiállítás a Galérián

 és az ESZAK – RÁ'd'ÉRÜNK 60+  
idősek által készített tárgyak kiállítása

u	 November 18. (PÉNTEK!) 13.oo-
17.oo

BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a beje-

lentkezés határideje: november 11-ig!)
Az elmúlt havi (szombati!) börzén 

tapasztalt gyért érdeklődésre való te-
kintettel ismét pénteki délutánra szer-
vezzük az árusítást. Amennyiben a trend 
nem javul, néhány hónapig szüneteltet-
jük a meghirdetését.

u	 November 18. (péntek) 19.oo  
„BARÁTNŐK” A Budai Képzőművész 
Egyesület alkotóközösség tagjainak ki-
állítása

 Kiállítók: Papp Cecília, Tarcsányi 
Ottília, Rimaszombati Izabella és Máhrné 
Angyal Gabriella

 Közreműködik: Gold Judit
A kiállítást megnyitja: Máhrné Angyal 
Gabriella

u	 November 22. 11.oo GYERMEK-
SZÍNHÁZ – MESÉLŐ MUZSIKA

Zenés állatmesék: A CSUDAMADÁR, 
HOLLÓ JANKÓ
A GÖDÖLLŐ CONSORT HANGVERSENYE

Belépődíj: csoportos: 600.-Ft/fő, 
egyéni: 800.-Ft/fő

u	 November 24. 15.oo (csütör-
tök) Kézműves foglalkozás (gyermek) 
adventi ajtódísz készítése 

 Részvételi díj: 300.-Ft (kizáró-
lag előre bejelentkezéssel, nov. 21-ig!)

u	 November 24. 17.oo (csütör-
tök) Kézműves foglalkozás (felnőtt) ad-
venti ajtódísz készítése 

 Részvételi díj: 500.-Ft (kizáró-
lag előre bejelentkezéssel, nov. 21-ig!)

u	 November 24. (csütörtök) 
18.oo Gombaismereti tanfolyam (6. fog-
lalkozása)

u	 November 25. (péntek) 18.oo  
BioPont klub

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

u	 November 26. 10.oo Kistérségi 
Ki Mit Tud? az Idősügyi Tanács szervezé-
sében

u	 November 26. (szombat) 14.oo  
ULTI-KLUB

u	 November 27.  8.3o (vasárnap) 
Gombaismereti túra gombaszakértő ve-
zetésével

 Tervezett helyszínek: Őrbottyán, 
Csomád, Veresegyház(részletes tájékoz-
tató plakátokon és a honlapon)

u	 November 27. (vasárnap) 17.oo 
NOSZTALGIA KLUB

v Adventi Vasárnapok a téren: novem-
ber 27; december 4; 11; 18.
v December 12. 15.oo Gyermekkará-
csony – az ESZAK meghívásos rendez-
vénye
v December 14. 16.oo  
FALUKARÁCSONY
v December 18. 18.oo Karácso-
nyi Hangverseny az evangélikus  
templomban

www.erdokertesfaluhaz.hu

November

FalUház

Decemberi előzetes
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November 8. 18.oo 

világjárók 
klubja 

Földrajztanár menni USA - 
6800 km az Egyesült Államokban 
(REPLAY)

Utazni jó és utazni kell, mert 
ettől (is) több lesz az ember. 

Biztos mindenki eljátszott már ma-
gában a gondolattal, hogy milyen jó 
lenne idegen tájakat látni, elutazni 
jó messzire, magunk mögött hagyni 
kis időre a hétköznapi gondjainkat. 
Abban a szerencsében részesültem, 
hogy megadatott nekem a Nagy 
Utazás. Idén nyáron három és fél 
hetet töltöttem az Amerikai Egye-
sült Államok nyugati részén, bejárva 
Kalifornia, Utah, Nevada és Ari-
zona államokat. Úti élményeimről 
beszámolót tartottam a Faluházban 
októberben, mely eseményre majd' 

hetvenen látogattak el. Ez a szám 
azt mutatja nekem, hogy érdekli az 
embereket mások utazása, kíváncsi-
ak mások tapasztalataira, és tiszta 
szívből örülnek - némi egészséges, és 
boldog irigységgel fűszerezve - má-
sok boldogságának. A mintegy két 
órás előadás alatt a hallgatóság és jó-
magam is nagyon jól szórakoztunk. 
Jólesett felidézni a nyári élményeket, 
újra nézni a gyönyörű fotókat. Töb-
ben jelezték, hogy nem tudtak októ-
berben eljönni meghallgatni engem, 
és érdeklődtek, hogy mikor lesz is-
métlés. Nos, november 8-án kedden 
ismét repülőre szállunk, átszeljük az 
Atlanti-óceánt és az észak-amerikai 
kontinenst, hogy újra megcsodál-
hassuk együtt ennek a hatalmas or-
szágnak a látnivalóit.

Szeretettel várok mindenkit! 

Tóth Zoltán

FELHÍVÁS!
Megfelelő számú jelentkező esetén 

novembertől az alábbi szakköröket indítjuk:

Gyermek- és ifjúsági néptánc 
csoport 

tervezett időpont: hétfő 15.oo
részvételi díj: havi 800.-Ft,

Kerámia szakkör
tervezett időpont: kedd 16.oo

részvételi díj: havi 800.-Ft,

Grafika szakkör 
tervezett időpont: csütörtök 15.oo-18.oo

részvételi díj: havi 2.500.-Ft,
A részvételi díj a foglalkozások anyagköltségét 

és a foglalkozásvezetők díját tartalmazza.

Színjátszó szakkör 
tervezett időpont: hétfő 16.3o-18-oo

részvételi díj: NINCS!

A jelentkezés helye: Erdőkertesi Faluház
határideje: 2016. november 10.

Útépítés
A Lugosi, Zombori, Kazinczy, 

Sport és Szőlősor utcában jó ütem-
ben halad az útépítés, köszönhetően 
a szép őszies időjárásnak.
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FELHÍVÁS!

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

saját rendezvényei idejére, hogy a 
kisgyermekes szülőknek megköny-
nyítsük a programjaink látogatását. 
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

***

v	 Angol nyelv-
vizsgát szeret-
nél? Vagy csak 
felfrissítenéd nyelv- 
tudásod? 
Itt a lehetőség janu-

ártól bekapcsolódni a már működő 
Angol nyelvi klub csoportba Erdő-
kertesen a Faluházban. A tanulás és 
a jó hangulat garantált, péntek es-
ténként fél hattól fél nyolcig.
Kurzuskönyv: Traveller Intermediate 
(beszerzésében segítünk!)
További információk, jelentkezés: 

06 20 3596915 
zsuzsi.gyorfi@gmail.com

***

vKedves erdőkertesi 
Anyukák, Kismamák 
és Nagymamák!

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

Szeretettel várunk minden  
érdeklődőt!   

Csányi Anita és 
Varga-Bokor Zsuzsanna

v Alapfokú gombais-
mereti tanfolyam in-
dult márciusban a Fa-
luházban, vezeti Kis 

Szidónia gombaszakértő. Elméle-
ti foglalkozások tavasszal és ősszel 
6-6 alkalommal, minden második 
csütörtökön 18.oo-20.oo-ig. Első 
alkalom: március 24-én, 18.oo. 
Terepgyakorlat tavasszal és ősszel 
6-6 alkalommal, előzetesen egyez-
tetett hétvégi időpontokban, tele-
kocsikkal, költségmegosztással. 
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a 
jeg yzetet is tartalmazza).

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

datos, vegyszermentes életmódot 
tűzte ki célul. Az előadásokhoz 
kapcsolódóan az egymástól-tanu-
lás módszerét (is) alkalmazzuk. A 
havi rendszerességű foglalkozások 
mellett célzott természetjárásokon 
veszünk részt, pl. gyógynövény-
ismereti és gyűjtő túrán, továb-
bá gyakorlatban is megtanuljuk 
a gyógynövények feldolgozását.  
A részvétel díjtalan!

***

v	 Mikrokontroller 
klub működik a Faluház-
ban!
Robot-, elektronikus já-

ték-, lakásriasztó-, öntöző automa-

tika-, látvány-elektronika áramkör 
építés. Mikrokontroller- és számító-
gép programozás. Linux alapisme-
retek. Bővebb információ a Faluház 
honlapján!

v	 Január második 
felétől ismét ter-
vezzük a bőrmíves, 
a kosárfonó és a 

nemezelős tanfolyamot, továbbá a 
patchwork (foltvarró) klub újbóli 
indítását. Várjuk az érdeklődők je-
lentkezését!

***
v	 Keleti tanok 
klubja indul az ősz 
folyamán (megfelelő 
számú jelentkező ese-
tén) Falticska Sándor 
vezetésével (keleti fi-

lozófia, buddhizmus, 
meditáció és ezek hatásai az egészsé-
günkre, mindennapjainkra). A klub-
ról részletesen írtunk az augusztusi 
újságban.

***
v	A Kertesi Kamarakórus várja a 
tagjai közé mindazokat, akik szíve-
sen énekelnek, és szeretik a jó társa-
ságot. A kóruspróba csütörtök 18.oo 
órakor kezdődik a Faluházban, kar-
vezető Iványi Magdolna.

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

FalUház

Kállai Henrik kiállításának megnyitóján
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u	 Szerencsére még szeptember 
végén is szép idő volt. Ezt kihasználva 
szeptember 28-án ismét lecsót főztünk a 
Faluház udvarán. Igaz, most nem kint az 
udvaron fogyasztottuk el a nagyon finom-
ra sikerült ételt, hanem benn a klubszobá-
ban. A fenséges lecsó után, jó pár asszony 
jóvoltából, jött a finomabbnál finomabb 
palacsinta. Persze, ezt a sok jót le is kel-
lett öblíteni "egészséges" italokkal.
u	Szeptember 29-én kistérségi gyű-

lésen vettünk hárman részt. Itt jelentette 
be a Dékányné Ilonka, a Veresi Aranyeső 
nyugdíjas klub vezetője, hogy átadta a 
stafétabotot Schmidinger Péternek. Az 
elnök azt is elmondta, hogy október 22-
én Veresegyházán lesz a Kistérségi idősek 
világnapja megtartva. November 26-án 
kistérségi KI MIT TUD lesz az Erdőkertesi 
Faluházban. Délután A Róheim Géza em-
léktábla avatásán és a Géza hegyen em-
lékfa ültetésén vettünk részt.
u	 Október 6-án szerettünk volna 

részt venni a nyugdíjasok gyalogló napján 
de a rossz idő közbeszólt így más alkalom-
mal megyünk. Az esti gyertyagyújtáson a 
Batthyány-parkban többen is képviselték 
klubunkat.
u	 Október 13-án A Faluházban 

voltunk az idősek Világnapja alkalmából 
rendezett műsoron, ahol egy felejthetet-
len estét töltöttünk. A műsor után finom 
süteményeket és teát osztottak az Önkor-
mányzat dolgozói. Köszönjük szépen!
u	 Október 15-én Erdő-Kert Feszti-

válon vettünk részt. Szép virágokat és 
virághagymákat vásároltunk, majd Bálint 
Gazda dedikálta könyvét és előadást is 
tartott. Remek volt!
u	 Október 17-én Veresegyházi 

Szenior Akadémián vettünk részt. Nagyon 
érdekes előadást hallgattunk meg "Tanul-
ni idős korban" címmel Bajusz Klára PTE 
FEEK, egyetemi docens előadásában.
u	 Október 18-án Agárdon voltunk 

fürödni. Az idő most sem pártolt el mellő-
lünk, mert még kinn a szabadban is tud-
tunk fürödni. A hazafelé út, mint mindig, 
most is nótázással telt. Lehet, hogy ezzel 

megijesztettük a busz vezetőjét, mert 
véletlenül továbbmentünk az autópályán, 
és csak Aszódnál jöttünk le róla. Így jót 
tettünk a velünk tartó galgamácsai nyugdí-
jasoknak mert házhoz szállítottuk Őket.
u	 Október 19-én megint névnapo-

sokat köszöntöttünk. Molnárné Terikét, 
(akinek még születésnapja is volt) Urffyné 
Terikét, Nagyné Erzsikét és Solymosiné Er-
zsikét. Nagyon sok boldog névnapot kívá-
nunk még egyszer jó egészségben! Nemes 
Péter most is szép versekkel köszöntötte 
az ünnepelteket. Ők pedig hozták a finom 
süteményeket és italokat. A szokásos nó-
tázás sem maradt el, ami fokozta a jó han-
gulatot. Azt hiszem, hogy ezen az estén is 
jól érezte magát mindenki.

Továbbra is várunk olyan nyugdíjasokat 
akik szeretnének egy jó hangulatú klubnak 
a tagjai lenni!

Bencze Kálmánné
klubvezető

barátság

kedves erdőkertesi  nyugdíjasok!
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A Magyar Népművelők 
Egyesülete (http://www.

kulturhazak.hu/) "Kultúrházak éj-
jel-nappal" rendezvénysorozat 2017. 
évi eseményeként az Erdőkertesi 
Mikrokontroller Klub megrendezi 
az 

I. Erdőkertesi Mikrokontroller 
Napokat.

A rendezvény ideje: 2017. február 
17-18. Témája a 3D nyomtatás és az 
ehhez kapcsolódó szoftverek, áram-
köri- és mechanikai megoldások. 
Részletes információ a http://www.
erdokertesfaluhaz.hu honlapon.

A rendezvénnyel kapcsolatos fó-
rum a http://forum.2113.hu olda-
lon találhatóA két nap folyamán a 
látogatók a teljesség igénye nélkül 
felsorolt következő témákban tájé-
kozódhatnak:

4A 3D nyomtatás története, 
technológiai lehetőségek, a jövő út-
jai

43D nyomtatók készítése házi-
lag - Rep-Rap projekt

43D modellek tervezése nyílt 
forráskódú ingyenes szoftverekkel

43D nyomtatóval megvalósított 
projektekből intertaktív bemutató

4Az ötlettől a kézzel fogható al-
katrészig bemutató

4Mikrokontroller fejlesztőesz-
közök bemutató (Atmel/AVR– 
Texas Instruments/MSP430, 
ST Microelectronics/STM32, 
STM8, Nuvoton M051, NUC120, 
Nano100, Microchip - PIC18, 
PIC32MX platformok)

4Arduino Nano villámprojektek 
kezdőknek (saját laptop kell hozzá)

4Vonalkövető robot gyorsasági 
verseny

43D alkatrész tervező verseny
4Mütyürke bemutató: minden, 

ami villog, izeg-mozog, gurul, má-

szik, sípol, kattog, fütyül
4Csere-bere: alkatrész csere-

bere

Korlátozott számban (max. 20 fő 
részére) alvási lehetőséget tudunk 
biztosítani

Részletes program a januári 
erdőkertesi újságban és december 
végétől a Neten

Az alábbi ábrán a NASA ál-
tal az űrben készített 3D nyomtató  
látható:

i .  erdőkertesi  mikrokontroller napok

Az utóbbi he-
tekben több-

ször is eszembe ju-
tott, hogy rég nem 
láttam egy kedves 
ismerőst. A Géza-

hegyi otthonban lakott, jó időben hetente 
legalább egyszer lekerekezett, és benézett 
hozzánk is. Szót váltottunk a világ dolgairól, 
jelenről, múltról, aztán főként a gyógynövé-
nyekről, a gyógyhatásukról, s hogy milyen 
sok gyógyszert fogyasztunk oktalanul, 
amivel nem teszünk jót a szervezetünknek. 

Amazok helyett – a restségünknek engedve 
– inkább bekapunk egy-egy tablettát, kap-
szulát. Végig sem gondolva, hogy mennyit 
árthatunk magunknak ezzel. Mesélte, hogy 
gyermekkorukban az édesgyökér napi rág-
csálnivaló volt- Dunántúli lévén, ez ott vadon 
termett. A tavasszal azzal keresett meg, 
hogy a kutyájának segítsek menhelyt keres-
ni, mert mindig kiszökik a lyukas kerítésen. 
Megkötni semmiképpen nem szeretné, de 
sok gondot okoz a szökdösése. Mondanom 
sem kell, nem jártunk sikerrel, sehol sem si-
került helyet találni. Aztán jött a nyár a sok-

féle programmal, magam is többször voltam 
távol... s most hogy megint sort kerítettünk 
a szükséges gyógynövények megrendelésé-
re, eszembe  jutott megint. Kérdeztem Mari-
kát, tud-e felőle, hallott-e róla mostanában. 
Valahogy furcsa érzés fogott el, és megkér-
tem, hívja fel a lakóotthont. Aztán már nem 
is kellett mondania – az arcáról leolvastam 
a rossz hírt. Még a nyár elején elment...  
Unger János az örök vadászmezőkön gurul 
már a kerekesszékével, kerülgeti a csillago-
kat, bújócskázik a holddal.

(PK)

hiánYzik egY emBer

FalUház
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A  MasterBaits Fe-
hér Team eg y 

családi sporthorgász 
versenycsapat, a cé-
lunk hog y segítsük 
a kezdő és tapasztal-
tabb horgásztársakat 
a sporthorgászat út-
vesztőiben, mag yar 
és külföldi verse-
nyeken öregbítsük a 
MasterBaits német 
bojli g yártó cég hír-
nevét, bemutassuk 
fogásainkat, tech-
nikáinkat, és hog y 

megszerettessük az általunk is képviselt „Catch & 
Release!” (Fogd meg és engedd vissza!) horgászat 
szépségeit, örömeit. A túráinkról, praktikáink-
ról írásos és videó beszámolókat eg yaránt készí-
tünk, amit a www.masterbaits.hu weboldalon az  
"írások" között olvashatnak, és a www.youtube.com 
Fehér Hunor névre rákeresve nézhetnek.

FalUház

osztálytalálkozó
Az 1966-ban végzett általános iskola a-b, osztályának tanulói,találkoztak 
újra az iskolában. Köszönetet szeretnék mondani,Zombor István volt igaz-
gatónk és tanárunknak a megjelenésért, Dr. Pásztor László polgármester 
úrnak, a helyiség biztosításáért, valamint a szervezőknek, illetve a meg-
jelent osztálytársaknak. Remélem fogunk még jónéhányszor találkozni! 
Kivánok mindnyájatoknak jó egészséget a viszontlátás reményében!

Üdvözlettel: Terebesi Sándor
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látogatás
az ICO Író- és Irodaszereket 
Gyártó és Forgalmazó Zrt-nél

Munkám során napi rendszerességgel talál-
kozom azzal a „kihívással”, hogy munkatársa-
im részére magas minőségű irodai kellékeket 
rendeljek, annak érdekében, hogy az irodán 
belül – vagy akár ügyfeleinknél – megfelelő 
irodaszerek álljanak a rendelkezésükre. Ahhoz, 
hogy a piacon jelen lévő gyártók közül a leg-
optimálisabb feltételeket ajánló Társasággal áll-
junk kapcsolatban, termékbemutatókon veszek 
részt, kiállításokon tesztelem az új termékeket 
(nyomtatópapírokat, tollakat, kiemelőket, kis-
gépeket, kiegészítőket). 

Egy tavaszi konferencián – melyet az ICO 
Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt. 
szervezett - meghívást kaptunk egy termékbe-
mutatóval egybekötött gyárlátogatásra. Gon-
dolván, hogy az ott látható és hallható informá-
ciók nem csak felnőtteknek, de gyermekeknek 
is hasznosak lehetnek, felvettem a kapcsolatot 

az ICO Zrt marketing asszisztensével, valamint 
kedves osztályfőnökünkkel, Tóth Béláné Kati 
nénivel, majd megkezdődött a hónapokon ke-
resztül tartó szervezés.

Az eredmény: egy szép, napsütéses őszi 
napon, 2016. október 13-án, az erdőkertesi 
3/b. osztály ellátogatott az ICO Zrt. pomázi 
gyártelepére! Csoportunkat a Társaság részé-
ről Wildné Csibi Csilla köszöntötte, majd egy 
„igazi” tárgyalóteremben slide-show bemuta-
tót tartott egy, a régidőkből származó iskolai 
körülményekről, kezdetleges irodaszerekről, a 
golyóstoll történetéről. 

Csilla megleptetésére a gyermekek számos 
kérdésére választ tudtak adni, ui. Tóth Béláné 
Kati néni – az interneten fellelhető archívumok 
segítségével – már bemutatta a gyermekeknek 
a golyóstoll történetét és hazai feltalálóját, Biró 
László Józsefet. A gyermekek számára az ICO 
Zrt. által gyártott termékek sem voltak idege-
nek, hiszen a „sünis” füzetet, tollat, gyurmát, 
vízfestéket minden alkalommal lehetőségünk 
van bekészíteni iskolás gyermekeink számára.

Az elméleti oktatás után, két csoportra oszt-
va, szakértő vezetőkkel bejártuk a gyártelep 
minden zegét s zugát: lépésről-lépésre láthat-
tuk pl. Magyarország legismertebb tollának, 
az ICO SIGNETTA elkészítését, megtudhattuk, 
hogy ezen termék „ szép, vékony vonallal ír, a 
hegy 0,7 mm-es golyóval van szerelve, amely-
lyel 2.500 méternyi vonalat lehet húzni, és ha 
az eddig legyártott összes SIGNETTA tollat egy-
más mellé raknánk, az másfélszer olyan hosszú 
lenne, mint a Földünk egyenlítője”. 

Láttuk, hogyan készül a filctoll, hogy kerül 
a körzőbe a hegy, hány néni és bácsi dolgo-
zik azon, hogy 4 dekorpötty rákerüljön egy 

iskolai hírek 

Mint minden évben, az idén is megemlé-
keztünk az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc leverése után október 6-án Ara-
don kivégzett tábornokokról, valamint Batthyá-
ny Lajosról, az első független felelős magyar 
kormány miniszterelnökéről. Felidéztük utolsó 
szavaikat. A magyarokon kívül volt közöttük 
német, osztrák, lengyel, horvát, szerb; kisne-
mes, polgár és főnemes; dúsgazdag és vagyon-
talan; voltak közöttük barátok és ellenfelek, de 
egyben azonosak voltak: hősiesen harcoltak a 
magyar szabadságért, nemzeti függetlenségün-
kért, s életüket áldozták.

A hagyományokhoz híven este a Batthyány-
szobornál tartott községi megemlékezésen is 
előadtuk műsorunkat, majd Erdőkertes lakóival, 
az önkormányzat, a pártok képviselőivel, taná-
rainkkal és diáktársainkkal együtt gyújtottunk 
mécseseket a hősök emlékére.

A megemlékezés szereplői: Domonkos 
Dorina 5.a, Goldschmied Balázs 6.a, Kaszala 
Gergő 6.a, Paucar Albert 6.a, Balogh Flóra 7.a, 
Járomi Csenge 7.b, Czinszky Nóra 7.b, Koblász 
Bence 7.b, Kálmán Andrea 8.b, Kiss Bereniké 
8.b, Balázs Bálint 8.b.

Koczkásné Pintér Judit

ismét! ! !
Csak a jó dolgokat szabad megismétel-

ni és ez nekünk sikerült. Ismét nagyon sok 
kiváló és egy kiemelkedő helyezést értünk 
el Sződön, a Dunakanyar Kistérségi Mezei 
Futóversenyen. Kiss Liza 5. b osztályos 
tanulónk korcsoportjában 130 indulóból 
megnyerte a csatát. A cím azért is ismét, 
mert Lizának ez a második aranyérme ezen 
a versenyen, mióta iskolánk tanulója. 14 
gyereket versenyeztettünk és valamennyien 
egész lényüket beleadták a futásba. Már az 
elején nagy volt az izgalom, ahogy meglát-
ták a rengeteg gyereket. Közel 1000 induló 
volt, korcsoportonként 120-150 fő. Úgy 
gondolom, hogy egy pedagógus munkájában 
az egyik legnagyobb öröm, ha a gyermekei 
szép eredményeket érnek el. Nyugdíjas ko-
romban az egyik legszebb emlékem ez a 
verseny lesz. Köszönet érte a gyerekeknek, 
a segítőkész szülőknek, Tóth Laci bácsinak, 
Irénke néninek és Boros Tünde néninek, akik 
a szállításban vették ki a részüket, valamint 
a szervezőknek. Az elért eredményekhez 
gratulálok, és további sikereket kívánok.

Versenyzőink:

I.korcsoport: Balogh Hetti
II.korcsoport:  Dékány Roland
  Tóth Dávid
  Kiss Liza
  Csernyánszky Szófia
III.korcsoport:  Tóth Ákos
  Kaszala Gergő
  Tóth Bence
  Hágh Patrícia
  Horváth Patrik
  Újvári Lajos
IV.korcsoport:  Kálmán Andrea
  Horváth Erzsébet
  Mátyus Zsolt
Legkiemelkedőbb eredményeink:
Kiss Liza 1. hely
Horváth Patrik, Újvári Lajos 7. hely
Tóth Ákos 8. hely
Balogh Hetti 15. hely
Mátyus Zsolt 17. hely
Kálmán Andrea 22. hely

Ismételten mindenkinek gratulálunk!
Rozsályiné Kaposi Ildikó
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tolltestre. Megcsodálhattuk a legmodernebb 
fröccsöntő gépeket, a szárítási- szállítási- fo-
lyamatokat, valamint beléphettünk a gyár több 
ezer m2 területén elterülő, 6 emelet magassá-
gú raktárába, ahol irodaszerek milliói fogadtak 
bennünket. A hatalmas méretek s mennyiségek 
szinte elkápráztatták a gyermekeket, hiszen 
hétköznapi felhasználók lévén az irodaszereket 
eddig csak kis üzletekben, áruházak polcain 
láthattuk.

Az idegenvezetés végén ismét visszatér-
tünk a tárgyalóban, ahol harsogó, örömteli 
bekiabálással válaszolhattunk Csilla néni kvíz-
kérdéseire. Talán a legnagyobb örömet mégis 
az okozta, amikor a kispajtások átvehették a 
cég ajándékát, mely természetesen nem lehe-
tett más, mint a saját termékeket tartalmazó, 
személyre szóló ajándékcsomag, telis-tele tol-
lakkal, ceruzákkal, festékekkel, írólappal. 

Kati néni is kapott ajándékot: az Ügyve-
zető Igazgató által, eredeti aláírással ellátott, 
bekeretezett emléklapot, valamint egy év 
végéig biztosan kitartó táblakréta készletet 
vehetett át. Azonban, meg kell említenem, 
biztosan nem ez volt Kati néni legszebb 
ajándéka: a vendégvárók mind kivétel nél-
kül, egytől-egyik említést tettek arra vonat-
kozóan, hogy az erdőkertesi 3/b. osztály 
magasan kiemelkedik a többi csoport közül 
a példamutató magatartásával: a gyermekek 
a helységekbe történő megérkezéskor, vala-
mint távozáskor csoportosan köszönték meg 
a látottakat s köszöntek el, illemtudóan sora-
koztak az ajtónál, türelmesen hallgatták vé-
gig az előadókat, jelentkezéssel válaszoltak a 
kérdésekre. Írásos visszajelzéseink: „Nagyon 
cukik voltak a gyerekek,- tényleg átlag felett 
jól neveltek!” (Végh Andrea, prémium termék 

manager). „…ez a nap biztosan simogató 
érzést keltett az anyai szívedben. Öröm volt 
Veletek! (Szabó Rita, Limegift Kft, Kiemelt 
ügyfélkapcsolati menedzser).

Nem csak azért, mert az én kisfiam is 
az osztály tagja, de kivüláállóként megható 
érzés volt látni ennyi lelkes, értelmes kisgyer-
meket. Szerencsémre, a gyárlátogatás után 
volt lehetőségem a „szárnyaim alá venni” 
mindegyiküket: Pomáz után Gödöllőt vettük 
célba, s a Kastély parkban, a zeneiskola szom-
szédságában található fa érintésével több, 
mint egy órát játszhattunk Gödöllő egyik leg-
újabb játszóterén. Családunkkal jól ismerjük 
ezt a túraútvonalat, így Kati néni és Orsi néni 
felügyeletével nagyot sétáltunk az erdőben, 
megcsodáltuk a kispatakot, s kellemes fáradt-
sággal tértünk vissza a buszunkhoz.

A gyermekek, s a magam részéről sze-
retnék köszönetet mondani Tóth Béláné Kati 
néninek azért, hogy kezdetek kezdetén, 
támogató segítséggel fogadta az ötletem, 
segített a szervezésben, a buszrendelésben, 
a hideg csomagok igénylésében, s a témához 
kapcsolódó felkészítésben. Köszönöm, hogy 
ilyen büszkén léphettem be a 3/b osztállyal 
egy kiemelt üzleti partnerünk gyártelepére, 
hogy ilyen sok pozitív visszajelzést kaphattam 
az elmúlt napokban a gyermekek illemtudása 
tekintetében! 

Remélem, hogy lesz még lehetőségem az 
osztályt még egyszer így látni: belülről, egy 
egész napon át, mint egy tanár néni…

Kakuk-Varga Mónika
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Állatok világnapja a 
Pitypang csoportban

Az állatok világnapját 1931 
óta Szent Ferenc emléknap-

ján, október 4-én ünneplik.
Kevesen tudják, hogy a Ki akarok 

nyílni óvodánk a Zöld Óvodák Há-
lózatának tagja.

Mindezek tekintetébenPitypang 
csoportunkban is, a hagyományos 
ünnepek mellett jelentős szerepet 
kapnak az úgynevezett zöld ünne-
pek:, a Víz Világnapja, a Föld Napja, 
a Madarak és Fák Napja és a Kör-
nyezetvédelmi Világnap, valamint 
az Állatok Világnapja is,mely napok 
egész évre azt üzenik, hogy éljünk 
harmóniában a minket körülvevő 
élőlényekkel és a természettel. 

 Továbbá azt, hogy megismertes-
sük gyermekeinkkel, annak üzenetét 
is, hogy „mi vendégek vagyunk a ter-
mészetben.”

Az esős rossz idő sem tudott el-
tántorítani minket, hogy kirándulás 
keretében október 6-án középső és 
nagycsoportos gyermekinkkel meg-
látogassuk Őrbottyánban a Bottyán 
Equus Hungária Közhasznú Alapít-
vány által üzemeltetett ló és kutya-
otthont.

óvodai hírek
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A Nyitnikék csoportban 
Ildikó néni vezetésével 
süniket készítettek a 

gyerekek. 

A sünik teste só-liszt gyur-
mából, a tüskék napraforgó 

magból készültek.  A magok Ildi néni 
kertjéből származnak, ahova a cso-
port együtt kirándult el, „learatni” 
a napraforgót.  A gyerekek nagyon 
szeretnek gyurmázni, formázni, és 
ez a tevékenység nagymértékben 
fejlesztő hatású.  Gyakorolhatják a 
munkafogásokat (sodrás, kicsípés, 
kúpos nyújtás), a képlékeny anyagból 
téri formákat hozhatnak létre, amely 
fejleszti a térérzékelést. Kézizomza-
tuk erősödik, finommotorikájuk, 
kézmozgásuk koordinációja, arány- 
és formaérzékük fejlődik. Ezen kí-
vül a taktilis érzékelés (tapintás) és a 
megfigyelőképesség terén is tapasz-
talatokat szereznek. Mindebből pe-
dig csak annyit érzékelnek, hogy jót 
játszottak! Az elkészült műveket a 
folyosón kiállítottuk, hogy a szülők 
és a többi csoport is gyönyörködhes-
sen bennük.

Az ősz folyamán a lehető leg-
többet szeretnénk a természetben 
tartózkodni, gyönyörködni a szín-
pompás lombokban, és élvezni a 
napsütést, amíg lehet. Megfigyeljük 
a természet és az időjárás változásait, 
felkészülünk a hidegebb időszakra.

Október 4. Az állatok 
világnapja

Az idén úgy gondoltuk, hogy 
egy különleges élménnyel 

gazdagítjuk a Süni csoportos gyer-
mekeket: az ócsai Madárvárta Egye-
sülethez mentünk madár-gyűrűzés-
re. Bemutatták nekünk, hogyan 
fogják be, és hogyan figyelik meg a 
madarak vonulását. Előttünk vizs-
gáltak meg egy mezei verebet, egy 
vörösbegyet, egy kék cinkét, egy 
fakuszt és egy szürkebegyet. Mie-
lőtt meggyűrűzik őket, megmérik 
a szárnyhosszát, a szárny harmadik 
evezőtollát, a farktoll hosszát, meg-
vizsgálják az izomzatát, kondíció-
ját, valamint megmérik a súlyát is. 

Hozzávetőlegesen megállapítják 
az életkorát is. Nagy élmény volt 
számunkra meghallgatni a veréb 
szapora szívverését, mely apró mo-

tor módjára zakatolt az izgalomtól; 
érdekes volt látni a szürkebegy hal-
lójáratát. Még egy fekete harkály 
mérését is megnézhettük, melyről 
megtudtuk, hogy Magyarország 
legnagyobb harkályfajtája.

Csoportunk másik felével egyik 
nagycsoportos társukhoz voltunk 
hivatalosak állatsimogatásra, házi 
állatok megfigyelésére. Nem csak a 
gondozásukkal, tulajdonságaikkal 
ismerkedhettek meg a gyerekek, 
hanem meg is etethették a birká-
kat, nyuszikat, kutyát, macskát, de 
láthattak egy megmentett, meggyó-
gyított galambot és a kerti tavacská-
ban aranyhalakat.

 A hét vége felé megörökítettük 
élményeinket egy újfajta ábrázo-
lási technikával: olvasztott viasz-
szal bevont és lefestett rajzlapra 
karcoltunk fogvájóval madarakat,  
háziállatokat.
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Kedves Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy Er-
dőkertesen 2016. december el-
sejétől változik a szelektív és a 
zöldhulladék gyűjtési rendje, mi-
vel Társaságunk visszaáll az egy-
műszakos munkarendre.  2016. 
november 23-án gyűjtünk az idei 
évben utoljára zöld hulladékot, 
ez a szolgáltatás 2017. április 12-
ig szünetel. 2016. november 30-
án a szelektív hulladékok begyűj-
tése még a szokásos rend szerint  
történik.

A következő gyűjtési alkalom 
azonban 2016. december 7-én KI-
ZÁRÓLAG a SZELEKTÍV 1 ut-
cáiban lesz!

A SZELEKTÍV 2 gyűjtési rend-
hez tartozó utcákban pedig 2016. 
december 14-én lesz a következő 
szelektív gyűjtés. Ezt követően két-
hetente történik mindkét telepü-
lésrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a 

szelektív hulladékok begyűjtése, 
tehát:

2016. december 21-én a SZE-
LEKTÍV 1 utcáiban 

2016. december 28-án a SZE-
LEKTÍV 2 utcáiban és így tovább.

Felhívjuk továbbá figyelmét 
arra, hogy a hulladékról szóló tör-
vény változása miatt 2016. április 
1. napjától kizárólag a feladatra ki-
jelölt állami szerv, a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. jogosult számla 
kibocsájtására. A Zöld Híd Régió 
Nkft. a törvény értelmében 2016 

második negyedévétől már nem ál-
líthat ki a lakosság felé számlaleve-
leket, azt az állami koordináló szerv 
fogja megtenni. Jelenleg nincs biz-
tos információ arról, mikor fogják a 
számlákat országszerte kiküldeni.

Az aktuális gyűjtési napokat az 
alább feltüntetett gyűjtési naptár-
ban tudják figyelemmel követni. 
Kérjük, hulladékaikat legkésőbb a 
gyűjtési napon reggel 6:00-ig szí-
veskedjenek kihelyezni!

További információk:

www.zoldhid.hu
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu

Együttműködését előre is 
köszönjük!

Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft.

Arany János utca 
Bacsó Béla utca 
Barackos utca 
Báthori utca 15/B ig a Páratlan oldal
Báthori utca 22/B-ig a Páros oldal
Beszkárt utca 
Bethlen Gábor utca 
Béke utca
Bocskai utca 
Cserép köz 
Cseresznyefa sor 
Dobó utca 14-ig a Páros oldal
Dobó utca 17-ig a Páratlan oldal
Dohány utca 
Fenyves utca 
Fő tér 
Fő út 102-ig a Páros oldal
Fő út 121-ig a Páratlan oldal
Fűzfa utca 
Géza utca 
Határ utca 47-től 55-ig
Hév utca 
Homokdűlő utca 
Hunyadi utca 

Iskola utca 
Jókai Mór utca 
József Attila utca 
Juhar utca 
Juharfa utca 
Juhász Gyula utca 
Kalauz utca 
Kazinczy utca 
Kémény utca 
Kígyóstó sor 
Kolozsvári utca 
Kossuth Lajos utca 
Kölcsey Ferenc utca 
Kőrisfa utca 
Körte utca 
Meggyfa utca 
Mély utca 
Metró utca 
Mikszáth Kálmán utca 
Móra Ferenc utca 
Nemes utca 
Nyíres utca 
Pálya utca 
Paskom utca 

Petőfi Sándor u. 30-ig a Páros oldal
Petőfi Sándor u. 45-ig a Páratlan 
oldal
Pozsonyi utca 
Rákóczi Ferenc utca 
Reveteg utca 
Sport utca 
Sugár utca 
Szabadkai utca 
Szilva utca 
Szőlősor utca 
Tégla utca 
Thököly utca 
Tó utca 
Tompa Mihály utca 
Tücsök utca 
Vácegresi utca 
Vadvirág utca 
Vasútállomás Felvételi épület
Veresegyházi utca 
Villamos utca 
Vörösmarty Mihály utca 
Zombori utca 
Zrínyi utca 

nincsen hulladék. . .

szelektív 1
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Almás utca 
Ady Endre utca 
Akácfa utca 
Alig utca 
Aradi utca 
Árpád utca 
Aszódi köz 
Bagoly utca 
Banka utca 
Bártfai utca 
Báthori utca 19-től a Páratlan oldal
Báthori utca 24-től a Páros oldal
Béke utca 37-től
Béke utca 70-től
Bibic utca 
Cinke utca 
Csillag utca 
Csíz utca 
Dobó utca 16-tól a Páros oldal
Dobó utca 19-től a Páratlan oldal
Domb utca 
Eperjesi utca 
Erdőkerülő utca 
Ezerjó utca 
Fő út 104-től a Páros oldal

Fő út 123-tól a Páratlan oldal
Gólya utca 
Gyümölcsöskert 
Háromház utca 
Határ utca 57-63
Homokbánya utca 
Huba utca 
Johanna utca 
Kálmán utca 
Katona József utca 
Kéri utca 
Kilencholdas utca 
Kodály Zoltán utca 
Kövidinka utca 
Lapály utca 
Liget utca 
Lomb utca 
Losonci utca 
Lugosi utca 
Mária köz 
Mária utca 
Méhes köz 
Mogyorósi utca 
Nap utca 
Nyár utca 

Orsovai utca 
Ősz utca 
Pacsirta utca 
Pál utca 
Petőfi Sándor utca 36-tól a Páros
Petőfi Sándor utca 49-től a Páratlan
Présház utca 
Puttony utca 
Rét utca 
Rizling utca 
Rózsa utca 
Sándor utca 
Szalai sor 
Szatmári utca 
Szív utca 
Szlanka utca 
Tavasz utca 
Tél utca 
Tölgyfa utca 
Trencsényi utca 
Vácbottyáni utca 
Vágás utca 
Vércse utca 
Vereckei utca 
Viola utca 

. . .csak érték!

szelektív 2
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Még mindig örömmel emlé-
kezünk vissza szeptember 

17-re, amikor református templo-
munkat felszenteltük. 

Kicsit ugyan nem a legmegfe-
lelőbb ez a kifejezés, hiszen mi re-
formátusok nem szoktunk tárgya-
kat vagy épületeket felszentelni, 
az egyszerűsítés kedvéért mégis így 
mondjuk, hogy ne kelljen bővebben  
körülírni.

Nagyon jól esett, hogy ilyen so-
kan megtiszteltek minket azzal, 
hogy eljöttek, és akár volt hely a 
templomtérben, akár az Altemp-
lomba kellett lemenni, vagy akár a 
szomszédos kézilabdapályán felállí-
tott sátorban maradt már csak hely, 
ráadásul még az eső is zuhogott az 
elején – mégis együtt lehettünk. 
Ünnepeltünk, mert volt mit, van 
mit. Nagy az Isten! Nagy, hiszen ki 
látja előre, a kezdetkor, hogy mikor, 
hogyan és miből lesz befejezve? Hit 
kell hozzá, csak az Úr tud mindent 
előre. Nekünk pedig úgy kell végig 
menni az úton, hogy közben felfelé 
nézünk.

Sőt, együtt megyünk másokkal. 
Polgármester úr nagyon sokat járt 
felénk szeptemberben. Már augusz-
tusban is. Sokszor vontuk össze 
szemöldökünket, és a végén látjuk, 
hogy érdemes volt. Ami közös, az 
is szép: a parkoló, szegélyek, járdák. 
Nekünk már nem futotta volna, kö-
szönet ezért a határozott, eltökélt fi-
gyelemért és az anyagi segítségért!

Természetesen (természetesen?) 
nagyon sokan voltak olyanok fő-
leg a református gyülekezetből, de 
egylelőre közénk nem is tartozók 
között is, akik megmozdultak. Vagy 
a templomkert rendezésében, vagy a 
szeretetvendégség előkészítésében, 
elpakolásban, vagy bármi másban 
ténykedtek. Köszönjük!

Most már hogyan tovább?
A XXI. században lesz-e még 

szükség református templomra? 
Keresztyén templomra? Keresztyén 
vallásra? A pacifisták szerint (pl. 
John Lennon: Imagine) a vallás csak 
rosszat szül. A vallásalapítók, mint 
pl. Jézus, szép dolgokat említettek, 
de az emberiség története háborúk 
története, az pedig javarészt saj-
nos vallásháborúk története. Ezért 
– mondják – célszerűbb lenne, ha 
mindenki magában élné meg a hi-
tét, akármilyen legyen is az, csak ne 
kelljen nyilvánossá tenni a hitünket, 
hiszen akkor össze fogunk ütközni. 
Cél, hogy senkit ne sértsünk meg. 
Ennek a jegyében húzódott vissza 
küldetésétől a keresztyénség a temp-

lomok falai közé, ezzel meg is ágya-
zott más misztikus, ezoterikus forra-
dalomnak, mert akik nem mennek el 
a templomokba, nekik is szükségük 
van belső-felső kapcsolatokra, és ha 
nem ismerik meg a Biblia Istenét, ak-
kor keresik máshol. Ezen kívül olyan 
nagyfokú tolerancia igény áramlott 
be a gondolatainkba, hogy a koráb-
ban szinte egységes közös vélemény 
teljesen átalakul. Mind a szexuális 
irányultságról, a nemi identitásról, 
a családképről, de végeredményben 
mindent ennek az elvárásnak ve-
tünk alá: csak nehogy megbántsunk 
valakit. Innen nézve nemhogy egy 
templom, de egy menzán, össze-
tett kézzel elmondott étkezés előtti 
imádság is kiveri a biztosítékot, vagy 
ha valaki jól észrevehetően Bibliát 
olvas a metrón, az már szinte provo-
katív. Emellett érdekes, hogy amikor 
bútort szerettünk volna venni, több 
boltot is bejártunk, és azt találtuk, 
hogy díszként Buddha szobrot tet-
tek több polcra, meg könyveket, 
hogy jobban el tudjuk képzelni ott-
honunkban is azt a szekrényt. Nem 
láttunk keresztyén jelképet, egyet 

hit

áldás,  békesség!
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sem. A távol-keleti jelképeket, szob-
rocskákat a mai ember nem tartja 
provokatívnak, de ha feszület lett 
volna kitéve a polcra, amiatt talán 
már lettek volna, akik nem szívesen 
mennek abba az üzletbe.

Változik a világ. Mi mégis azt 
mondjuk, hogy továbbra is szükség 
van keresztyén templomokra. Több 
is kellene. Nem azért, hogy oda 
gyűljenek össze azok, akik a legki-
válóbbnak tartják magukat, hanem 
akiknek gondjaik vannak – Jézus 
szerint „nem az egészségeseknek van 
szükségük orvosra, hanem a bete-
geknek”. Viszont, akik közösségben 
vannak az Úrral, előbb-utóbb kö-
zösségben lesznek másokkal is, ezért 
könnyebben megtalálják a helyüket 
ebben a világban is.

Szükség van keresztyénségre.  
Nagyon is. Hogy ne az emberi, hu-
manista gondolat rendezze be az éle-
tet, bármennyire is szépnek tűnik. 
Mert kevés. Az emberi, önmagában 
kevés. Szükség van az emberfelettire. 
Ha nem a Biblia Istene ez az ember-
feletti, akkor majd odanyomul vala-
mi más. Valami olyasmi, mintha az 
lenne. Toleráns, kedves, mégis dik-
tatórikus. Annyira, hogy a kereszt 
jelképnek, a feszületnek, a Bibliának 
nem lesz már helye. Vagy mégis? 
Én adok helyet neki! Vajon meny-
nyien lesznek, akik jönnek velem? 
De nem is velem, Jézussal! Mert én 
is Őt szeretném követni. Az Ember-
felettit, az Emberfiát, az Isten Fiát, 
Aki értem is meghalt, ezzel mindent 
elrendezett.

Viszont ezt ne kellene elmondani 
másoknak? Magyaroknak, kínaiak-
nak, mohamedánoknak, misztikát 
keresőknek? Ne tudják meg a szom-
jazók, hogy hol van friss víz? De. 
Tudniuk kell. Erről szól a misszió. 
Nem kell, hogy nyomulás legyen, 
sőt, mindig szeretet kell, hogy meg-
alapozza. Különben nem krisztusi.

Nem azért épült ez a református 
templom, hogy bemeneküljünk mi 

reformátusok a falai közé, védelmet, 
kicsi megnyugvást keresni. Hanem 
hogy minél többen megtudhassák 
Jézus Krisztus örömhírét: szeret az 
Isten! Ehhez szükség van a helyre, 
ahol táplálkozunk az élet beszédé-
vel, ahol programot kapunk, ahol 
inspirációt kapunk, ahonnan tudjuk 
továbbvinni magunk is az Értéket. 
Azt az értéket, amely a Bibliából 
megismerhető, amely ugyan sok 
torzuláson képes átmenni, amely 
viszont még mindig megismerhető, 

ha leporoljuk a Bibliát és olvassuk 
imádsággal, nyitottsággal, megcsele-
kedve, amit megértettünk.

Szükség van erre a templomra, 
szükség van keresztyén gyüleke-
zetekre, és várunk mi is szeretettel 
mindenkit ide!

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

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

hit
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Kedves Eszter!

Hálás vagyok a rengeteg segítsé-
gért! Köszönöm, hogy foglalkoztál 
velünk és feladatokat bíztál ránk. 
Köszönöm a rengeteg időt, amit 
ránk szántál!

Köszönettel:
egy erdőkertesi édesanya

Erdőkertesi családok sora ír-
hatta volna ezt a levelet még 

Kéri Árpádnénak, ahogy őt min-
denki ismerte Kéri Eszter néninek, 
Ő azonban már nem tud segíteni.

Eszter, életének 54. évében ha-
gyott itt bennünket. 6 éven ke-
resztül gyógypedagógusként, felső 
tagozatos, enyhe értelmi fejlődés el-
maradást mutató tanulókat tanított 
a Neumann János Általános iskolá-
ban. 2009-től a családsegítőben dol-
gozott, először családgondozóként, 
majd szakmai vezetőként. 

Rendkívül érzékeny volt a ve-
szélyeztetett, hátrányos helyzetű 
gyermekek problémáira. Munkáját 
mindig a gyermekszeretet, gyermek-
központúság, tolerancia jellemezte. 
Szakmai elhivatottságára mi mind-
nyájan példaként tekintünk. 

Mindig kedves és jókedvű volt. 
Mindenkihez volt egy-két kedves 

szívet melengető szava, mosolya. 
Kreativitásával lenyűgözött ben-

nünket is és a táboros gyerekeket. 
Talán sokan nem tudták róla, de 
szenvedélyesen gyűjtötte a plüss 
macikat. Otthonába délutánonként 
több mint 1000 db maci várta. 

Mosolyát, nevetését, végtelen sze-
retetét őrizzük lelkünkben. 

„Amíg időnk van, tegyünk jót 
mindenkivel.”

 (Galgata 6,10)

KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR

Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ idén is megszervezi jótékonysági Karácsonyi vásárát, melynek 
bevételét a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek ajándékaira fordítjuk. 
Amennyiben új, vagy jó állapotban lévő használt játéka, mesekönyve, dísztárgya, „AJÁNDÉKA” van, és 
szívesen felajánlja a vásárra, akkor kérjük, 2016. december 5-ig juttassa el a Családsegítőbe. 
  Jótékonysági Vásárunkra 
         2016. december 8.-án 
9.oo-16.3o óráig a Családsegítőben 
                                        várjuk Önöket.

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

1962-2016

kéri árpádné esztertől búcsúzunk
esély
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A Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
szociális segítő

munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
Az időtartama határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben. 
A megbízással járó feladat a melegedőben szociális segítői tevékenység.
A munkakör 2017. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje 2016 november 14.
A pályázattal kapcsolatosan további információt Nagyné Gódor Csilla intézményvezetőtől kérhet a  
06/70 9310-966-os telefonszámon, valamint az eselykisterseg.hu és a veresegyhaz.hu weboldalakon 

olvashat bővebben.

KARÁCSONYI GYŰJTÉS

A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata idén is karácsonyi gyűjtést szervez a hátrányos helyzetben 

élő gyermekek számára.

Elsősorban színes ceruzát és filckészletet várunk, hogy karácsonyi ajándékcsomagjainkat 
bővíthessük az Önök jó szándékával, szeretetével is.

Amennyiben szívesen hozzájárulna a gyermekek meglepetéséhez, hozza el adományát a 
település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatához, az arra kijelölt gyűjtődobozba

ERDŐKERTES – 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
                                    VERESEGYHÁZ – 2112 Veresegyház, Fő út 108.

       2016. december 07.-ig. 
                     Támogatásukat köszönjük!

Családsegítő Szolgálat dolgozói

esély



24 környezetünk

2016. október 15-én szervez-
tük meg első ízben, de hagyo-
mányteremtő célzattal Erdő-Kert-
Fesztiválunkat. 

A Fesztivál a településen mű-
ködő Szép Kertek program záró 
akkordjaként, mint annak meg-
koronázása szerveződött. 

16 kiállító és árusító fogadta 
el meghívásunkat. Arra töreked-
tünk, hogy csak minőségi áruval 
és szakmai hozzáértéssel rendel-
kező őstermelőket, kereskedőket 
hívjunk. 

A vásárban lehetőség volt az 
őszi idénynek megfelelő virágok, 
fák, bokrok beszerzésére, de rend-
kívül finom mézet, lekvárt, füs-
töltárut, kolbászt, sajtokat, és bio 
zöldségeket is vásárolhattak. 

15,oo órakor vendégünk volt 
Bálin Gazda is, aki 98 évesen is 
lenyűgözte a zsúfoltságig megtelt 
színházterem közönségét. Elő-
adása után hosszú sorban vártak 
a vendégek, hogy a helyszínen 
kapható könyveket dedikáltassák, 
vagy kérdéseket tegyenek fel egy-
egy növény termesztéséről, vagy 
károkozók elleni harcról. 

17.oo órakor a Szép Kertek 
verseny ünnepélyes eredményhir-
detésével egybekötött kiállítást 
nyitotta meg Dr. Pásztor László 
polgármester. 

Idén 27 versenyző három kate-
góriában indult. 

 
Szép kert kategória:

• Balogh Istvánné I. helyezett
• Miskolczi-Szalai Szilvia II. hely.
• Lipcsei Istvánné III. helyezett
• Kiss István III. helyezett
• Szilágyi Ferenc
• Zsigmondné Zsíros Gyöngyi
• Hab Ferencné
• Déri Miklósné

• Radnai Imréné
• Nagy Ildikó
• Majoros Jánosné
• Spitzer Béla
• Kovács József, közönség díjas
• Petykó Károly
• Turiné Brindzik Csilla
• Bogdán Ferenc
• Fodor Lajosné
• Kiss Erzsébet
• Dávid Józsefné

Virágos épület kategória: 

• Papp Ferenc, I. helyezett
• Orosz Lászlóné, II. helyezett
• Miszti Erzsébet, közönség díjas

Környezettudatos kert: 

• Horváth Viktor I. helyezett
• Virág András II. helyezett
• Major Mihály III. helyezett, és  
közönség díjas
• Alsira Garsia-Esmoris
• Papp István

A zsűri idén is adott  
különdíjakat! 

A zsűri külön díját kapta: 
• Balázsi Csabáné
• Deme Tamás
A díjazottak idén is Kun Éva kera-
mikus művész plakettjét vihették 

haza és rakhatják ki házaikra. 
A plaketten kívül az első helyezet-
tek 25. 000,-, a második helyezet-
tek 20. 000,-, a harmadik helyezet-
tek 15.000,-Ft ajándékutalványt is  
kaptak. 
A zsűri különdíjasai 10.000,-, a 
közönség díjasok és az indulók,               
5-5.000,-Ft-os vásárlási utalvánnyal 
lettek gazdagabbak. 

A szép kertek program lebonyolí-
tója a Kertes Erdőkertesért Mun-
kacsoport volt. 

Tagjai: Csapó Krisztina, Inczédyné 
Pajor Mónika, Fogarasi Tibor, 
Pyka Zsolt, és Galló György. 

Köszönöm munkájukat!

Szívből gratulálunk az indulóknak 
és a verseny nyerteseinek. Bízunk 
benne, hogy jövőre még többen 
szeretnék megmutatni kertjüket 
vagy virágos épületeiket. A ver-
seny kiírást áprilisban keressék az 
Erdőkertesi Naplóban. 

A rendezvényt támogatták: 
• Angyali Kertészet, Veresegyház
• Kucsaker Kft., Veresegyház
• Lyra Florae, Gödöllő
• Borsvirág Szaküzlet, Versegyház
• Rozsályi Tüzép, Őrbottyán
• Dédi Vendégháza, Veresegyház
• Bio kertápolás és Latin Kertészet, 
Nagykovácsi
• Centrál Takarék, Erdőkertes
• Mullit Kft., Erdőkertes
• Kátai Fakéreg, Budapest

Köszönjük a támogatást!

Kertes Erdőkertesért 
munkacsoport vezetője
Nagyné Gódor Csilla

alpolgármester

i .  erdő-kert-Fesztivál
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• 1-3. Pályaválasztási nap  • 4. Csü-
törtöki babaprogram • 5. Gyermek-
színház - Hattyúfivérek • 6-9. Idősek 
napján • 10-12.  Kállai Henrik kiállí-
tásának megnyitóján  • 13-14. Kórus-
hangverseny   • 15.  A Nyugdíjas Klub 
a Géza utcai Róheim emléktábla ava-
tásán

Róheim Géza
Sörfesztivál

Emlékfa ültetés a Géza-hegy tetején

Képes
Krónika
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