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az Erdokertesi Neumann János Általános Iskolában
„

Szomszédolás

Ötödik osztály

Hetedik A osztály

Hetedik A osztály

Hatvanegy éve önálló Erdőkertes, és nem volt 
eddig faluszéli köszöntő - elköszönő kapuja. 

Polgármesterünk, dr. Pásztor László elmondta, nem 
akartuk, hogy a minden település elején-végén 
látható felirat vagy cirádás üdvözlőkapuk közé a 
községünk is “besoroljon”. Egyedit, különlegeset, 
csak a mi falunkra jellemzőt szeretünk volna. Amíg 
ez nem kristályosodott ki, addig nem is volt köszön-
tőkapunk. A sokéves együttgondolkodás - többek 
között a Kertes Erdőkertesért Munkacsoport tagjaival 
- végül meghozta az eredményt. A szeptember 
23-án este felavatott Kapu valóban egyedi, valóban 
különleges, és csak a mi falunkra jellemző.
Az idelátogató - ha kíváncsi rá - dióhéjban a 
település történetéről is képet kaphat a vasútállo-
más szomszédságában felépült új téren, ami méltó 
környezet Böjte Horváth István alkotásának.
Az Erdő-kert Fesztivál első napjának záróeseménye  
volt az avató.

Megszépült a Faluház előtti kert

FOLYTATÁS AZ ELŐZŐ OLDALRÓL>>>

is jelen volt. Megerősítették, hogy Karácsonykor 
is újra összejönnek. Elmondható, hogy nagyon 
összetartó a társaság.

Pénzes Z. Ferenc

Erdo-kert Fesztivál
„

kiállításmegnyitó

Községkapu-avatás

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

n Augusztus 25-én a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem megbízásából forgatócsoport 
járt településünkön és az önkormányzati 
innovációról több, mint egy órás interjút 
rögíztettek, tananyag készítése céljából.

n Augusztus 26-án az Ifjúsági Táborban 
immáron harmadik alkalommal megrende-
zésre került a Tunning &amp; Cabrio Nyár-
záró Autós promenád.

n Augusztus 31-én a Géza utca felújí-
tásának befejezéseként aszfaltburkolatot 
kapott.

n Szeptember 3-án a Római Katolikus 
Templomot az Egyházközségtől meglátogat-
ta Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök annak 
alkalmából, hogy a templom és a közösségi 
ház jelentős felújításon esett át, valamint 
adományból a templom egy sípos orgonával 
is gazdagodott.

n Szeptember 8-9- én a Szent István 
Parkban megrendezésre került a második 
Erdőkertesi Sörfesztivál.

n Szeptember 11-én Hollósi Jánosné 
(Marika) tarott képviselői fogadóórát.

n Szeptember 12-én megérkeztek a 
polgárőrség által benyújtott nyertes pályázat 
eredményeként az autókra való téli gumiab-
roncsok.

n Szeptember 18-án csapadékvíz elve-
zető rendszer építésére pályázatot nyújtot-

tunk be.
Szeptember 19-én Eich László úrral a 

Dunakeszi Tankerület igazgatójával az Er-
dőkertes Neumann János Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztésére egyeztettünk.

n Szeptember 20-án este a Faluház 
megvilágítása kapcsán sötétedést követően 
fénypróbát tartottunk.

n Szeptember 23-24- én a Szent István 
Parkban és a Faluházban megrendezésre ke-
rült a második Erdő-Kert Fesztivál. 

n Szeptember 28-án a 71-es számú 
vonalon a magasfeszültség kikapcsolása 
mellett a vasútállomás és a parkoló az ön-
kormányzat által finanszírozott közvilágítási 
fejlesztése megvalósul.

n A bányató volt bérlőjével a tulajdonát 
képező ingatlanok megvásárlásáról folyama-
tosan egyeztetünk, hasznosításában szeret-
nénk együttműködni a Katasztrófavédelem 
mellett működő Galga Mentőcsoporttal.

n Végéhez közeledik a Faluház előtti tér 
rekonstrukciója, jelenleg a virágokat, és azt 
követően az öntözőrendszert telepítik.

n Folyamatban van a Kastély tetőszer-
kezetének felújítása, a jövőhéten kezdődik 
meg az új cserepek felhelyezése.

n A Bacsó Béla utcai játszótér körbe-
kerítésre került és az odaérkezők számára 
parkoló épült.

n Várhatóan jövőhónap közepén a Béke 
utca közbeszerzési eljárása remélhetőleg si-
keresen lezárul.

n A napokban kerül beadásra egy a böl-
csődék kialakítását segítő pályázat, melyen 
10 millió Ft összegű támogatást lehet nyer-
ni, azonban bölcsőde megindításához ennek 
az összegnek a többszörösére van szükség.

n Október hónapban egy két csoport-
szobás tornaszobás óvodaépület létesítésére 
nyújt be pályázatot az önkormányzat.

n A második Erdő-Kert Fesztivál része-
ként került átadásra a településre érkezőket 
köszöntő tábla, alkotás, mely a „Falu Kapu-
ja” nevet kapta.

 Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György 
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-055; fax: (28) 595-041;
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com • Honlap: www.erdokertes.hu • Megjelenik havonta 2.850 példányban • Grafikai
munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila
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A z elmúlt évek 
t a p a s z t a l a -

tai azt mutatják, 
hogy nyaraink 
egyre forróbbak, 
s z á r a z a b b a k . 

Sajnos ezt az emberi szervezet 
nehezen viseli, különösen az idősek 
és gyermekek szenvednek tőle legin-
kább.  Sok kisgyermek tölti nyaranta 
az óvodában a hétköznapokat, hiszen 
szüleik dolgoznak, nagyszüleik távol 
élnek, idősek, esetleg már nincsenek 
köztünk, nincs, aki felügyeljen rájuk. 
Mint minden nyáron, idén is próbáltuk 
a gyermekek számára elviselhetővé 
tenni a meleget, párakaput használ-
tunk az udvaron, frissítő zuhany állt 
a gyermekek rendelkezésére ebéd 
előtt, de mindez csak néhány perc 
enyhülést hozott. Aludniuk már ismét 

a meleg csoportszobában kellett. 
Sajnáltuk a gyermekeket, de épp 

úgy a velük foglalkozó felnőtteket 
is, hiszen ők is szenvedtek a meleg-
ben.  Éreztük, hogy valamit tenni kell. 
Úgy döntöttünk, hogy két csoportszo-
bát és a tornatermet mindenképpen 
klimatizáltatnunk kell, hogy lehűthes-
sük a gyermekek számára, mire bejön-
nek az udvarról ebédelni és pihenni. 
Ehhez kérnénk az Önök, erdőkertesi  
kedves lakosok segítségét. Úgy gon-
doltuk, hogy az idei őszi és tavaszi 
óvodai papírgyűjtés bevételét erre 
költenénk. Amennyiben van Önöknél 
otthon felhalmozódott, feleslegessé 
vált papír, kérjük, hogy gondoljanak 

kis óvodásainkra és a november 7 – 
10-ig tartó papírgyűjtésre hozzák azt 
el óvodánkhoz. Ha nagy mennyiségű 
a papír vagy nem tudják megoldani a 
szállítását, akkor kérjük Önöket, hogy 
telefonon jelezzék a 06 28/ 595 047 
számon legkésőbb november 6-ig, mi 
elmegyünk érte. 

Tegyük kellemesebbé a nyarat 
gyermekeinknek!

a Ki Akarok Nyílni Óvoda 
dolgozói

óvodai 
felhívás

Októbertől 2% helyett 0%-os lesz a 
Diákhitel2 kamata, a Diákhitel1 ese-
tében felvehető maximális összeget pe-
dig jövőre havi 70 ezer forintra emel-
kedik. Az igénylés korhatára mindkét 
diákhiteltípus esetében a jelenlegi 40-
ről 45 évre emelkedik – tájékoztatta 
az Erdőkertesi Naplót Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő.

A képzési díj kiegyenlítésére 
fordítható Diákhitel2 ese-

tében a kamatot teljes mértékben az 
állam fizeti meg a diákok helyett, ez 
októbertől mindenkire vonatkozik, 
azaz a folyósítási vagy törlesztési fá-
zisban lévő, illetve a jövőben felvett 
hitelekre is. Ez azt jelenti, hogy azok 
a hallgatók, akik a felsőoktatási kép-
zési költség fizetésére felvehető Diák-
hitel 2-t választják vagy választották, 
csak annyit kell majd törleszteniük, 
amennyit tanulmányaik finanszíro-
zására felvettek. 

Jövőre további változások lépnek 

majd életbe. Február 1-jétől a sza-
bad felhasználású Diákhitel1 ese-
tében az eddigi havi legfeljebb 50 
ezer forintról 70 ezer forintra eme-
lik a felvehető összeget. Az igénylés 
korhatárát mindkét diákhiteltípus 
esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre 
emeljük. A fél- vagy egyéves külföldi 

tanulmányokban, például Erasmus-
ösztöndíjban résztvevőknek arra 
is biztosítanak lehetőséget, hogy a 
Diákhitel1 összegének kétszeresét, 
azaz akár 140 ezer forintot vegye-
nek fel havonta. Emellett 2018-tól 
a Diákhitel2-t már az önköltséges 
idegennyelvi képzésekben résztve-
vők is igényelhetik. 

További változás, hogy a Diákhi-
tel1 törlesztését bevonják az adó- és 
járulékmentes cafeteria juttatások 
körébe. A gyesen és gyeden lévő szü-
lőhöz hasonlóan pedig a rokkantsági 
vagy rehabilitációs ellátásban része-
sülők esetében az ellátás folyósítá-
sának ideje alatt az állam átvállalja 
a kamat megfizetését a hallgató he-
lyett. A kormány a jövőben is folya-
matosan vizsgálja, hogy a hallgatók 
érdekében milyen további lehetősé-
geket, kedvezményeket lehet beve-
zetni a Diákhitellel kapcsolatban.

Mogyorósi Zsuzsanna

még több segítség a hallgatóknak!
0% lesz a Diákhitel2 kamata
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A 2017. szep-
tember 7-én, és 
szeptember 12-
én megtartott 
Képviselő-tes-
tületi ülés napi-
rendjei voltak:

2017. szeptember 7. 
rendkívüli testületi ülés: 

1. Béke utcai útépítés közbeszerzési 
eljárásának megindítása

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

2017. szeptember 12. 
testületi ülés:

1. Bölcsőde pályázat
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
2. Szociális tárgyú rendeletek elfoga-

dása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
3. Ki Akarok Nyílni Óvoda 

2017/2018-as nevelési év indítása, csoport 
létszámának meghatározása, nevelési prog-
ram módosítása

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
4. Egyebek
5. Belterületbe sorolás
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester 

A Képviselő-testület 
szeptember 7-én döntött a 
Béke utcai útépítés közbe-
szerzési eljárásának meg-

indításáról. A Béke utca Vereckei 
utca és Fő út közötti szakaszának 
szilárd burkolattal történő ellátásá-
ra a PM_ONKORMUT_2016/15 
számú nyertes pályázati támogatás-
sal kerül sor. Az útépítés megvalósí-
tásához elkészültek a közbeszerzési 
eljárás dokumentumai, melyeknek 
elfogadásáról hozott döntést a Kép-
viselő-testület.

A Képviselő-testület 
szeptember 12-én hatá-
rozatot hozott a nemzet-
gazdasági miniszter – a 

belügyminiszterrel és az emberi erő-
forrás miniszterével egyetértésben 

- Mini bölcsődei férőhelyek kiala-
kításának támogatására meghirde-
tett 2017. évi pályázat a) pályázati 
alpontjára (mini bölcsőde kialakí-
tása önkormányzati tulajdonú épü-
let átalakításával) kiírt pályázaton 
indulásról. Az Önkormányzat a pá-
lyázati forrás igénybevételével mini 
bölcsődét kíván kialakítani önkor-
mányzati tulajdonú épületben.  

A Képviselő-testület tájékoz-
tatást kapott a Ki Akarok Nyílni 
Óvoda 2017/2018-as nevelési évé-
nek elindításáról, döntést hozott 
az óvodai csoportban engedélye-
zett maximális csoportlétszámtól 
+ 20 %-kal történő eltérés enge-
délyezéséről, továbbá elfogadta az 
óvoda pedagógiai programjának 
módosítását. 

A testület az egyebek napirend 
keretében:

•	 elfogadta	 Hivatali	 helyisé-
gen kívüli valamint hivatali mun-
kaidőn kívül történő házasságkötés 
szabályairól szóló, a helyi népszava-
zás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számának meg-
állapításáról szóló és az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról szóló 
önkormányzati rendeleteket;

•	 döntést	 hozott	 a	 Bursa	
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati ösztöndíjrendszer 2018. 
évi pályázati fordulójához csatlako-
zásról;

•	 lezárták	a	Ki	Akarok	Nyílni	
Óvoda intézményvezetői álláshely 
betöltésére kiírt pályázatot, melyre 
intézményvezetői pályázat nem ér-
kezett, így az intézmény vezetésére 
kinevezte Visnovszkyné Bátori Ka-
talin óvónőt határozott időre 2018. 
július 31-ig;

•	 elfogadta	 a	 Helyi	 Esély-
egyenlőségi Program felülvizsgála-
táról szóló előterjesztést és a 2013-
2018. évre szóló Programot és az 

Intézkedési Tervet változatlan for-
mában fenntartja;

•	 elfogadta	 a	 Helyi	 Esélyte-
remtő Program 2016/2017. neve-
lési évében történt fejlesztésekről 
szóló beszámolót és a Programot a 
2017/2018-as nevelési évre is meg-
hirdette.

A Képviselő-testület ingatlanok 
belterületbe csatolásáról hozott 
döntést és egy ingatlan esetében az 
elidegenítési és terhelési tilalom fel-
oldásához adott hozzájárulást.

A Képviselő-testület elismerte dr. 
Pásztor László polgármester 15 éves 
munkáját.

2017. szeptember 25-én 
Erdőkertesi Települési Értéktár Bi-
zottság bizottsági ülést tartott. A 
bizottság döntött a „Lőtér” és kör-
nyéke, növényi társulásaival termé-
szeti környezet, az 56-os Emlékmű 
Erdőkertesen, a Róheim Géza em-
léktábla és a „Falu kapuja” telepü-
lési értékek Erdőkertesi Települési 
Értéktárba történő felvételéről. 

testületi hírek

Képviselői 
fogadóóra

Az Erdőkertes, Sugár út 
Reveteg utca találkozásánál 
lévő Utcasajtnál:

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

Kopeczky Lajos alpolgár-
mester és dr. Pásztor László 
polgármester

November 13-án 17.3o 
órakor Nagyné Gódor Csilla 
alpolgármester asszony fo-
gadó órát tart a Sugár utca - 
Reveteg utca találkozásánál 
lévő Utcasajtnál.
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2017.09.30.-
tól 2017.10.16.
ig - Dr Molnár 

Rita Járási 
Főállatorvos – 

Ismét Ebzárla-
tot és legeltetési 

tilalmat rendelt 
el a vörös rókák 

veszettség elleni szájon át történő 
immunizálása miatt.

n Fontos tudni: 
- Ebben az időszakban min-

den kutyát és macskát elzárva il-
letve a kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal vagy 
emberrel ne érintkezhessenek, zárt 
udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok 
az udvarból másik ingatlanra illetve 
a közterületre nem juthatnak ki.

- Kutyát  a tartási helyéről 
csak pórázon szájkosárral szabad ki-
vinni megakadályozva, hogy a vakci-
nát felegyék.

- A település területéről csak 
érvényes veszettség elleni oltással és 
a hatósági állatorvos engedélyével 
szabad kutyát vagy macskát kivinni.

- Az ebzárlat alatt befogott kó-
borló húsevőket hatósági megfigyelés 
alá kell helyezni a zárlat idejére.

A legeltetési tilalom alatt: 
- Bármely állatfajba tartozó 

állatok (birka kecske ló stb) vándo-
rolva történő legeltetése TILOS!

Fentiekről a PMKH  PE/
EA/1886-4/2017 sz. határozata 
rendelkezik.

 Az ebzárlat szabályairól 164/2008 
FVM rendelet 12.§ rendelkezik.

Kérem, mindenki vegye komo-
lyan az ebzárlatot, hiszen megsze-
gése esetén 30.000 Ft.-tól kezdődő 
bírságot szab ki a Kormányhivatal.

KÖZLEKEDÉS
Az utóbbi hónapokban kevesebb 

bírságot szabtunk ki a Nemes utcánál 
a postahivatal előtt tilosban várako-
zókra, ami úgy tűnik bátrabbá tette 
az autósokat. Volt olyan nap, hogy 
5 személyautó állt egymás mögött 
a megállni tilos jelzőtábla hatálya 
alatt félig a járdán, amivel egyszerre 
két szabályát szegik meg a KRESZ-
nek.  A szabálysértési bírság összege 
fix 10.000 Ft, amit ha nem fizet be 
a jármű üzemeltetője vagy vezetője 

a szabálysértési feljelentést követően 
20.000 Ft-ra emelkedik.

Mittó Gabriella és
Miksi József

Közterület Felügyelők

erdőkertes közterület-
felügyelet

környezetünk

Vicces!

A postás benéz a ház udvarára, és egy 
hatalmas kutyát lát ott aludni. Mivel 
nagyon fél a kutyáktól, de a táviratot 
is kézbesítenie kellene, lassan kinyitja a 
kaput. Már lépne be, amikor egy kisfiút 
vesz észre bent a kertben.
- Kisfiú! Nem harapós a kutyátok? - kér-
dezi tőle.
- Á, az nem! - válaszolja a gyerek.
A postás nagy bátran bemegy, a kutya 
felébred és mindjárt nagyot harap belé, 
alig sikerül kimenekülnie az utcára.
- Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy 
nem harap a kutyátok! - mondja a gye-
reknek mérgesen.
- A miénk nem is, de én a szomszédban 
lakom.
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Kapcsolód-
va a kedvte-
lésből tartott 

állatok tartásának szabályaihoz sok 
gondot okoztak alapítványunknak a 
múlt hónapban is a felelőtlen állat-
tartók!

Rengeteg oltás és chip nélküli 
kutya van még mindig a települé-
sen. Tíz településünkről begyűjtött 
kutya került szeptember hónapban 
az Alapítvány gondozásába akinek a 
gazdáját nem tudtuk megtalálni. Ez 
megint hatalmas anyagi teher alapít-
ványunknak, hiszen nincs más bevé-
telünk, csak az adományok. 

Ők azok >>>
Kérjük aki teheti 

ADOMÁNYAIVAL továbbra is 
támogasson minket!

Számlaszámunk: OTP: 
11742568-20003775 

Köszönjük!

Befogad-lak Hírek
11742568-20003775

Az elrendelt járványügyi intéz-
kedésben érintett települések:

Aszód, Bag, Csömör, Dány, 
Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, 
Galgamácsa, Gödöllő, 
Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, 
Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, 
Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, 
Valkó, Vácegres, Vácszentlászló, 
Veresegyház, Verseg, Zsámbok.

Az ebzárlat tartama alatt:
 

•	 az	 érvényes	 veszettség	
elleni védőoltással rendelkező 
vadászebek, a feg yveres erők és 
feg yveres testületek ebei, a ka-
tasztrófa-mentő ebek, a segítő 
és terápiás ebek, valamint a lá-

tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére, mentesek 
a fentiekben foglalt korlátozás 
alól, 
•	 az	 ebzárlat	 alatt	 befogott,	

kóbor húsevőket hatósági megfi-
gyelés alá kell helyezni az ebzárlat 

időtartamára,
•	 az	ebzárlat	alatt	húsevő	ál-

latok összevezetésével járó rendez-
vény külterületen nem tartható.

A legeltetési tilalom 
tartalma alatt:

Az állatok legeltetését az adott 
településen belül az erre kijelölt he-
lyen, ilyen hely hiányában a lakott 
település határától számított 500-
1000 méteren belül kell megszer-
vezni, bármely állatfajba tartozó 
állatok vándorolva történő legelte-
tése tilos, az állandóan legelőn tar-
tott húshasznú szarvasmarha állo-
mányok legeltetését – az állomány 
nagyságától függően – 10-20 hek-
táros területre kell korlátozni.

további információ az ebzárlatról
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Szeptember 12-én vártuk a ki-
ránduló buszunkat, nem túl kedvező 
időben, esős, hűvös, szeles idő kísért 
bennünket, de bizakodva indultunk.

Első úti célunkhoz érkezve, 
fázósan kapaszkodtunk a 

Becskei sztúpához. A kapaszkodó, 
mely meredeknek látszott, speciáli-
san van megalkotva és nem csúszott. 
Felértünk a számunkra furcsa, ide-
genszerű építményhez, mely pontos 
mértani formájú építmény. A felkért 
vezető többek között elmondta: a 
buddhista tanítások szerint nyolc fő 
sztúpaforma létezik. Mindegyik egy-
egy fontos eseményt ábrázol Budd-
ha életéből. A kilenc méter magas 
Becskei sztúpa Buddha 35 éves korá-
ban elért megvilágosodását jelképezi. 
Eredetileg Hamburgban épült volna 
sztúpa ebben az időben, de 2008 nya-
rán váratlan hírek érkeztek Német-
országból, amely szerint az önkor-
mányzat végül mégsem engedélyezte 
az építkezést. Így kapta meg magyar 
ország ezt az ajándékot. Eléggé bő és 
érdekes ismerettel gazdagodtunk.

Indultunk második úti célunk 
felé: Balassagyarmatra, a Palóc múze-
um megtekintésére. Nagyon gazdag 
és csodálatos palóc gyűjteményeket 
tekintettünk meg, melyekkel egy ért-
hető beszédű, tájékozott fiatalember 
ismertetett meg bennünket. Röviden 
elmondta a múzeum történetét, majd 
az első szinten megtekinthettük a 
gazdagon hímzett, varrott viseleteket, 
a régi faragott használati tárgyakat, 
tehát a palóc kultúra ránk hagyott 
kincseit. A legszebb népi kultúra 
mellett láthattuk Madách Imréhez 
és Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódó 
rekvizitumok, Balassagyarmat törté-
netére vonatkozó tárgyakat és doku-
mentumokat

A következő szinten betekinthet-
tünk a régi falusi élet mindennapjai-
ba: a bölcsőtől –a sírig. Népi hagyo-
mányok, a falusi kultúra (születés, 
házasság, gyermeki játékok, falusi 

iskola), foglalatosságok (kenyérsütés, 
földművelés, halászat stb.), a keresz-
tény élet szokásait keveredve a nép-
hittel, és végül a temetkezést.

A következő szinten a múzeum-
alapítójának, Nagy Ivánnak dolgozó-
szobáját és egy gazdag könyvtárat te-
kinthettünk meg, mely főként a régi 
Nógrád vármegye emléke.  Végül a 
legfelső szinten a hangverseny terem-
ben, egy időszaki festmény kiállítást 
tekinthettünk meg. Összességében: 
fantasztikus élményben volt részünk.

Harmadik tervezett állomásunk: 
Szécsény Itt először egy hangulatos 
étteremben ebédeltünk. Ki-ki ízlé-
sének megfelelően választott vagy a 
felkínált napi menüből, vagy étlapról 
rendelve, ízletes falatokat, esetleg ká-
véval, vagy süteménnyel tetézve.

Ebéd után irány a szécsényi 
Kubinyi Ferenc kastélymúzeum, az 
egykori Forgách –család rezidenciá-
ja, melyet körül csodálatos park, egy 
tó öleli körül. A kastély történetét és 
kiállítási helyeit egy tárlatvezetőtől 
ismerhettünk meg bővebben.

A felújított épületben 2006-ban 
készült el a Múzeum régészeti gyűj-
teményét bemutató kiállítása: „Tár-
gyakba zárt múlt” címen. A kiállítás 
az őskor két időszakába kalauzolt 

minket Az első rész: Nógrád megye 
újkőkorából a megye gazdag neolit 
kori régészeti múltjába adott bepil-
lantást. A kiállítás második része: 
„Rituálék és hitvilág a bronzkorban” 
címmel a bronzkorban élt közössé-
gek hitvilágát, vallási elképzeléseit 
és temetkezési szokásait mutatja be 
Nógrád megye területén előkerült 
kiemelten gazdag régészeti leletanyag 
alapján. Az őskori ember mindennap-
jait meghatározta a természet kiszá-
míthatatlansága és félelmetessége, az 
élet és vele együtt az embert körbeve-
vő környezet megfejthetetlen rejtel-
mei, a túlvilágba és a természetfeletti 
erőkbe vetett hit. A babonás elképze-
lések, a hitvilág tárgyiasult elemei át 
meg átszőtték hétköznapjaikat, alakí-
tották és formálták a világról alkotott 
elképzeléseiket. Valamint a túlvilágba 
és a halál utáni életbe vetett hit

A következő terület, a középkori 

rá'D'érünk

kiránDUlásUnk
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nógrádi várakat mutatta be, s nemcsak 
az álló épületeket, romokat, hanem az 
elpusztult objektumokat is az előkerült 
leleteken és maketteken keresztül. Majd 
a kiállítás leg kiemelkedőbb részére ju-
tottunk: a Rákóczi szabadságharc két 
fontos Nógrád megyei eseményét mu-
tatta be: az 1705-ös Szécsényi ország-
gyűlést és az 1710 januári Romhány és 
Érsekvadkert mezején lezajlott ütköze-
tet, sorsdöntő csapást mutatta be.

Végül a 19 század végi belső női 
lakosztályt tekinthettük meg, Na-
gyon szép bútorokkal, használati 
tárgyakkal berendezett szobákat lát-
hattunk, tehát a barokk hangulatból 
kaptunk ízelítőt.

Sok-sok csodás élménnyel gaz-
dagodva érkeztünk haza. Köszö-
net a szervezésért Novák Róza 

klubvezetőnek!
a Rádérünk + 60 klub nevében: 

Gál Henrikné Ildikó

Hűséges 
esélyesek

Idén 10 éves a Veresegyházi Kis-
térség Önkormányzatainak Többcé-
lú Társulása által fenntartott ESÉLY 
Szociális Alapellátási Központ.

10 évvel ezelőtt a társuláshoz tar-
tozó települések vezetői úgy dön-
töttek, hogy a magasabb szakmai 

színvonal biztosítása érdekében az 
addig önkormányzati fenntartásban 
külön-külön működtetett intézmé-
nyeket összevonja, ezzel jobb, haté-
konyabb, és ami nagyon fontos volt 
minden település lakója részére egy-
forma színvonalú szociális szolgálta-
tást biztosítson. 

Így jött létre a jelenleg is működő 
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szoci-
ális Alapellátási Központ, ismertebb 

nevén családsegítő. 
Jelenleg 10 településen nyújtjuk 

szolgáltatásainkat. Intézményünk 
családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálattal, szociális étkeztetéssel, házi 
segítségnyújtással, idősek és hajlék-
talanok nappali ellátásával, és jelző-
rendszeres házi segítségnyújtással 
szolgálja Önöket.

Erdőkertesen található az Intéz-
mény központja. 

Az elmúlt 10 évben a rengeteg 
jogszabályi változásnak köszönhe-
tően folyamatosan változott az in-
tézmény összetétele, így a dolgozók 
összetétele is. 

De vannak, akik már a kezdetek-
től ebben az intézményben dolgoz-
nak, és szakmai elhivatottságukkal 
segítik a lakosokat. 

Ők ebben az évben, megköszönve 
a lelkiismeretes és magas színvonalú 
munkájukat Hűséges Esélyes Díjban 
részesültek. 

Az idén augusztusban Czulák 
Krisztina Erdőkertesen dolgozó csa-
ládsegítő és Újváriné Tomka Edit 
Veresegyházon dolgozó házi gondo-
zó kapták meg ezt a díjat. 

esély

Újra indul a ruhavásár

2017. augusztus 24.-től újra indul 
a ruhavásár. Várjuk használt, de nem 
elhasznált ruhaneműiket, melyet még 
Önök is bármikor fel vennének, hogy a 
rászoruló családok részére továbbíthas-
suk azokat. 

Kérjük, hogy ruha adományaikat 
csütörtökönként 8,30-13,30 között 
a volt régi iskolával (Bernhardt Kas-
tély) lévő házba a ruhavásár új he-
lyére vinni szíveskedjenek. 

A ruhákat egészségi okok miatt a csa-
ládsegítőben nem tudjuk fogadni. 

a KÉK Angyal Szolgálat
önkéntesei
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Október 31-ig látható az 
Erdőkertesi Szép Kertek fotókiállí-
tás a Galérián

u ORSZÁGOS KÖNYV-
TÁRI NAPOK október 2-8. 
erdőkertesi rendezvényei

 2-án (hétfő) 18.oo Guten-
bergtől Lutherig. Hogyan segítette 
a könyvek fejlődéstörténete a refor-
mációt – vetítettképes előadás, elő-
adó: Odler Zsolt, az aszódi Városi 
Kulturális Központ igazgatója

(ismertető alább!)

3-án (kedd) 18.oo TÁRSASKÖR 
– Erdőkertesi szemmel –  India I. 
rész  - vetítettképes előadást tart él-
ményeiről Fogarasi Tibor nyugal-
mazott egyetemi tanár  (A belépés 
díjtalan!)

 Az "Arany háromszög"-nek neve-
zett India észak-észak nyugati részén 
fekvő Rajasthan állam

- három legjelentősebb városa 
Delhi, Jajpur, Agra 

   Delhi : India legnagyobb mecse-
te a Jama Masjid ami 10 000 ember 
befogadására alkalmas.

- Itt található Hindusztán csodá-
jának nevezett Kutab Minar imato-
rony.

- Mahatma Gandi temetkezési he-
lye is látható. Kormányzati negyed

- Jajpur : azaz rózsaszín város, 
Mogul királyi székhely volt

- Dzsantar Mantar XVIII. szd.-i 
csillagvizsgáló 

- Agra  : Taj Mahal valamint a 
Yamuna folyó másik partján felépí-
tett "kis testvér" az ékszerdoboz

- doboznak is becézett márvány 
építmény az Itmad-ud-Daulah sír-
emléke

5-én (csütörtök) 9.oo ÉLŐSZA-
VAS MESEMONDÁS ovisoknak 
– Kiss Ágnessel

  11.oo Bábelőadás a Baba-Mama 
Klub résztvevőinek a könyvtárban

8-án 10.oo-14.oo-ig a Mikro-
kontroller Klub a Gödöllői Könyv-
tárban egész napos bemutatót tart a 
robotokról és a 3D nyomtatásról

u Október 6. (péntek) 18.oo 
óra – Batthyány park

MÉCSESGYÚJTÁS AZ ARADI 
VÉRTANÚK EMLÉKÉRE

Műsor: a Neumann János Általá-
nos Iskola tanulói

u Október 9. (hétfő) 14.oo- 
15.oo óráig Senior Jóga 

Díjmentes bevezető óra  
(részletes ismertető alább!)

u Október 10. (kedd)  9.oo és 
11.oo GYERMEKSZÍNHÁZ

„Egyszer egy királyfi”  
Kuttyomfitty Színház

Belépődíj: Csoportos: 500.-Ft, 
egyéni: 750.-Ft

u Október 11. (szerda) 17.oo óra
KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKO-

RÚAKAT!

Műsor: 
1. Ki Akarok Nyílni Óvoda és a 

Szőlőfürt Óvoda, 
2. Sláger-parádé – Zenés utazás a 

nosztalgia világába.
Musical részletek, operett- és 

táncdal slágerek, amiket együtt éne-
kelhetünk, táncolhatunk!

Mindehhez jó szórakozást kíván: 

Szilágyi Judit, táncdalénekes előadó-
művész

Belépés meghívóval 
(A 65 évet betöltött kertesiek pol-

gármesteri meghívólevelet kapnak)

u Október 13. (péntek) 15.oo óra
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP 
Az általános iskolák 7-8. osztá-

lyos tanulói és szüleik számára

u Október 13. (péntek) 18.oo  
BioPont klub 

„Bevezetés a permakultúrába" 
előadás, melyet Ványa Kira tart, aki 
Ausztráliában (a permakultúra szü-
lőhazájában) tanult, és szerzett ké-
pesítést. (részletesen alább)

programgazda: Varga-Farkas Edit 
Sára 

u Október 20. (péntek) 10.oo 
és 11.oo óra 

A Neumann János Általános Is-
kola '56-os megemlékezése 

u Október 20. (péntek) 17.oo
A Természetjáró Tábor 

záróprogramja

u Október 23. (vasárnap) 17.oo óra
MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS 
FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN

"Tűzben égő nemzedék" A Cso-
mópont Fortuna társulata egy zenés 
táncos koncert keretén belül emlé-
kezik 1956  hőseire. 

Írta: Karacs Miklós és Kanyik Ni-
kolett, rendezte Karacs Miklós, ko-
reográfia: Kanyik Nikolett.

A dalok a Steel Orange zenekar 
művei

Utána fáklyás séta az '56-os 
emlékműhöz

u Október 28. (szombat) 14.oo  
ULTI-KLUB

u Október 29. (vasárnap) 17.oo 
NOSZTALGIA KLUB

www.erdokertesfaluhaz.hu

Október

FalUHáz
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v 10-én 17.3o Táncház a Szőlő-
fürt óvoda szervezésében

v 17-én (péntek) 15.oo-19.oo    
BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE

Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a beje-
lentkezés határideje: okt. 31-ig!)

v 18-án (szombat) a Ki Akarok 
Nyílni óvoda SZMK jótékonysági 
bálja

v November 13-16-ig TÜDŐ-
SZŰRÉS lesz a Faluházban (figye-
lem! CSAK NÉGY NAP!)
hétfő - csütörtök:  8.oo-18.oo óráig

v November 17-én 14.oo-18.oo 
VÉRADÁS

FELHÍVÁS!

v Helytörté-
neti kutatásokkal 
foglalkozó klub 
létrehozását ter-

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

***

v TÁRSASKÖR
Előadásokat, prog-

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

érdeklődnek a múlt és jelen történései, je-
lenségek, okok és okozatok iránt, kíváncsiak 
a világ dolgaira, vannak ismereteik, vélemé-
nyük, melyeket megfelelően alátámasztott 
ellenvélemények hatására akár meg is 
változtatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés ki-
egészítéséhez szívesen veszünk javaslatot, 
ami esetleg egyedi vagy lokális töltést ad a 
kifejezésnek. Felmerült a KERTESI TÁRSAS-

KÖR név, de várnánk a kreatív ötleteket, és 
egy év múlva (ez a pozitív gondolkodás!) 
megtartjuk a KÖR „névadóját”.  A nyertes 
pályázót színházjeggyel jutalmazzuk. Ebben 
a hónapban az Országos Könyvtári Napok 
keretében lesz egy sorozat első előadása, 
„Erdőkertesi szemmel” indiai élményeiről 
mesél Fogarasi Tibor.

***

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

karvezető Iványi Magdolna.

***

v A Faluház GYERMEK-
MEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST 
szervez, elsősorban a saját 
rendezvényei idejére, hogy a 

kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a 
programjaink látogatását. VÁRJUK a jelent-
kezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladat-
ról.

***

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

időpontját a jelentkezőkkel egyeztetve alakít-
juk ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg 
sok ember érdeklődését felkelti, és szívesen 
választja a kikapcsolódásnak eme formáját. 
Emellett – vagy ennek keretében – a bridzs-
ben járatos emberek jelentkezését is várjuk, 
szeretnénk bridzs klubot is létrehozni.

v BioPont klub 2014. 
májusától havi-másfélhavi 
rendszerességgel klub-
napot tart a Faluházban, 

amelyen a témákat a tagok igényei szerint 
választjuk. A fő irányvonal továbbra is a 
környezettudatos, vegyszermentes élet-
mód kialakításához nyújtott segítség. Az 
előadásokhoz kapcsolódóan az egymás-
tól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. A 

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

***

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

matika-, látvány-elektronika áramkör 
építés. Mikrokontroller- és számítógép 
programozás. Linux alapismeretek.  A 
klub vezetője Tóth János Péter, képes 
tájékoztatóját olvashatják a novemberi 
újságban.

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

zelős tanfolyamot, továb-
bá a patchwork (foltvarró) klubot. Várjuk 
az érdeklődők jelentkezését!

***
v Keleti tanok 

klubja indul megfelelő 
számú jelentkező esetén 
Falticska Sándor veze-
tésével (keleti filozófia, 
buddhizmus, meditáció 

és ezek hatásai az egészségünkre, minden-
napjainkra).

A klubról részletesen írtunk az augusz-
tusi újságban.

kultúra

Novemberi előzetes
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v Senior Jóga foglal-
kozás indul október elejé-
től.

"A jóga minden élet-
ciklusban segít, hogy tes-

tünket és elménket megerősítsük, kiegyensú-
lyozott, harmonikus állapotot hozzunk létre." 
-B.K.S.Iyengar

Kinek ajánljuk a Senior Jógát?
• 50+60+70+ feletti hölgyek és urak 

számára
• Azoknak is, akik valamilyen sérülés 

vagy betegség miatt nehezére esik egy 90 per-
ces órán való részvétel

• Aki egészséges életvitelét továbbra is 
szeretné megőrizni és fenntartani

• Aki szeretne javítani és változtatni 
életminőségén

• Aki már régóta nem mozgott és most 
érzi ennek hiányát

Miért érdemes elkezdeni a Senior Jógát?
• Számos pozitív hatása miatt: ízület-

kímélő mozgásforma, csökkenti a mozgásszer-
vi panaszokat, erősíti a légzőrendszert, segíti a 
szív munkáját, növeli az önbizalmat, energiával 
tölt fel

• Az idősebb korosztály számára is 

fontos a rendszeres testmozgás
• Segítségével erősödik az izomzat, 

javul a testtartás, az emésztés, a keringés és 
a közérzet

• A légzés tudatosabbá, egyenleteseb-
bé és mélyebbé válik

A Senior Jóga időtartama: 60 perc
Felépítése:
• Ráhangolódás
• Bemelegítés
• Fő rész:könnyített formában és rövi-

debb ideig kitartott ászanák (testhelyzetek)
• Az óra végén kis relaxálás, lazítás
Díjmentes bevezető óra: 2017 október 9. 

hétfő, 14-15 óráig 
Rendszeres foglalkozásra az óradíj: 1.200 

Ft vagy bérlet: 5.000Ft/5 alkalom
Helyszín: Erdőkertes, Faluház és Könyvtár
Oktató: Rubinek Judit
Jelentkezni lehet: 
* faluhaz@erokertes.hu vagy 28/595-

066/67
* judit.rubinek@gmail.com vagy 30/603-

8123
***

v Alapfokú gombais-
mereti tanfolyam indul ismét 

2017. őszén a Faluházban. A tanfolyam két 
féléves. Ősszel és tavasszal 6-6 elméleti fog-
lalkozás és 6-6 terepgyakorlat lesz. Az előadá-
sok minden második csütörtökön 18-20 óra 
között lesznek, a kirándulások pedig hétvégén 
a délelőtti órákban, kb. 2-3 órás elfoglaltságot 
jelentenek.

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

A tanfolyam csak megfelelő számú jelentke-
ző esetén indul.

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

***
v Gutenbergtől Luthe-

rig – az 500 éves évforduló 
kapcsán

Az előadás megpróbálja 
érzékeltetni, hogy a reformá-

ció jelmondata - Sola Fide, Sola Scriptura - egy 
művelődéstörténeti folyamat eredménye.

Ízelítőt kapunk, hogy készítette elő a köny-
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vek fejlődéstörténete a reformáció eszméjét. 
Milyen előnyökkel, és milyen veszélyekkel járt 
a nyomtatás fejlődése a reformáció elindulásá-
hoz, történetéhez.

A Reformáció 500. évfordulója kapcsán 
2017. október 28-án a Faluházban községi 
megemlékező esemény lesz a protestáns 
egyházak helyi képviselőinek közreműkö-
désével, melyre mindenkit szeretettel vá-
runk! A részletes információkat plakátokon 
és a honlapjainkon olvashatják.

***
A Kistérség Magazin főszerkesztőjének ké-

résére közöljük: 

A lap augusztustól Erdőkertesen a 
Lottózókban kapható. Ára 180 Ft/db!

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

kultúra

T Ü D Ő S Z Ű R É S
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
településünkön 

2017. november 13-tól 
2017. november 16-ig 
tüdőszűrést tartunk.

A tüdőszűrés ajánlott. A tüdőszűrő 
vizsgálat 40 éves kor felett 
ingyenesen vehető igénybe. 
A 40 év alattiak szűrésére is van 
lehetőség 1.700.- Ft térítési díj elle-
nében, amelyet a szűrés helyszínén 
kapott csekken lehet befizetni.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegsé-
gek időbeni felismerésére. 

Panasz nélkül is lehet beteg!

A vizsgálat helye: Faluház, Fő u. 112.

A vizsgálat ideje: 
november 13. hétfő 8 – 18 óra
november 14. kedd 8 – 18 óra
november 15. szerda 8 – 18 óra
november 16. csütörtök 8 – 18 óra

Fontos tudnivalók:
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, 
TB KÁRTYÁJÁT VALAMINT AZ ELŐZŐ 
ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZO-
LÁST HOZZA MAGÁVAL!

Polgármesteri Hivatal

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Egyéni vállalkozó, 
csarnokok, 
szerelési - pa-
nelozási mun-

kálataihoz szakembereket, 
segédmunkásokat keres. 
Azonnali munkakezdés.
Bérezés megegyezés 
szerint.

Megbízható, korrekt 
jelentkezőket várok az 
alábbi elérhetőségeken: 

Telefon: 
06 20 217 17 41
Email:
hollosijanos86@gmail.com

HIRDETÉS

Elkészült a Faluházunk előtti park
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áldás, 
békesség!

A reformáció 500. évforduló-
ján élünk. Milyen érdekes 

ezt így kimondani, leírni. Micsoda 
erő volt benne akkor, emberek tö-
megeinek változott meg az élete. Sőt 
falvak, városok élete változott meg, 
Európa változott meg. Nem is tud-
juk elképzelni, hogy milyen lenne 
az élet most reformáció nélkül. Bib-
liaolvasás nélkül, nemzeti nyelveink 
elterjedtsége milyen lenne, vajon az 
írásbeliség-iskolázottság milyen len-
ne, ha nem lett volna reformáció?

Tavasszal egy lelkészcsoporttal el-
mentem Genfbe, ahol a reformáció 
kálvini iránya elindult. Emlékeztem 
tanulmányimra, hogy Kálvin ho-
gyan nem akart gyülekezeti lelkész 
lenni, hanem „szobateológus”, aki a 
teológiát tudományos szinten űzi. 
De mikor Genfen átutazott, talál-
kozott Farel Vilmossal (Guillaume 
Farel), az ottani Szent Péter Kated-
rális lelkészével. Farel felszólította 
Kálvint, hogy maradjon Genfben, 
és segítsen megújítani a lakosokat, 
mert egyrészt meglátta Kálvinban 
a képességet, hogy kellőképpen ha-
tározott, képzett és a Bibliát is jól 
ismeri, másrészt szenvedett attól, 

hogy sokan eljárnak ugyan a temp-
lomba, de az életük egészen másról 
szól, mint amit Jézus mondott. Kál-
vin ha nehezen is, de maradt, és mi-
közben elkezdett rendszeresen pré-
dikálni, szigorú és nagyon konkrét 
szabályokat gondolt ki, amelyeket a 
város vezetése el is fogadott. A kocs-
mák bezártak, éjjel aludni kellett, 
iskolát alapított, diakóniát végzett 
(ezzel megszüntette a kéregetést az 
utcákon). Nagy változás történt, 
kezdett az élet elcsendesedni – míg 
az összes feszültség ki nem bukott 
egy húsvét szombati lármás mula-
tozás után, amikor már a böjt végén 
nem bírtak uralkodni magukon a 

korábban léha életű emberek. Kálvin 
másnap a húsvéti istentiszteleten azt 
mondta: „Ezeket a kezeket levághat-
játok, de én úrvacsorát nektek oszta-
ni nem fogok”. Menekülnie kellett, 
Strasbourgban telepedett le, ahol 
valóban teológiával foglalkozott. 
Ott meg is nősült, Genfben viszont 
rosszabb lett a helyzet, mint Kálvin 
előtt volt. Először a város élvezte a 
Kálvin szigorúsága helyetti szabad-
ságot, majd a pokol egyre inkább 
kezdett elszabadulni. Ezért megke-
resték Kálvint Strasbourgban, több 
küldöttség végül is rábeszélte, hogy 
menjen vissza és segítsen rendet 
tenni Genfben. Nagyon nem akart 
visszamenni, de végül jelmondatát 
mondva visszaköltözött: „Szívemet 
hálaáldozatul ajánlom az Úrnak!” 
Így a 3 évtizeddel későbbi haláláig 
maradt, és elindult a genfi refor-
máció, melynek mi, magyar refor-
mátusok is követői lettünk, hiszen 
Méliusz Juhász Péter vezetésével a 
debreceni zsinaton 1567-ben a II. 
Helvét Hitvallást fogadtuk el, mint 
amely alapján értelmezzük a Bibliát. 
Ez pedig a svájci reformáció gondo-
latkörében fogant meg, Kálvin nyo-
mán.

Elindult tehát egy életváltozás. 
Bibliai értékek mentén kezdett el 
szerveződni az egyházi és a társadal-
mi élet. Kialakult egy élhető város 
Genfben, és Svájc, majd Európa sok 
részén.

Most tavasszal érdekes tapaszta-
lat volt látni a gyönyörű épületeket, 
gyönyörű környezetben, a Genfi 
tó partján. Eszembe jutottak ezek 
a tanulmányok Kálvinról, az ak-
kori életről, elkötelezettségéről és 
mindennek a mai életünkig is eljutó 
hatásáról. Eközben láttam azokat az 
embereket, akik szemmel láthatólag 
nem svájciak, nem bibliai erkölcsű-
ek, talán keresztyén templomban 
nem is voltak még, esetleg nem eu-
rópaiak, vagy ha igen, akkor is egy 
olyan erkölcsi látás mentén élik az 

hit
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életüket, amely miatt szükség volt 
Kálvinra 500 éve (pontosabban 481 
éve, amikor Kálvin először utazott 
Genfbe).

Most is nagy szükség lenne olyan-
ra, aki megmondja, hogy mi fér bele 
és mi nem. A szabadosságnak nagy 
fokát látjuk. Senki nem szólhat má-
soknak, nem szólhatunk egymás éle-
tébe. Csakhogy az egyre extrémebb 
öltözetek, hajviseletek, szóhasználat 
normává is válik. Amit megtehet az 
egyik, miért ne tehetné a másik. A 
Bibliát már régen kiütötte az embe-
rek kezéből a „felvilágosodás”, a bib-
liakritika, a teológiai liberalizmus. 
De ha nem fontos a Biblia, így az 
emberek nem ehhez az értékrend-
szerhez szabják magukat hanem 
máshoz, ami kellemesebbnek látszik, 
amely nem korlátozza őket, viszont 
normává válik mások számára is.

500 éve elindult valami, amely 
átformálta a világot. Ma is szükség 
lenne, hogy visszatérjünk a Bibliá-
hoz, amely a szeretet Istenét mutatja 
be, és azt, hogy hogyan lehet meg 
bennünk is az Ő szeretete. Kívánok 
megújulást mindenkinek, és ami 

hozzá kell: kálvini határozottságot.
„Vigyázzatok, mert ellensége-

tek az ördög, mint ordító oroszlán 
jár szerte, keresve kit nyeljen el: 
álljatok ellene a hitben szilárdan”.  
1 Péter 5,8-9.

Ámen!

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

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

BURSA HUNGARICA

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordu-
lójához történő csatlakozás jóváhagyásáról a 
Képviselő-testület a 2017. szeptember  12-i 
ülésén döntött.

Erdőkertes Község Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
val együttműködve, az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet alapján ezennel 
kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2017/2018. tanév második 
és a 2018/2019. tanév első félévére vo-
natkozó pályázati felhívást - „A” TÍPUSÚ 
PÁLYÁZAT, és a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
–  „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT 

A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkeze-
lési és Együttműködési Rendszerében 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: az EPER Bursa 
Hungarica oldalon.

Feltétel:  erdőkertesi lakóhely, szociális 
rászorultság (melynek igazolására, a pályá-
zó lakcímén élő, valamennyi oda bejelentett 
személyre vonatkozó jövedelemnyilatkozat 

és jövedelemigazolás szükséges).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. november 7.

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

További lényeges információk az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő weblapján.
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tanévkezdés 
2017

„Almát, körtét, szilvát, szőlőt 
hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja
minden ember.”

Weöres Sándor: A tanév-nyitás-
kor című verssora jut eszembe, ha 
a tanévkezdésre gondolok. De mit 
hozott a mi iskolánknak? Természe-
tesen a legfontosabb, hogy kétosz-
tálynyi kiselsős érkezett ismét kö-
zénk, akiket a nyolcadikosok immár 
hagyományosan egy iskolajelvény 
feltűzésével avattak fel tanulóink so-
rába az évnyitón.

Az épület is megváltozott: a leg-
jelentősebb, hogy új falat kapott a 
lépcsőház, tágas ablakokkal és így a 
földszinti aula világossá, vidámmá 
változott. 

Szép, kulturált büfé került kialakí-
tásra a földszinten. Sikerült az összes 
tantermet is kifesteni, hol a szülők, 
hol kollégáim, illetve a fenntartó 
segítségével. A diákok és tanárok is 
egyaránt örülnek a táblafestéseknek 
az osztályokban, nagyon régóta vár-
tunk már erre. A tornateremben is 
felújításra került a megosztott tér-
elválasztó, mely megkönnyíti a ta-
nítást. A tantermek és folyosók szí-
nes, érdekes dekorációját szeretettel 
készítettük, hogy tanulóink minél 
otthonosabban érezzék magukat, 
és jókedvvel vidáman jöjjenek nap, 
mint nap iskolába.

Tanévkezdéskor az alsós tanulók 
az osztályfőnököktől kapták meg a 
tankönyveiket, így zökkenőmentes-

sé vált a tankönyvosztás. Bevezetésre 
kerül az e-napló is ebben a tanévben, 
s minden szülő azonnal és pontosan 

tájékozódhat gyermeke előmenete-
léről.

Mindenki örömére van újra külön 
fejlesztőpedagógusunk és pszicholó-
gusunk. Zsolt bácsit máris megked-
velték a gyerekek.

Tóth Béláné
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Nagy Lajos vezette játékve-
zetővel 2017. augusztus 

20-án,16 órai kezdettel, sok nézővel 
és mint kiderült két egyenlő erővel 
rendelkező csapattal elkezdődött 
Erdőkertes (teljesen politikamen-
tes) Jobboldal – Baloldal labdarúgó 
mérkőzés. Izgalmas nagy küzdelem 
zajlott a focipályán. Míg a félidőben 
2-0-ra a Baloldal vezetett, a hajrára 
a Jobboldal összeszedett játékkal ki-
egyenlített, és a végeredmény is dön-

tetlen, azaz: 2-2 lett.
A mérkőzés után 11-es rúgó ver-

senyben 18 játékos nevezett. Fia-
talok-idősebb korosztály vegyesen. 
Három kapus védett felváltva: Dr. 
Kiss Csaba, Patkás Gábor és Dugo-
nics László.

Eredmények: I. helyezett: Berta 
Gábor, II. helyezett: Bárdos Tibor, 
III. helyezett: Nagy János.

A vidám hangulatban zajló ren-
dezvényt bográcsvacsorával zárták.

Köszönet a „szakácsoknak”: 
Inczédy Zsoltnak, Ivancsó Mihály-
nak, és Nagy Jánosnak, aki még egy 
kis süteménnyel is meglepte a társa-
ságot.

Köszönjük a Főszervezőknek: Ka-
puvári Nándornak, Dugonics László-
nak, és Hutóczki András ESE elnö-
kének, hogy ismét létrejöhetett ez a 
jó hangulatban zajló rendezvény.

Jövőre is visszavárunk benneteket!

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

sport -  közösség

bal-jobb. . .
Az erdőkertesi Fő út jobb- és bal oldali településrészének 

politikamentes labdarúgó mérkőzése

A már hagyományossá vált szomszédolás napja ezúttal 
szeptember 9- én volt a Szatmári utca  100 előtti sza-

bad területen. A szervező Pénzes Z. Ferenc elmondja, hogy 
többen már kérdezték tőle, hogy „mikor jövünk össze”. A 
lakótársakat megkérdezve nem volt egyszerű a megfelelő 
időpont kitűzése, de sikerült. A találkozón 14 család vett 
részt, összesen 38 fővel. A sertéspörkölt mellett főt virsli 
és sok-sok sütemény volt, melyeket a lakótársak készítet-
tek. Természetesen az ital választék is igen változatos volt. 
A gyerekek ügyességi versenyen, és különböző játékokban 
vettek részt. A pár hónapos babáktól a tizenkilenc éves ko-
ron át 86 éves lakótárs 

szomszédok találkozója 
a szatmári utcában



az Erdokertesi Neumann János Általános Iskolában
„

Szomszédolás

Ötödik osztály

Hetedik A osztály

Hetedik A osztály

Hatvanegy éve önálló Erdőkertes, és nem volt 
eddig faluszéli köszöntő - elköszönő kapuja. 

Polgármesterünk, dr. Pásztor László elmondta, nem 
akartuk, hogy a minden település elején-végén 
látható felirat vagy cirádás üdvözlőkapuk közé a 
községünk is “besoroljon”. Egyedit, különlegeset, 
csak a mi falunkra jellemzőt szeretünk volna. Amíg 
ez nem kristályosodott ki, addig nem is volt köszön-
tőkapunk. A sokéves együttgondolkodás - többek 
között a Kertes Erdőkertesért Munkacsoport tagjaival 
- végül meghozta az eredményt. A szeptember 
23-án este felavatott Kapu valóban egyedi, valóban 
különleges, és csak a mi falunkra jellemző.
Az idelátogató - ha kíváncsi rá - dióhéjban a 
település történetéről is képet kaphat a vasútállo-
más szomszédságában felépült új téren, ami méltó 
környezet Böjte Horváth István alkotásának.
Az Erdő-kert Fesztivál első napjának záróeseménye  
volt az avató.

Megszépült a Faluház előtti kert

FOLYTATÁS AZ ELŐZŐ OLDALRÓL>>>

is jelen volt. Megerősítették, hogy Karácsonykor 
is újra összejönnek. Elmondható, hogy nagyon 
összetartó a társaság.

Pénzes Z. Ferenc

Erdo-kert Fesztivál
„

kiállításmegnyitó

Községkapu-avatás

Erdo-kert Fesztivál„
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