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A  Szentsarki Emlékkereszt 2005-ben 
történt felállítását követően augusztus 

4-én este 6 órakor a rekkenő hőség ellenére 
XII. alkalommal találkoztak a szentsarki 
emberek leszármazói és évről évre egyre 
többen mindazok, akik fontosnak érzik egy 
közösségről való emlékezést és maguk is 
szeretnek egy közösség tagjai lenni, azzá 
válni. Az idei évben az Emlékezés koszorúját 
Farkas Józsefné (Manyi néni) és Nagy István 
helyezték el.

dr. Pásztor László
polgármester

átadása augusztus 20-án 
a Szent István Parkban

Kitüntetések Koszorúzás Nyári tábor
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A 2017. július 
25-én megtartott 
K é p v i s e l ő - t e s -
tületi ülés napi-
rendjei voltak:

1. Tájékoztató a Neumann Já-
nos Általános Iskola 2016/2017-es 
tanévéről

Előadó: 
Ladjánszki Csilla iskolaigazgató

2. A településfejlesztéssel, ren-
dezéssel és településkép-érvényesítés-
sel összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól szó rendelet elfo-
gadása

Előadó: 
Dr. Pásztor László polgármester

3. Közbeszerzési eljárás meg-
indítása

Előadó: 
Dr. Pásztor László polgármester

Zárt ülés:
4. Községi elismerő címek ado-

mányozása
Előadó: 
Dr. Pásztor László polgármester

5. Belterületbe csatolás
 Előadó: 
Dr. Pásztor László polgármester

6. Egyebek

n A Képviselő-testület tájékoz-
tatást kapott a Neumann János 
Általános Iskola 2016/2017-es 
tanévéről.

n A Képviselő-testület rende-
letet fogadott el a településfej-
lesztéssel, rendezéssel és a telepü-
léskép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyszabá-
lyairól. A rendelet alapján foly-
tatja le az Önkormányzat a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv és 
a Településképi önkormányzati 
rendelet elfogadásához szükséges 
eljárást.  

n A közbeszerzési eljárás 
megindítása napirendi pontot a 
Képviselő-testület az ülés napi-
rendjéről levette, az előterjesztés 
tárgyalására egy későbbi testületi 
ülésen kerül sor. 

n A Képviselő-testület zárt ülé-
sen tárgyalta a községi elismerő 
címek adományozására érkezett 
javaslatokat. A Képviselő-testület 
döntése alapján a kitüntettek ré-
szére a kitüntetések átadása az au-
gusztus 20-án megtartott községi 
ünnepségen megtörtént.  

n A testületi ülésen két ingat-
lan belterületbe csatolásáról ho-
zott döntést a Képviselő-testület. 

n Az egyebek napirend ke-
retében a Képviselő-testület a  
Nemzetgazdasági Minisztéri-
um által kiírt „Települések fel-
színi csapadékvíz-elvezetés lé-
tesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás kor-
szerűsítésének támogatása Pest 
megye területén” megnevezésű, 
P M _ C S A P V Í Z G A Z D _ 2 0 1 7 
kódszámú pályázati felhívására 
Csapadékvíz elvezetés Erdőkertes 
középső vízgyűjtő területén cím-
mel pályázat benyújtásáról hozott 
döntést. A csapadékvíz elvezetés 
tervezett megvalósítási helyszínei: 
Erdőkertes Fő út, Fenyves, Mária, 
Pacsirta, Katona J., Kalauz, Hév, 
Villamos, Metró, Kéri utcák. 

testületi hírek

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

Kányádi Sándor: 
Szeptember

Fagyó mosolyú
délután:
sárguló alma
fönn a fán. 

Borzongó lombok
reszketeg,
útra készülő
levelek.

Hóharmat színű
kikerics:
hűvösödnek
a vizek is.

Ezüst szakállú
holdvilág:
szigorodnak
az éjszakák.

Gyapjasodik a
kicsi őz:
észre se vettük,
itt az ősz.

Képviselői  fogadóóra
Az Erdőkertes, Sugár út 

Reveteg utca találkozásánál 
lévő Utcasajtnál:

2017. október 9-én
17.3o - 19.oo óráig

Kopeczky Lajos alpolgármester 
és dr. Pásztor László 

polgármester 
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Az erdőkertesi 
ulti-klub sikere 

Domonyban
2017. augusztus 19-én meghívást kapott 

az Erdőkertesi Ulti-Klub Domonyba Kör-
zeti Ulti Emlékversenyre. A versenyt  négy 
elhunyt ultizó emlékére rendezték.

A részvevő helységek: Aszód, Iklad, 
Kartal, Domony és Erdőkertes. A verse-
nyen 33 versenyző indult. Erdőkertes 12 
fővel vett rész a versenyen.

Egyéniben  és csapatban hírdettek ered-
ményt. Egyéniben az első hat helyezett 
kötül öt erdőkertesi lett!

1. Pomozi Pál Ek.
2. Deák Lajos Ek.
3.Billinger Sándor  ( Domony)
4.Holhos Sándor Ek.
5.Terebesi Sándor Ek.
6.Földházi György Ek.
Csapatban Erdőkertes végzett az első 

helyen.
Pomozi Pál
Deák Lajos
Holhos Sándor
Gratulálunk minden  versenyzőnek

Terebesi Sándor
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A szelfi 
sötét oldala

Mi is az a szelfi? Önfotó, vagyis 
olyan fénykép, amit szerzője önma-
gáról készít. 

Vannak alkalmak, amikor bár 
látványos lenne, de kifejezetten ve-
szélyes szelfit készíteni. Mégis sokan 
vállalják a kockázatot egy jól sikerült 
fotó érdekében, pedig tisztában van-
nak annak kockázatával. A jelenség 
hátterében az állhat, hogy a szinte 
mindennapossá váló közösségi ol-
dalak használata mellett az emberek 
érzelmileg is érintetté válnak, szeret-
nének minél vonzóbb képet kiala-

kítani magukról, ennek érdekében 
pedig hajlandóak nagyon messzire is 
elmenni. Készült már szelfi a rio de 
janiero-i Jézus szobor tetején, repü-
lőn kényszerleszállás közben, vagy 
meredek szakadék szélén egyensú-
lyozva. 

Amerikai szociálpszichológus 
vizsgálta, hogy mi állhat a túlzásba 
vitt szelfi hátterében. Megállapítá-
sa szerint a legtöbb fiatal önmaga 
megismerésére használja a szelfit, 
ugyanis az önmagukról alkotott kép 
döntő szerepet játszik abban, hogy 
mások milyennek látják őket. Az 
okostelefon segítségével néhány kat-
tintással világgá kürtölhetik, hogy 
kinek tartják magukat. Minél egye-
dibb és minél veszélyesebb körülmé-
nyek között készül a kép, annál na-
gyobb a sikere. Ezért azonban meg 
kell küzdeni.

Fontos felhívni a figyelmet arra, 
hogy szelfi készítés előtt mindenki 
győződjön meg arról, biztonságos 
helyen tartózkodik és az életét, testi 
épségét semmi nem veszélyezteti. A 
szelfizéssel összefüggésben bekövet-
kezett balesetek, halálesetek meg-
előzése érdekében figyelemfelhívó 

ábrák készültek, hogy ráébresszék a 
fiatalokat, az internetes tetszésnyil-
vánítások vagy a vicc kedvéért nem 
érdemes magas feszültségű vezetékre 
mászni, érkező vonat előtt pózolni 
vagy vezetés közben szelfizni. 

Sajnálatos módon hazánkban is 
folyamatosan nő az amatőr fotósok-
kal történő balesetek száma. Súlyos 
sérülések és halálesetek is előfordul-
tak magyar fiatalok körében, akik 
egy rosszul megválasztott helyen 
akartak fotót készíteni magukról. 
Bármennyire is menőnek tűnik egy 
szelfi, sokkal többet veszíthet vele 
bárki, mint az a néhány plusz lájk, 
amit bezsebelhet vele. 

És akik nem élték túl… 
( a sor folytatható ) 

Bátor vagy, esetleg vakmerő? 
Ugye Te nem kockáztatnád az 

életed, testi épséged egy „tökéletes 
szelfiért”? 

A döntés a Te kezedben van!

Segélyhívó számok: 107,112
 

Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

rendőrségi hírek
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Több bejelentés 
érkezett az elmúlt 
időszakban állat-
tartásra vonatko-
zóan. Ezért tartom 
szükségesnek, hogy 
kicsit bővebben fog-

lalkozzam a házi és haszonállatok 
tartására vonatkozó szabályokkal.

Kísérletek bizonyítják, hogy azok 
az emberek, akik haszon- vagy hob-
biállatot tartanak, jobb kedélyűek, 
és az állat miatt az életükben kiala-
kuló rendszeresség is pozitív hatással 
van a mindennapjaikra. Korábban 
hazánkban az önkormányzatok he-
lyi rendeletben szabályozhatták a 
településen az állattartást. Ennek 
azonban vége lett egy 2012. október 
1-jén hatályba lépett törvénymódo-
sításnak köszönhetően.

Ez azt jelenti, hogy a haszonál-
latok tartását korlátozó, megtiltó 

önkormányzati rendelkezéseket 
- például állattartási övezetekre 
vonatkozó előírások, tartható ál-
latok száma - hatályon kívül kell 
helyezni. A szabályozás értelmé-
ben tehát önkormányzati ren-
delet ezentúl nem korlátozhatja 
egyebek mellett a tyúk, a nyúl, a 
sertés, a szarvasmarha vagy a ló 
tartását.

Felhívom a figyelmet, hogy 
mindez nem jelent korlátok, felté-
telek nélküli állattartást; az állatok 
tartása ugyanis "nem veszélyeztet-
heti az emberek és állatok egész-
ségét, jólétét, és nem károsíthatja 
a környezetet". A közlés szerint a 
jövőben ugyanúgy be kell tartani 
az állat-egészségügyi, közegészség-
ügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, 
illetve természetvédelmi szabályo-
kat, előírásokat, ahogy eddig. 

A 2/2015 (I.29) Önkormányza-
ti rendelet azonban rendelkezik az 
állattartás céljára szolgáló létesít-
ménynél betartandó védőtávolsá-
gokról. (1.  táblázat)

A korlátozás azonban nem vo-
natkozik a kedvtelésből tartott ál-
latok - köztük kutyák vagy macs-
kák - tartására vonatkozó szabályok 
megalkotására. E tárgykörben az 
önkormányzatok továbbra is alkot-
hatnak helyi szabályokat.

Erdőkertes vonatkozásában a 

2/2015. (I. 29.) önkormányzati 
rendelettel módosított 14/2013. 
(VII. 29.) önkormányzati rendelete  
rendelkezik az állatok tartásának és 
elhelyezésének szabályairól.

Ezzel a témával egy másik al-
kalommal foglalkozom, ugyanak-
kor felhívom a figyelmet, hogy ha 
valaki kutya tartására vállalkozik, 
tartsa szem előtt a felelős állattartás 
szabályait és mérlegelje, hogy meg 
tudja-e teremteni mind a háziálla-
ta személyes szükségleteit, mind a 
saját környezetének jogos elvárásait 
kielégítő körülményeket.

Mittó Gabriella és
Miksi József

Közterület Felügyelők

befogad-lAk 
hírek

Kapcsolódva a kedvtelésből tar-
tott állatok tartásának szabályaihoz, 

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk

(m)

1. táblázat a védőtávolságokról
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sok gondot 
okoztak ala-
pítványunk-
nak a múlt 
hónapban is 
a felelőtlen 
állattartók.

Rengeteg 
oltás és chip nélküli kutya van még 
mindig a településen. Öt telepü-
lésünkről begyűjtött kutya került 
augusztus hónapban az Alapítvány 
gondozásába. Sajnos gazdájukat 
nem sikerült megtalálni. Mint utóbb 
kiderült kettőt a gazdája adott át 
„találtként” , azonban abba a kör-
nyezetbe nem engedhettem vissza az 
állatokat. Intézkedést kezdeményez-
tem az állatartástól való eltiltásiránt 
Ennek az öt állatnak a gondozásba 
vétele orvosi ellátása – amelybe a pa-
razita mentesítés oltások mikrochip 
és az ivartalanítás tartozik – megha-
ladta a 100.000 Ft-ot.

Képtelenség a jogszabály által 
előírt ellenőrzés, hiszen az oltás chip 
zárt portán tartást sem lehet sok 
esetben ellenőrizni és szankcionál-
ni, hiszen a településen gazdátlanul 
kóborló kutyák egy része a felelőt-
len állattartóhoz, másik részük a 
mélyszegénységben élő családokhoz 
tartozó félkóbor  jószág. Ezek az ál-
latok nincsenek bezárva, a ház körül 
és a településen kószálnak és oltásaik 
sincsenek. A vélelmezett gazdák le-
tagadják, hogy az állat az övék lenne. 
Ebben az esetben csak tanúk segítsé-
gével tudunk intézkedni, de a beje-
lentők általában nem hajlandóak ta-
núskodni a kutya gazdáját illetően. 

Kérjük, aki teheti 
ADOMÁNYÁVAL

továbbra is 
támogasson minket!

 

Számlaszámunk: 
OTP: 11742568-20003775 

Köszönjük!

környezetünk

Nyárzáró Autós 
Promenád az Ifjúsági 
táborban aug. 26-án.
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u 8-9-én (péntek-szombat) Sörfesztivál 
a  Szent István parkban (részletesen honla-
pokon, plakátokon)

8-án 17.oo-22.oo-ig,  9-én 15.oo-től

u 12-én (kedd) 10.oo-11.oo Ayurvedikus 
babamasszázs (részletesen az augusztusi új-
ságban írtunk róla)

u 14-én (csütörtök) 18.oo-20.oo Gomba-
ismereti tanfolyam

u 15-én (péntek) 15.oo-19.oo Babaruha 
börze
(a jelentkezés határideje: szeptember 6.)

u 15-én (péntek) 18.3o Bemutatkozik az 
LMP Gödöllői Szervezete (Klub I.)

u 15-16-17 KÖN (Kulturális Örökség 
Napjai) – benne: 

16-án (szombat) 16.oo-20.oo Mikro-
kontroller-bemutató (ismertető alább!)

17-én (vasárnap) „Családi nap a termé-
szetben”

Túra a Budai-hegyekben (Solymár-túra) 
– bővebb tájékoztató a honlapon és plaká-
tokon.

u 23-án (szombat) 11.oo-19.oo Kerté-
szeti Fesztivál a Szent István parkban (prog-
ramok honalapokon és plakátokon)

u 24-én (vasárnap) 15.oo-18.oo Bálint 
Gazda előadása a színházteremben és 

18.oo Kiállítás-megnyitó a Galérián

u 30-án (szombat) 14.oo Ulti klub

u Október 1. (vasárnap) 17.oo óra   
NOSZTALGIA KLUB

v 2017. október 3. (kedd) 18.oo  
TÁRSASKÖR (az Országos Könyvtári Napok 
keretében) "Erdőkertesi szemmel" India I. - 
vetítettképes előadás, előadó: 
Fogarasi Tibor, a VEI Óbudai Egyetem  

munkatársa       A belépés díjtalan!
v 2-8-ig Országos Könyvtári Napok prog-
ramsorozat erdőkertesi rendezvényei
v 6-án 18.oo Megemlékezés és 
mécsesgyújtás az Aradi 13 emlékére a  
Batthyány-parkban
v 11-én 17.oo Idősek Világnapi rendezvény
v 13-án 15.oo-19.oo Pályaválasztási ta-
nácsadó nap

 FELHÍVÁS!

v Helytörté-
neti kutatások-
kal foglalkozó 
klub létrehozását 

tervezzük, melyhez várjuk mind-
azon érdeklődők jelentkezését, akik 
elhivatottságot éreznek a település 
múltjának kutatására, az itt kezde-
tekben megtelepedett családok éle-
tének, sorsának felderítésére.

***

v TÁRSASKÖR
E l ő a d á s o k a t , 

programokat, be-
szélgetéseket szer-
vezünk a község és 

a környék lakói számára, akik érdek-
lődnek a múlt és jelen történései, 
jelenségek, okok és okozatok iránt, 
kíváncsiak a világ dolgaira, vannak 
ismereteik, véleményük, melyeket 
megfelelően alátámasztott ellen-
vélemények hatására akár meg is 
változtatnak. A TÁRSASKÖR 
elnevezés kiegészítéséhez szíve-
sen veszünk javaslatot, ami esetleg 
egyedi vagy lokális töltést ad a ki-
fejezésnek. Felmerült a KERTESI 
TÁRSASKÖR név, de várnánk a 
kreatív ötleteket, és egy év múlva.  

(Ez a pozitív gondolkodás!) meg-
tartjuk a KÖR „névadóját”. A 
nyertes pályázót színházjeggyel ju-
talmazzuk.

***

v Megfelelő szá-
mú jelentkező esetén 
ősztől újból indítjuk 
a bőrmíves, a kosár-

fonó és a nemezelős tanfolyamot, 
továbbá a patchwork (foltvarró) 
klubot. Várjuk az érdeklődők jelent-
kezését!

v A Kertesi Kamara-
kórus várja a tagjai közé 
mindazokat, akik szíve-
sen énekelnek, és szere-
tik a jó társaságot. A kó-

ruspróba csütörtök 18.oo órakor 
kezdődik a Faluházban, karvezető 
Iványi Magdolna.

***

v A Faluház 
G Y E R M E K M E G -
ŐRZŐ SZOLGÁL-
TATÁST szervez, 

elsősorban a saját rendezvényei 
idejére, hogy a kisgyermekes szü-
lőknek megkönnyítsük a prog-
ramjaink látogatását. VÁRJUK a 
jelentkezőket, akikkel elbeszélge-
tünk a feladatról.

***

v JÁTSZANI JÓ! 
T Á R S A S J Á T É K 
KLUB indítását tervez-
zük ősztől felnőttek szá-

mára. A havi egy alkalom időpontját 
a jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk 
ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen re-
mélhetőleg sok ember érdeklődését 
felkelti, és szívesen választja a kikap-
csolódásnak eme formáját. Emellett 
– vagy ennek keretében – a bridzs-
ben járatos emberek jelentkezését is 
várjuk, szeretnénk bridzs klubot is 
létrehozni.

www.erdokertesfaluhaz.hu

Szeptember

FAluhÁZ

Októberi előzetes
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v BioPont klub 
2014. májusától havi-
másfélhavi rendsze-
rességgel klubnapot 

tart a Faluházban, amelyen a témá-
kat a tagok igényei szerint választ-
juk. A fő irányvonal továbbra is a 
környezettudatos, vegyszermen-
tes életmód kialakításához nyúj-
tott segítség. Az előadásokhoz 
kapcsolódóan az egymástól-tanu-
lás módszerét (is) alkalmazzuk. A 
„benti” foglalkozások mellett cél-
zott természetjárásokon veszünk 
részt, pl. gyógynövény-ismereti 
és gyűjtő túrán, továbbá gyakor-
latban is megtanuljuk a gyógynö-
vények feldolgozását.  A részvétel 
díjtalan!

***

v Mikrokontrol-
ler klub működik a  
Faluházban!
Robot-, elektronikus 

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

***

v Keleti tanok klub-
ja indul megfelelő szá-
mú jelentkező esetén 
Falticska Sándor veze-

tésével (keleti filozófia, buddhiz-

mus, meditáció és ezek hatásai az 
egészségünkre, mindennapjaink-
ra).

A klubról részletesen írtunk az 
augusztusi újságban.

***

A Kistérség Magazin főszer-
kesztőjének kérésére közöljük: 

A lap augusztustól Erdőker-
tesen a Lottózókban kapható.  
Ára 180 Ft/db!

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

kultúra

Nyárzáró Autós Promenád az Ifjúsági táborban aug. 26-án.
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A kis(-s) 
polgárőr 

család
Két fiatal polgárőrt köszönt-

hettünk a kitüntetettek között 
augusztus 20-án. Sebestyénné 
Pintér Szilvia és Sebestyén Lajos 
munkáját ismerte el az Önkor-
mányzat ERDŐKERTES KÖZBIZ-
TONSÁGÁÉRT kitüntetéssel. 

Velük beszélgettem.
- Hogy is kezdődött?
Szilvia: Apukám a mi belépésünk 

előtt, évek óta részt vett a polgárőrség 
munkájában. Láttam, milyen aktívan 
vesz részt rendezvényeken, éjszakai jár -
őrözésen. Néhányszor elvitt bennünket 
járőrözni, „civilként” elmentünk vele 
rendezvényekre, s ott is láttuk, a pol -
gárőrök hogyan segítik egy-egy esemény 
biztonságos lebonyolítását. Egyre jobban 
megtetszett a polgárőrség tevékenysége 
s férjemmel együtt jelentkeztünk a helyi 
szervezetbe.

Lajos: Mindig közel állt hozzám a hon- 
és rendvédelmi szervek tevékenysége.

Belépésünkkor szerződéses katona -
ként szolgáltam s mondhatni, „edzés -
ben” voltam. Apósom példája engem 
is inspirált, hogy tagja legyek a polgárőr 
szövetségnek.

- Hogyan tudják összeegyeztetni mun -
kájukkal?

Szilvia: Nehezen. Én Budapesten, a 
Madarász utcai gyermekkórházban dol -
gozom, 12 órás műszakban, plusz a 
bejárás. A munkabeosztásomat sokszor 
nehéz összeegyeztetni a havi járőröző 
tevékenységgel, persze megoldjuk Irén -
kével, a titkárnővel. A rendezvényeket 
általában előre lehet tervezni.

Lajos: Én kamionozom s rendszere -
sen hétvégeken járok haza, ezért előre 
nekem is nagyon nehéz tervezni. Azért 
így is sikerül megoldani az esetek döntő 
többségében, hogy az éjszakai járőrözé -

seken és a rendezvényeken is szolgálatot 
teljesíthessek. Ez persze, mint minden 
polgárőrnek, önként vállalt kötelessége, 
úgyhogy szívesen csinálom.

- Milyen tapasztalataik vannak a tele-
pülés közbiztonságáról?

Szilvia, Lajos: Általában nyugodtak 
az éjszakák. A szolgálat megkezdése -
kor bejelentkezünk a Rendőrkapitány -
ságon, és sokszor kapunk instrukciókat, 
mely területeken szükséges többször 
is megjelenni. Pl. a nyári időszakban 
gyakori, hogy a kerti partik zavarják a 
szomszédok pihenését. Ilyen esetekben 
figyelmeztetjük a hangoskodókat, hogy 
legyenek tekintettel mások nyugalmára. 
Eredménytelen esetben kérjük a járőrök 
segítségét.

Itt van velünk az apuka, Karcsi bácsi 
(Kiss Károly), akit két éve köszönthet -
tünk a kitüntetettek között.

- Hogyan segítette, segíti a fiatalok 
munkáját?

Karcsi bácsi: Először hadd mondjam 
el, hogy nagyon boldog és büszke va -
gyok, a lányomra és a vejemre, megér -
demelték a kitüntetést.

Minden rendezvényen aktívan ve -
szünk részt, és biztosítjuk a biztonságos 
lebonyolítást.

A kérdésre válaszolva, sokat beszél -
gettünk a polgárőrség tevékenységéről 
belépésük előtt és azóta is. Járőrözni 
általában hármasban szoktunk. Hamar bele-
jöttek a szervezet tevékenységébe. Kezdetben 
vissza kellett fogni kicsit a hevességükből, de 
aztán tudomásul vették, hogy azokon a szűk 

kereteken belül mozoghatunk, intézkedhetünk, 
melyeket a szövetség működési szabályzata 
elehetővé tesz.

- Minden sikeres férfi mögött egy asszony 
áll. Hogyan fogadta a feleség, anyuka, anyós, 
hogy mindhárman polgárőrködnek?

Karcsi bácsi: Szilvi belépését egy kicsit 
aggodalommal fogadta, de lányunk rátermett-
sége, aktivitása meggyőzte őt arról, hogy nem 
kell aggódnia.

Tudomásul vette, hogy elköteleztük ma-
gunkat a szervezetnek, s hétvégeken, ünnep-
napokon is szolgálatban vagyunk, és támogat 
bennünket.

Őt is köszönet illeti, mert sok terhet levesz 
a vállunkról, nem zsörtölődik, tudja a szolgálat 
ezzel jár.

A gyerekekre még hosszú, gazdag  
jövő vár. Én a magam 80 évével addig csinálom, 
amíg hasznos tagja lehetek a szövetségnek.

Gratulálok a kitüntetéshez! 
Köszönjük a polgárőri szolgálatot az 

egész „Kiss” családnak! 
Jó egészséget, kitartást kívánok.

HO-MA/KK

közélet

Kiss Kálmán: 

  Tanítónk
Betűket adott nékünk s számokat, 
s mi úgy éreztük: gazdagok vagyunk. 
Micsoda öröm volt, hogy olvasunk! 
És olvastunk és olvastunk sokat.

Adott, adott ő szép mámorokat. 
Büszkén éreztük: lázas az agyunk, 
minden dologra van pontos szavunk, 
s a legfőbb kincsünk lett a gondolat.

A katedrán állt ő, és csak adott. 
Hogy is feledhetnénk a mosolyát? 
Tőlünk gyakran csak csínytevést kapott, 
bolondokháza lármás iskolát.

Előtte most horgasztott fővel állunk, 
zavartan nézve néhány szál virágunk.
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emlékezünk 

elhunyt 
Faludi 

tanító néni 

Igazi pedagógus volt. Már au-
gusztusban nagy igyekezettel 

készült a tanévkezdésre: rendezget-
te a tanszereket, díszítette az osz-
tálytermet és nagy szeretettel várta 
a kicsiket. 

Pályakezdőként három évig 
Jászdózsán, majd 36 évig Erdő-
kertesen tanította a gyerekeket 
írni, olvasni, számolni. A családja 
mellett a munkája jelentette a leg-
nagyobb örömet számára, és ezt 
mindenki érezte, aki kapcsolatba 
került vele. 

Úgy gondolta, hogy az élmény-
nyel szerzett tudás lehet maradan-
dó, ezért az órákon sokat játszott a 
gyerekekkel. Minden egyes betűért 
„elutazott” velük Betűországba. 
Rengeteget nevettek a szerepjáté-

kokon, amikkel egy-egy szituációt, 
konfliktushelyzetet dolgoztak fel. 
Sokat olvasott, rendszeresen tájé-
kozódott a pedagógiai szakiroda-
lomból, és gyűjtötte a szépirodal-
mi köteteket. Az olvasás szeretetét 
igyekezett átadni a gyerekeknek is: 
minden osztályát elvitte és beírat-
ta az erdőkertesi könyvtárba, ahol 

együtt kölcsönözhették ki az első 
könyvüket.

Nem szigorral, hanem szeretet-
tel nevelt, s ez a gyerekekből pél-
dás viselkedést, szép eredményeket 
és viszont-szeretetet váltott ki. Jó 
kapcsolatot ápolt, sokat beszélge-
tett a gyerekek szüleivel is, akikre 
mindig volt ideje. 

Minden tanítványa egyformán 
fontos volt számára, gyakran me-
sélt róluk, őrizte a rajzaikat, mon-
dásaikat, fényképeiket és nagyon 
örült, amikor valamelyikükről hírt 
kaphatott. Hosszú évek óta bete-
geskedett, de a szellemi frissessége 
nyugdíjas éveiben is megmaradt, 
minden érdekelte, ami Erdőkerte-
sen történt. 

Most megtért Teremtőjéhez, 
hogy kipihenje a betegség okoz-
ta testi-lelki megpróbáltatásokat. 
Szeretetét szívünkben őrizzük.

Faludi Ildikó
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szeptembertől 
digitális 

napló 
Haladva a korral, a technikai fej-

lődéssel 2017. szeptember 1-jétől az 
Erdőkertesi Neumann János Általános 
Iskola is áttér a papíralapú naplók he-
lyett a digitális napló alkalmazására.

Az elektronikus napló bevezetése 
számos előnnyel jár a pedagógusok, 
az iskolavezetés és a szülők számára 
egyaránt. 

A tanárok, tanítók adminisztrá-
ciós teendői csökkennek, egysze-
rűbbé válnak, a fennmaradó idő 
pedig a gyermekekre fordítható.  
A naplóba feltöltött tanmenetek 
segítségével egyszerűbbé válik a 
tanítási órák anyagának rögzítése. 
Az érdemjegyek beírásakor pedig 
jelezhető, hogy az írásbeli, szóbeli 
feleletből, vagy témazáró felmérés-
ből származik, illetve megjegyzést 
is tud hozzáfűzni a pedagógus. A 
statisztikák, kimutatások készítése 
egyszerűbbé válik, az időráfordítás 
lerövidül. 

A vezető ellenőrző tevékenysé-
gét is egyszerűsíti, meggyorsítja a 
rendszer bevezetése.

Milyen előnyöket jelent a digitá-
lis napló a szülők számára?

A tanulónként megadott hoz-
záféréssel akár napi szinten, folya-
matosan nyomon tudják követni 
gyermekük tanulmányi munkáját, 
időben és pontosan értesülnek is-
kolai haladásáról. Szükség esetén 
így időben fel tudják venni a kap-
csolatot a pedagógusokkal.

Az iskola gondolt azokra a csa-
ládokra is, akik nem rendelkeznek 
internet hozzáféréssel. Számukra az 
elektronikus napló megtekintésé-
hez lehetőséget kívánunk biztosíta-
ni az iskolában.

Reméljük, hogy a digitális napló 
bevezetése a pedagógusok és szülők 
számára is megelégedéssel jár majd.

büszkeségeink
Az Erdőkertesi Neumann János 

Általános Iskola diákjai a 2016/17. 
tanévben is szép eredményekkel 
büszkélkedhetnek a tanulmányi 
munka terén, a tanulmányi és sport-
versenyeken egyaránt.

Alsó tagozaton 33 kisdiák zárta 
kitűnő bizonyítvánnyal a tanévet, 
26-an pedig jeles eredményt értek 
el. Felső tagozaton már nehezebb 
megbirkózni a növekvő követelmé-
nyekkel, de így is hat felsős tanuló 
vihetett haza kitűnő, hét pedig jeles 
bizonyítványt. 

Tanulóink szívesen mérik össze 
tudásukat más iskolák diákjaival a 
különböző tanulmányi és sportver-
senyeken.

Az alsósok az idén is több megmé-
rettetésen eredményesen szerepeltek. 

A Bendegúz Tudásbajnokság 
megyei versenyéről VII. helyezést 
hoztak el Krenedits Márton Simon 
4/a, Németh Bianka 2/a, Zsömle 
Dóra 4/a, Csepi Flóra Anita 4/a osz-
tályos tanulóink. 

A Kvassay területi tanulmányi 
versenyen Németh Bianka 2/a osz-
tályos kisdiákunk szerepelt a leg-
eredményesebben, II. helyezést ért 
el. Szépen teljesítettek a többiek is: 
Rákó Jázmin 2/a, Alpár Lili Anna 
2/b, Balázs Anna 3/b, Dugonics Na-
tália 3/b, Szuhanyik Zsolt 3/b. 

A Neumann-Rátz László matema-
tika területi versenyről IV. helyezést 
hoztak Balázs Anna 3/b, és Szuhanyik 

Zsolt 3/b osztályos tanulóink. A Ben-
degúz Tudásbajnokság levelezős verse-
nyén nyolc kisdiák arany, két ezüst, hét 
bronz fokozatot szerzett. 

A legeredményesebb sportoló 
alsó tagozaton Sági Armand volt, 
aki Gödöllőn Mezei futóversenyen 
I. helyezést ért el.

Felső tagozatos tanulóink sok ta-
nulmányi és sportversenyen vettek 
részt és olyan sok szép versenyered-
ménnyel büszkélkedhetnek, hogy 
itt csak a legszebbeket van lehetőség 
kiemelni.

Forogjon az észkerék körzeti 
matematikaversenyen a 6. osztályos 
csapat (Paucar Albert, Balogh Za-
lán, Takács Eszter, Orosz Viktória) 
III. helyezést, míg a 7. osztályosok 
csapata (Farkas Viktória, Pikó Petra, 
Molnár Vivien, Tóth Vivien) II. he-
lyezést ért el. 

A Genius Logikus Nemzetközi 
versenyen kiváló nemzetközi megoldó 
címet szereztek: Klimov Mihály 8/b, 
Alpár Eszter Janka 5/b, Zsigmond 
Levente 5/a, Obbágy Gergő 6/a, Já-
romi Csenge Tekla 7/b, Tóth Vivien 
Miriam 7/b. osztályos tanulók.

A Galgagyörki Általános Iskola 
BoGár matematika versenyén Bakó 
Hedvig az 5/b osztályból volt a leg-
eredményesebb, IV. helyezést szer-
zett. A Rátz László matematikaver-
senyen is ő érte el iskolánk tanulói 
közül a legjobb eredményt, II. lett. A 
Neumann János Informatika verse-
nyen Ignátz Levente 7/b és Klimov 
Mihály 8/b osztályos diákjaink II. 
helyezést értek el.

Eredményesen versenyeztek diák-
jaink a Neumann János Természet-
tudományi versenyen is, ahonnan 
Bakó Odett 7/a, Bényei Gábor 8/b 
osztályos tanulóink VI. helyezést 
hoztak el.

Szépen szerepeltek még diákja-
ink a Bendegúz Tudásbajnokságon, 
az Ipolyi Arnold emlékversenyen, 
a Kazinczy „Szép magyar beszéd” 
versenyen, az Értékeink Európá-

iskolai hírek
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ban-ami összeköti Európát c. rajz-
pályázaton.

A sport terén is jeleskedtek felső-
seink. Diákolimpián Judo sportág-
ban Országos Bajnokságon egyéni-
ben III., csapatban I. helyet szerzett 
Zsigmond Levente 5/a osztályos di-
ákunk. Szintén judoban jeleskedett  
Újvári Lajos 7/a, aki Nemzetközi 
Országos Rangsorversenyen III., 
Budapest Bajnokságon II. helyet 
küzdött ki magának.

Táncosaink is taroltak a külön-
böző versenyeken. Latin táncok 
junior 1. kategóriában Országos 
Bajnokságon és Európai nemzetközi 
versenyen is I. helyet szerzett Belucz 
Levente 6/a osztályos diákunk. 
Kurucz Nikolett 5/b, Laib Viktória 
6/a, Farkas Bianka Anna 5/a osz-
tályosaink Rock and Roll Magyar 
Kupa Bajnokságon és a 4M Dance 
- Fashion Dance Magyar Bajnoksá-
gon egyaránt I. helyezést ért el.

Takács Eszter 6/b osztályos diá-
kunk kajak-kenu sportágban hozott 
a Lágymányos Kupa Maraton Or-
szágos Bajnokságról III. helyet. 

Labdarúgóink Obbágy Gergely, 
Szokola Zsombor, Bökönyi Ábel, 
Kaszala Gergő, Paucar Albert az 
Északkeleti U14 Bajnokságban VI. 
helyezést értek el.

A Dunakanyar Kistérségi Mezei 
Futóversenyen legeredményesebben 
Kiss Liza 5/b osztályos tanulónk sze-
repelt, aki I. helyezést ért el. Ugyanitt 
Horváth Patrik 6/b, Újvári Lajos 7/a 
osztályos tanulók VII., míg Tóth Ákos 
a  6/a  osztályból VIII. helyet szerzett.

Gratulálunk minden versenyző 
diákunknak a szép eredményekhez, 
büszkék vagyunk rájuk! 

Reméljük a 2017/18. tanévben 
még többen kapnak kedvet a meg-
mérettetéshez és szereznek elisme-
rést, dicsőséget maguknak és isko-
lánknak.

Kissné Mészáros Ágnes

óvodai hírek

Kedves 
Erdőkertesi 

lakosok!

Mint bizonyára 
már sokan értesül-
tek róla, elismert 
kollégánk, Járosiné 
Suba Karolina sok 
éves odaadó mun-
kája után nyug-
díjba vonult. Az 
Erdőkertesi Ki 
Akarok Nyílni 
Óvodának új veze-
tőre volt szüksége. 
Az a megtisztelte-
tés ért, hogy ezt a 
nemes, de nehéz fel-
adatot én vehettem át tőle. 

2010 óta élek családommal Erdő-
kertesen. Férjem villamosmérnök-
ként dolgozik. Két gyermekünk van, 
egy iskolás kisfiú és egy óvodás kis-
lány. Annak idején kisfiam is ebbe az 
óvodába járt és most a kislányom is 
örömmel várja újra az óvodakezdést. 
Nagyon megszerettük ezt a telepü-
lést és az itt élő embereket. 

Tanulmányaimat tekintve érett-
ségi után a Pénzügyi És Számvi-
teli Főiskolára jártam, majd miu-
tán a szívem az óvoda felé húzott, 
Szekszárdon diplomáztam, mint 
óvodapedagógus. Néhány évre rá 
szakvizsgáztam, ennek keretében 
szereztem vezető óvodapedagógus  
végzettséget.

Ez idáig Budapesten dolgoztam. 
Kezdetben az Apor Vilmos Katoli-
kus Főiskola Terézvárosi Gyakorló 
Óvodájában, majd a IV. kerületben, 
a Viola óvodában. Mindkét helyen 
foglalkoztam leendő óvodapedagó-
gusok képzésével, illetve az óvodave-

zető mellett több 
vezetői feladatban 
segédkeztem. Ki-
tűzött célom volt, 
hogy a közeljövő-
ben óvodavezető-
ként tevékenyked-
hessek. Emellett 
mindig hiányzott 
az, hogy saját te-
lepülésünkön ma-
radhassak, ne kell-
jen napi szinten 
ingázni. Örömmel 
vállaltam el tehát 
ezt az új kihívást. 

Minden igyeke-
zetemmel azon le-

szek, hogy minél hatékonyabban lát-
hassam el munkámat, minél többet 
adhassak a település óvodásainak. 
Szeretnék jó kapcsolatot kialakítani 
a kedves szülőkkel is.

Amennyiben úgy érzik, hogy 
bármiben segítségükre lehetek, 
kérem, keressenek meg bátran az  
intézményben. 

Visnovszkyné Bátori Katalin
óvodavezető

bemutatkozik az 
erdőkertesi  ki Akarok 

Nyílni Óvoda új vezetője
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Nyári tábor
2017 nyarán Veresegyház Kis-

térség Esély Szociális Alapellátási 
Központ a SZEDER egyesület és a 
Veresegyházi Gyermekjóléti Alapít-
vány összefogásában ismét megszer-
veztük a kistérségben élő gyermekek 
részére meghirdetett ifjúsági napkö-
zis táborokat. 

A táborok meghirdetését köve-
tő beiratkozáson szülők kí-

gyózó sora várta, hogy jelentkezhes-
sen a kiválasztott hétre. A szervezők 
öt héten át változatos programokkal, 
kirándulásokkal készültek a táborozó 
gyerekek tartalmas időtöltésére. 

Július első hetében az Erdőkertesi 
Ifjúsági Táborban a 6-10 év közötti 
gyerekeket várták a „Játszunk báb-
színházat” témájú, kézműveskedéssel, 
bábkészítéssel, bábszínház előadással 
és természetesen strandolással fűsze-
rezett mozgalmas napokra.

Párhuzamosan zajlott Veresegy-
ház Ligetek Óvoda területén a „Túl-
élő tábor”, melynek keretében felső 
tagozatos gyerekeknek adódott lehe-
tősége túlélési technikákat elsajátíta-
ni profi túlélőktől. A csoport kirán-
dulást tett a budapesti Sziklakórház 
Atombunker Múzeumba, illetve lo-
vaglás, kézműveskedés és önismereti 
játékok tarkították a programot. 

Az „Egyszer volt hol nem volt” 
tábor hete 6-10 éves kisiskolások-
nak ajánlott érdekes elfoglaltságo-
kat, melynek keretében kavicsfestés, 
kézműveskedés, íjászat és strandolás 
is szerepelt. A programok jelentős 
része az Erdőkertesi Ifjúsági Tábor 
területén zajlott. Az együtt töltött 
hetet a budapesti Csodák palotájába 
eltöltött nap koronázta meg.

Július közepén megrendezett 
„Kalandorok kalandra fel” című tá-
bor keretében a résztvevők megis-
merkedhettek a magyar kalandorok 
hódításaival, az íjászat rejtelmeivel, 
hagyományos kézműves technikák-
kal. A többnyire felső tagozatosok-
ból álló csoport kirándulásuk kere-
tében a Veresegyházi Medveotthont 
látogatta meg, ahol alkalmuk nyílt 
extrém kalandok átélésére farkasok 
és medvék etetése közben. 

A „Varázslatos tábor” júli-
us utolsó hetében süti készítéssel, 
kézműveskedéssel, kavics festéssel, 
kísérletezéssel, vulkán készítéssel és 
természetesen sok fürdéssel telt. A 
kicsikből-nagyokból álló csoport a 
Bécsi úti Csodák palotájába szervezte 
kirándulását, ahol az érdekes eszkö-
zök, kísérletek mellett „Születés kiál-
lítás” is elkápráztatta a gyerekeket.

A napközis táborsorozatot a 
„Mindent bele” elnevezésű tábor 
zárta, melyben inkább felső tagoza-

tos gyerekeknek szóló programok-
kal készültek a táborvezetők. A 
nagy melegre való tekintettel a gye-
rekek legjobban az egész nap ren-
delkezésre álló fürdési lehetőségnek 
örültek. Kirándulásukat a Gödöllői 
Grassalkovich Kastélyba, illetve a 
HS sportcentrum bowling pályáján 
töltötték.

A táborokban összességében 149 
kistérségben élő kisgyermek kapott 
lehetőséget felhőtlen időtöltésre.

Az évek óta nagy sikert arató 
RÁ”d”Érünk program keretében 10 
alkalommal vehették birtokba az 
Erdőkertesi Ifjúsági Tábort strandol-
ni, kikapcsolódni vágyó fiatalok a 
délutáni esti órákba. A felhőtlen für-
dőzés és játék mellett a részvevőket 
harapnivaló és gyümölcs is várta. 

Köszönet illeti az anyagi támo-
gatásért a SZEDER Egyesületet, a 
Veresegyházi Gyermekjóléti Alapít-
ványt illetve a Veresegyházi Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulását.

Külön köszönet jár minden mun-
katársunknak, és az önkénteseknek, 
akik lelkesen és fáradhatatlanul 
dolgoztak azon, hogy színvonalas 
programokhoz juttassák a táborozó 
gyerekeket.

Simon Klára
intézményvezető 

helyettes

esély



A  Szentsarki Emlékkereszt 2005-ben 
történt felállítását követően augusztus 

4-én este 6 órakor a rekkenő hőség ellenére 
12. alkalommal találkoztak a szentsarki 
emberek leszármazói és évről évre egyre 
többen mindazok, akik fontosnak érzik egy 
közösségről való emlékezést és maguk is 
szeretnek egy közösség tagjai lenni, azzá 
válni. Az idei évben az Emlékezés koszorúját 
Farkas Józsefné (Manyi néni) és Nagy István 
helyezték el.

dr. Pásztor László
polgármester

átadása augusztus 20-án 
a Szent István Parkban

Kitüntetések Koszorúzás Nyári tábor



Krónika

11.

Nemzeti ünnep
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