Szép Kertek

Családi nap
az iskolában

Rábai Zsuzsanna Szép Kert I. helyezés

Október 4. az Állatok Világnapja

Horváth István Környezettudatos Kert I. helyezés

Idősek Világnapján

Sajó Márta Legyszebb Konyhakert I. helyezés

Madárovi

Óvoda
Ki Akarok Nyílni

Papp Ferenc Virágos Épület I. helyezés

Ovibuli
Kihelyezett Tankerületi Értekezlet

Tankerületi Értekezlet vendégvárás

Vince Lajos Szép Kert I. helyezés

HIRDETÉS

Ovibuli

P olg á r m e s t e r i tá j é k o z tató
Tisztelt
Erdőkertesi
Polgárok!
Az eltelt
időszakban az
alábbi eseményekről számolhatok be.
n Szeptember 25-én a Települési Értéktár

Bizottság tartotta ülését, és a helyi értékek
közé emelte a Háromházi-Lőtér természeti
környezetét, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművét a Fő úton, Róheim
Géza emléktábláját a Géza utca elején, valamint a Falu Kapuját a település bejáratánál.
n Október 3-án az Oroszlános játszótér,
valamint a Általános Iskola Rákóczi utcai
homlokzata melletti közvilágítási beruházásról egyeztettem, ugyanezen a napon az
Erdőkertesi Víziközmű Társulatnak az útépítésekben történő társberuházói státuszáról
volt megbeszélés.
n Október 4-én első alkalommal, majd
a hónap folyamán többször a település adventi programsorozatáról folyt egyeztetés,
az egységes megjelenés és az adventi bögre
megtervezését illetően is.
n Október 5-én Veresegyházon részt
vettem a illetékes rendőrőrs közbiztonsági
egyezetető fórumán, ahol a rendőrség munkáját megköszöntem, és felhívtam szíves figyelmüket a településen jelenlévő kábítószer
problémára, valamint kértem az erőteljesebb
közterületi jelenlétet.
n Október 6-án Gróf Batthyány Lajos
szobránál a település lerótta kegyeletét a
kivégzett első miniszterelnök, valamint a 13
aradi vértanú előtt.
n Október 9-én a Bánya-tó részleges
hasznosítása tekintetében egyeztettem a
Galgamentő csoporttal.
n Október 10-én találkoztam a Főváros
Önkormányzata által működtetett erdőkertesi
Szociális Otthon vezetőivel, a gondozottak
elköltöztetésére sor került. Jelenleg a selej-

tezés van folyamatban. Az ingatlan bárminemű hasznosítása mindannyiunk tudomása
szerint az ingatlan jövőbeni hasznosítására
acéllal, hogy oda bárkit is beköltöztessenek
nincsen, és a Fővárosi Önkormányzatnak
sem áll szándékában.
n Október 11-én volt a Faluházban az
Idősek Világnapja alkalmából megrendezett
ünnepség.
n Október 16-án rendkívüli testületi ülés
volt a csapadékvíz-elvezetési pályázatunkkal, az óvodaépítésére benyújtandó pályázatunkkal, valamint a Béke utcai útépítés
közbeszerzési eljárásának eredményhirdetésével kapcsolatban.
n Október 18-án a Dunakeszi Tankerület havi rendszerességű értekezlete az
Erdőkertesi Faluházban került megtartásra.
n Október 23-án ünnepi megemlékezés volt a Faluházban, az 1956-os forradalom és szabadságharcról.
n Október 25-én kezdeményezésemre az Őrbottyán Város Önkormányzatának
testületi ülésén vettem részt, melyen a Határ utca – Szőlősor és Kígyóstó út közötti
szakaszának rendbetételéről egyeztettünk
és állapodtunk meg. Ugyanezen a napon
lakossági fórum volt a Béke utcai útépítéssel
kapcsolatban.
n Az Önkormányzat a hónap folyamán
vásárolt egy használt KIA kisteherautót azzal
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a céllal, hogy a településen található köztéri
szemetesek ürítése még sűrűbb és hatékonyabb legyen, valamint nyári időszakban
alkalmassá tehető a nyári locsolásokra.
n A Thököly utcában a Bethlen és Zrínyi
utca közötti szakaszán elkezdődött a járda
és a csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója.

A szeptemberben megrendezésre
került Sörfesztiválon a Donga felújításához
104.810,- Ft-ot adományoztak a jótékonysági sörcsapolás alkalmával.
n

Dr. Pásztor László
polgármester

Képviselői fogadóóra:
November 13-án 17.3o órától 19.oo óráig Nagyné Gódor
Csilla alpolgármester asszony
fogadó órát tart az Oroszlános
Játszótéren.
December 11-én 17.3o órától 19.oo óráig Varga-Bokor
Zsuzsanna képviselő tart fogadóórát a Szentsarki Emlékkeresztnél

Az Idősek Világnapja a Faluházban

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Fehér Ágota 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: naplo@erdokertes.hu • Honlap: www.erdokertes.hu • Megjelenik havonta 3.000 példányban • Grafikai
munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila
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A ny ugdíja s ok s zá mí th atn ak a k or m án y r a
A magyar gazdaság növekedése
közös sikerünk, ebből minden generációnak, így a nyugdíjasoknak
is részesülniük kell – nyilatkozta
lapunknak Tuzson Bence, a Pest
megyei ötös számú választókerület
országgyűlési képviselője, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős
államtitkára.
Ha jól emlékszem, a miniszterelnök Magyarország történetében példanélkülinek nevezte a nyugdíjprémiumot. Tényleg nem volt ilyen jellegű
gesztus korábban?
Egyértelműen
előrelépésnek
tekinthető a kormány azon intézkedése, hogy idén novemberben
nyugdíjprémiumot fizet, hozzá kell
tennem, nem csak a nyugdíjasoknak,
hanem mindazoknak, akik nyugdíjszerű ellátásban részesülnek: tehát
az özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, rokkantsági vagy fogyatékossági ellátásban részesülők számára
is. Ilyen még korábban soha nem
volt, ez a mostani kormány érdeme.
Ugyanígy fontos az is, hogy javaslatot tettünk arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a nyugdíjasok idén
is kaphassanak tízezer forint értékű
2017.OKTÓBER 27.
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

nyítva 24 ezer forint lesz. Ezt egy
összegben, a novemberi nyugdíjjal
együtt kapják meg a szépkorúak.
Sokakban felmerülhet a kérdés,
hogy miért éppen most?
El sem hinné, hogy milyen egyszerű a válasz: ennek a lépésnek most
jött el az ideje. Az elmúlt évek sikeres
gazdaságpolitikájának eredménye a
nyugdíjprémium. Úgy gondoljuk,
hogy a magyar gazdaság példaértékű
növekedése közös sikerünk, amelyből minden generációnak, így a
nyugdíjasoknak is részesülniük kell,
hiszen ők azok, akik évtizedeken
át keményen dolgoztak ezért az országért. A mi kormányunk nem hitelekre alapozza a fontos pénzügyi
intézkedéseit – köztük a nyugdíjemelést és a prémiumot –, hanem
Magyarország teljesítményére, amely
a közös munkánk gyümölcse. Ennek
Erzsébet-utalványt karácsony előtt. köszönhetően 2011 és 2017 között
26 százalékkal tudtuk növeli a nyugMilyen értékű nyugdíjprémiumra díjakat, erre vezethető vissza a moslehet számítani?
tani lépés is, és mivel 2018-ban 4,3
százalékos bővülés várható, így nagy
A nyugdíjprémium és az infláció valószínűséggel akkor is tudunk
miatti kompenzáció, azaz a nyugdíj- majd nyugdíjprémiumot fizetni.
kiegészítés együttes összege egy 125
ezer forintos átlagnyugdíjhoz viszoMogyorósi Zsuzsanna

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődtek Erdőkertes, Béke utca I. ütem (Fő út – Vereckei utca közötti
szakasz) útépítési és csapadékvízelvezetési munkái

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból pályázat útján elnyert támogatásból megkezdődtek a Erdőkertes, Béke utca I. ütem (Fő út – Vereckei utca közötti szakasz) útépítési és csapadékvízelvezetési munkái.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által 99,99 millió Ft-tal támogatott projekt összköltsége 105,23 millió Ft.
A projekt célja a belterületi aszfaltúthálózat bővítése, a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök és ezáltal a munkahelyek
gyorsabb elérése.
A fejlesztés eredményeként 838 m gyűjtőút készül el a hozzá közvetlenül kapcsolódó csapadékvízelvezetési elemekkel.
A kivitelezést a Penta Kft. végzi. A kivitelezés kezdési időpontja: 2017. október 27. A kivitelezés várható befejezése: 2017. április 27.
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E r d ők e rt e s k ö z t e r ü l e t- f e lü g y e l e t
Újra ősz van
Erdőkertes Község
Önkormány zat
rendelete értelmében ismét engedélyezett a száraz
avar és zöldhulladék égetése kedd és szombati napokon. Felhívom azonban a figyelmet,
hogy SZÁRAZ avar és zöldhulladék ÉGETÉSE és NEM NEDVES
avar FÜSTÖLÉSE a megengedett
az alábbiak betartásával:
Az avar és kerti hulladékok égetése tűrt állapotként elfogadottan,
az alábbi feltételek betartásával lehetséges :
Az égetés időtartama: szeptember 1-től május 31-ig a tűzgyújtási

veszélyezteti, vagyoni és környezeti
kárt nem okoz.
A tűz őrzéséről és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén
olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz eloltható, illetve terjedése
megakadályozható.
Az égetés befejezésével a tüzet el
kell oltani és a parázslást meg kell
szüntetni.
Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot,
csak kiszárított avart falevelet és
száraz gallyakat.
A közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik a tűzgyújtás , az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok betartását.

tilalom betartásával. Keddenként
06.oo-20:oo-ig illetve szombatonként 06.oo-12.oo-óráig, szélcsendes időjárási viszonyok között.
Tűzgyújtási tilalom illetve szmoghelyzet esetén az avar és kerti hulladékok égetése tilos.
A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol
az égetés és annak hősugárzása a
személyi és vagyonbiztonságot nem

Aki a szabályokat megsérti
200.000 Ft-ig terjedő Közigazgatási bírságra számíthat a helyi rendelet megsértése miatt, a 259/2011
(VII.7).Kormányrendelet értelmében amennyiben tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett
elő és az oltási tevékenységben a
tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a bírság összege 20.000 Ft-tól
3.000.000 Ft-ig terjed.

KÖRNYEZET
n

Javaslom egészségünk és a levegő tisztaság megóvása érdekében a
komposztálást, illetve zöld zsákban
a Zöldhíd is elviszi kéthetente, az
1m-nél nem hosszabb gallyak ös�szekötve kihelyezhetők.
KÖZLEKEDÉS
Egy kis KRESZ

n Alapvetően a KRESZ nem csak

az úton történő közlekedést, haladást szabályozza, hanem más viselkedésformára, illetve helyzetre is ad
útmutatást. Ilyen helyzet a megállás,
illetve pontosabban az a művelet,
amikor a vezető úgy dönt, hogy nem
kíván tovább részt venni a forgalomban, hanem ilyen-olyan ok miatt el
kívánja hagyni azt. Például megérkezett valahová, felveszi az utasát, árut
hozott egy boltba vagy csak egyszerűen félreáll és vár valakire.
A KRESZ ezeket a műveleteket
megállásnak vagy várakozásnak
tekinti.
A szabály úgy rendelkezik, hogy
közúton nem szabad akárhol kiválni
a forgalomból, mert például veszélyes lehet az. Ezért nem állhatunk
meg autópályán, útkereszteződésben, kanyarban és meg egy sor más
helyen sem.
Ahol viszont a megállás nincs
tiltva, ott is annak szabályos végrehajtásához be kell tartani egy fontos
feltételt. Ez alapján egy közúton a

k ör n y e z e t ü nk
forgalmat csak úgy hagyhatjuk el, ha
az úttest jobb szélére húzódunk.
Idézek a KRESZ-ből:
„Járművel megállni - ha közúti
jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés
rendelkezéséből más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.”
Néhány kivétel van, például a kijelölt parkolóhelyek, a leállósáv, az
útpadka, ahol nem az úttest jobb
szélén állunk, de mégis szabályos
a művelet. Ebben a felsorolásban
azonban nem szerepel sem a járda,
sem a járdasziget!
„Az útnak az úttesten levő, attól
kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt - a járműforgalom elől
elzárt, a gyalogosok védelmére vagy
a járműforgalom irányítására szolgáló - része.”
Így ez forgalomtól mindenképpen elzárt terület.
Tehát az eddig leírtakból következik, hogy azért nincs járdán várakozást tiltó tábla, mert eleve nem
a járdán, hanem az úttesten szabad
csak megállni.
Ugyanakkor az alap definícióban
is az áll, hogy: „ha közúti jelzésből
más nem következik…”, azaz létezik
olyan helyzet, amikor mégiscsak fel
lehet állni a járdára. Ehhez viszont
az szükséges, hogy ezt a közúti jelzés
engedélyezze. A KRESZ azonban
további feltételeket is köt ahhoz,
hogy a járdára felállhassunk:
„a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a
gyalogosok közlekedésére legalább
1,5 méter szabadon marad, és a jármű tengelyterhelése az 1.000 kg-ot
nem haladja meg.”
Tehát nagyon széles autóval, nagyon nehéz autóval (két tengely esetén max. 2 tonna), engedélyező jelzések hiányában sem tartózkodhatunk
a járdán. Az utóbbi években történt
szabály módosítások kapcsán néhány
jármű a fent leírtakkal ellentétben ak-

kor is felállhat a járdára, ha azt jelzés
kifejezetten nem engedi meg, bár ebben az esetben az előző három feltételnek meg kell felelniük:
• a mozgásában korlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével,
• a betegszállító gépjármű,
• az iskolabusz,
• a gyermekeket szállító autóbusz,
• a kerékpár,
• a kétkerekű segédmotoros kerékpár és
• a kétkerekű motorkerékpár.
A kétkerekűek felállása nincs ennél jobban szabályozva, tehát, ha a
gyalogosokat nem akadályozzák, akkor a járda bármelyik részén tartózkodhatnak, akár a fal mellett is.
Összefoglalva:
A járdára felállni alapvetően
csak akkor szabad, ha azt közúti jelzés engedélyezi. Ahol ilyen nincs,
ott ne parkoljunk a járdán, mert
büntetés jár érte. Még akkor is, ha
esetleg előtte évekig oda álltunk.
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MINDEGY MENNYI IDŐS.
Mi kell a kutyának, mennyibe kerül a tartás?
Számoljunk együtt:
Kutyaház - kb 20.000 Ft alsó hangon, de
mondjuk megcsináljuk vagy volt régi.
Etető itató edény,fekhely póráz nyakörv.
Költségek 13-15 éven keresztül éves
szinten / 1db kutyára!
Kistestű (20 kg alatti) eledel: évi 50.000 Ft
Féreghajtó: (évente 4x) 4.000 Ft
Külső parazitamentesítés évi 15.000 Ft
Védőoltás (veszettség- kombi) 5-9.000 FT
Mikrochip behelyezés egyszeri 3-5.000 Ft
kb:80.000Ft
Közepes testű (20-40kg) évi kb. 100.000 Ft
Nagytestű ( 40 kg fölött évi kb. 135.000 Ft
Nagyon szűkösen számoltam, nincs benne
váratlan orvosi kiadás ivartalanítás jutalom falat, elhasználódott játékok kellékek.
Mindenki gondolkodjon el vállalható költség-e
ez a családnak éveken át. Ha így teszünk mielőtt
egy társ állatot magunkhoz veszünk sokkal kevesebb szomorú szemű és elhagyatott állat tekint a
külvilágra a menhely rácsai mögül.

A talált befogott kutyák közül 3 megint chip
nélküli, így októberben eddig újabb 3 kutya
BEFOGAD-LAK
került Alapítványunk gondozásában. Ezeknek
HÍREK
a kutyáknak az orvosi költsége (oltások, chip,
Nem győzöm parazita mentesítés, és ivartalanítás) megint
hangsúlyozni a közel százezer forint, amit nekünk kell kifizetni
felelős kutyatartás a felelőtlen állattartók helyett.
fontosságát.
Kérjük akik tehetik adományaikkal támogassanak minket, hogy tovább működhessünk.
Tisztelettel kérek mindenkit, gondolkozzon
kicsit és számoljon, mielőtt a nyavalygó gyerKérjük aki teheti adományaival
kőc kedvéért kutyát vesz magához.
segítsen nekünk.
NEM AZ ÁLLATMENTŐK és ÁLLATVÉDŐK OTP:
DOLGA az EMBERI FELELŐTLENSÉG KÖVETKEZ- 11742568-20003775 Köszönjük!
MÉNYEIT VÁLLALNI, hanem a KUTYATARTÓÉ!
Senkit nem köteleznek állattartásra. Mielőtt
haza viszünk egy cuki kiskutyát mérlegeljük.
Hiába ígér meg a gyerek mindent, az újdonság
varázsa pár nap alatt elmúlik, és nekünk felnőtteknek kell felelősséget vállalni a kis jövevényért, nekünk kell etetni sétáltatni gondozni!
Mettől meddig dolgozunk? Hol lakunk? Mennyi
időt és pénzt tudunk áldozni a kutyára? 8 hetes
kort betöltött kölyök akkor lehet 4 hónapos korig oltás és chip nélkül, ha az anyja mellett van!
A kutya CHIP NÉLKÜL NEM CSERÉLHET GAZDÁT,

e g é s z sé g ü nk
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k or ai fejlesztő kuck ó

G

yógypedagógus
vagyok,
korai fejlesztő. 0-6 éves
korosztály mozgásfejlesztésével foglalkozom nyolc éve a gyógytorna,
szenzoros integrációs terápia, babamasszázs és a neuro-hidroterápia
eszköztárának segítségével. Mindezt főleg egyéni vagy mini csoportos foglalkozások keretében. Nagyon fontosnak tartom a szűrést és
a prevenciót, ezért több vizsgálati
módszer segítségével állok a szülők
rendelkezésére, valamint képességfejlesztő szabadidős baba-mama
foglalkozások, és komplex ovis torna szervezésével szeretnék lehetőséget biztosítani a helyi családok számára az önfeledt prevencióra. Ilyen
foglalkozás lesz a képességfejlesztő
Mesetorna Babáknak minden hónap utolsó csütörtökjén a BabaMama Klubban.
Egy éve lakunk Erdőkertesen,
ahol olyan otthon kialakításán
szorgoskodtunk, hogy a gyerekek
mellett itthon is fejleszthessek. Így

hívtunk életre egy 20m2-es, sok
eszközzel felszerelt Korai Fejlesztő
Kuckót. A Kuckó tavasz óta fogadja
egyéni fejlesztésre az ovis korosztályt, de októbertől már kis csoportos foglalkozásra, felmérésekre, babamasszázsra, korai hidroterápiára
(kádas program), bábos mesekuckóra is lesz lehetőség. Még ennél is
sokrétűbb programkínálattal terveztem a nagy közönség előtti nyi-

Jó hír a futás szerelmeseinek, a kezdőknek, az újrakezdőknek, a már rendszeresen mozgó helyi lakosoknak, hogy elindult
a helyi „Fuss Velem!” közösség. Egy önszerveződő futókör, ahol
azon túl, hogy együtt gyűjtjük a kilométereket, segítjük, támogatjuk egymást.

Ha szeretnél több információhoz jutni, csatlakozz a
„Fuss Velem” Facebook csoporthoz!
Szeretettel vár:

Venczel Zoltán és a lelkes futótársak

tást, de egy harmadik baba érkezése
kicsit változtatott a terveken.
Ígérem, jövőre tovább színesedik
a Kuckó élete. Addig is minden hónap utolsó csütörtökjén ingyenes
MESETORNA foglalkozással várom a gyerekeket a Baba-Mama
Klubban!
Várlak benneteket szeretettel!
Csizmadia Melinda

g y e r m e k e ink

7

ki akar ok nyílni
Év indító családi délután
az óvodában
Óvodánkban szeptember végén
megrendeztük év indító családi délutánunkat. Nagyon jó hangulatban
telt, szép számmal érkeztek a családok a rendezvényre. Nagyon gyorsan repült az idő a sok játék és kacagás közben. Nem is csoda, hiszen
rengeteg élményben volt részünk.
Az óvónénik arcfestéssel és csillámtetoválással örvendeztették meg a
gyermekeket, de nagy sikernek örvendett a hőlégballon készítés vagy
a nyakláncfűzés is. A tornateremben
birtokba vehették a gyermekek a
légvárat, az udvar pedig a feledhetetlen népi játékok helyszíne volt. Ezek
az egyszerű, ám kreatív játékok aratták a legnagyobb sikert. Aki egy kis
nyugalomra vágyott, az mesedramatizáláson vehetett részt és a táncos
lábú gyermekek táncházunkban is
szórakozhattak. Természetesen nagyon keresettek voltak a szülők által
hozott sütemények és innivalók, a
gyermekek örömmel csemegéztek
belőle. Köszönjük a családok részvételét és reméljük, hogy jövőre is
megszervezhetjük ezt a nagyszerű
programot
A „Ki Akarok Nyílni
Óvoda” dolgozói
és a szülői munkaközösség

Madarász ovi kirándulás
Az állatok világnapja alkalmából
madarász ovi kiránduláson vett részt
az óvoda minden csoportja. Buszra
ültünk a gyermekekkel és a Gödöllői
Egyetem Arborétumáig meg sem álltunk. Ott egy előadó várt bennünket, aki nagyon sok érdekességgel
gazdagította óvodásaink ismereteit.
A kirándulás legizgalmasabb része
természetesen a szén- illetve kékci-

nege gyűrűzése és simogatása volt.
Emellett megismerkedhettek a madárfogó háló rejtelmeivel, megvizsgáltuk a tölgyfa különleges levelét
és a sok összegyűjtött makk között
még olyat is találtunk melynek apró
lakója, egy hernyó volt. A kis tó
partján gőtét csodálhattunk meg,
de nagyon szép madártollakat is
vizsgálhattak a gyermekek. Mivel a
gyermekek mozgásigénye igen nagy,
ezért természetesen a futó és fogó játékok sem maradhattak el.
Nagyszerű kiránduláson vehettünk részt szép környezetben, friss
levegőn. Köszönjük a szülők hozzájárulását a buszköltség és az előadás
kifizetéséhez. (1.)

Állatok világnapja

Zöld óvoda révén egyik legfontosabb “zöld” ünnepünk október 4-én
az állatok világnapja. Természetesen
méltó módon emlékeztünk meg róla.
Kiállítást rendeztünk az állatok életéről, gondozásáról, melyhez minden
csoport gyűjtött valamit. Volt, aki állatos könyveket, plüssöket, mások kutyatartással kapcsolatos eszközöket, de
még sorolhatnánk az ötletes gyűjteményeket. A nap fénypontja a kutyabemutató volt, melyet óvónénink, Hoór
Ákosné szervezett. Különböző ügyességi játékokat játszottak a gyermekek a
kutyákkal közösen, versenyeztek illetve rácsodálkozhattak négylábú barátaink (Tücsök és Csenge) ügyességére is.
Nagyon szépen köszönjük Hoór Ákos
Idősek világnapja
és Hoór Melinda közreműködését.
Megtisztelő felkérést kaptunk,
Felejthetetlen élményben volt
hogy az idősek világnapján egy kis részünk! (2.)
műsorral köszöntsük településünk
A „Ki Akarok Nyílni
idős lakosságát. Nagyon lelkesen
Óvoda” dolgozói
készültek a gyermekek Szarvasné
2.
Suba Erika és Hoór Ákosné segítségével. Minden alkalmat kihasználtak, hogy gyakorolják táncukat,
énekeiket. Munkájuk eredménye
egy kedves, szívet melengető előadás
lett, melyet a közönség nagy tapssal
jutalmazott!
Gratulálunk nekik!
1.

tá g a bb k ör n y e z e t ü nk
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tankerületi értekezlet

A

Dunakeszi Tankerületi Központ 2017. október 18-án kihelyezett tankerületi értekezletének
színhelye volt az Erdőkertesi Faluház
és Könyvtár. A rendezvény színvonalas lebonyolításában oroszlánrészt
vállalt magára Erdőkertes Község
Önkormányzata, annak vezetősége
és a konyha dolgozói. Az iskola pedagógusaival karöltve valamennyien
azon munkálkodtak, hogy a komoly
szakmai értekezleten jól érezze magát a népes vendégsereg.
Az elegáns, kulturált helyszín,
Dr. Pásztor László Polgármester
Úr lélekhez szóló köszöntője, a finom ételek, a korrekt kiszolgálás,
Ladjánszki Dóra csomagolástervében megjelenő - az Erdőkertesi

Neumann János Általános Iskola
pedagógusai által készített - logikai
játékok, a szülők és pedagógusok
sós süteményei, Perjési Gergő 8.
osztályos tanulónk humoros prózája, mind-mind hozzájárultak ahhoz,
hogy az ötvenöt intézmény, valamint a Dunakeszi Tankerületi Igazgató Eich László és munkatársai, az
illusztris vendégelőadók, Péterffy
Balázs, a Klebelsberg Központ Stratégiai és Kommunikációs Főosztályának főosztályvezetője, MolnárMagyari Zsuzsanna és Horváth
Dániel a Magyar Diáksport Szövetségtől, Erdőkertes vendégszeretetét
és szépségét méltatva, elégedetten
távoztak a rendezvényről.
Ladjánszki Csilla
intézményvezető

az M3 metr ó
felújítá sa
2017. november 4-étől megkezdődik
az M3 metróvonal rekonstrukciós munkálatainak első üteme, melynek során közel
egy évig a Lehel tér – Újpest-központ
szakaszon, valamint munkanapokon este
és hétvégén a teljes vonalon metrópótló
autóbuszok közlekednek majd. Ennek következtében – figyelembe véve a pótlás
időtartamát is – számítani kell az utazási
szokások megváltozására, az alternatív eljutási lehetőségeket biztosító viszonylatok
átmeneti utasforgalom növekedésére.
A pótlás ideje alatt a VOLÁNBUSZ Zrt.
által közlekedtetett járatok útvonalai nem
változnak, azok budapesti végállomásai továbbra is Újpest-Városkapu, Árpád híd, illetve Népliget és Kőbánya-Kispest autóbuszállomások maradnak. Tekintettel azonban
a metrópótló autóbuszok által biztosított
férőhely kapacitás korlátozottságára, a
Budapestre közlekedő helyközi járatok
esetében az alábbi, alternatív eljutási lehetőségek adódnak.
Árpád híd autóbusz-állomás esetében a
metrópótló megállóhelyek jelentősebb gyaloglási távolságra helyezkednek el, illetve
aluljárón való átkelés is szükséges. Ennek
következtében a 10-es sz. főúton közlekedő, Esztergom, Pilisvörösvár, Pilisborosjenő
és Solymár irányú járatok esetében a
metrópótló autóbuszok helyett jó alternatívát nyújthat a budai fonódó villamoshálózat igénybevétele. Budapest, Bécsi út
(Vörösvári út) elnevezésű megállóhelyen a
17-es, 19-es és 41-es villamosokra átszállva a nagykörúti 4-es és 6-os villamosok és
az M2-es metró egyaránt elérhető.
A Régi Fóti úton közlekedő, Fót, Mogyoród, Őrbottyán és Veresegyház irányú
járatok esetében pedig Újpest Városkapu
helyett Újpest-központ megállóhelyen javasolt a metrópótló autóbuszokra történő
átszállás.

közlekedés
Utasainknak tehát – úti céljuktól függő
alternatívákat figyelembe véve – célszerű
utazásukat megelőzően megtervezniük az
eljutásuk útvonalát, illetve a lehetőségekhez mérten előre felkészülniük a várható
utazási idő növekedésre.
Társaságunk a bevezetést követő időszakban természetesen kiemelt figyelmet
fordít a szolgáltatás zökkenőmentességére, az utasforgalom alakulására és szükség
esetén operatív intézkedésekkel biztosítja
majd a megváltozott utazási igények problémamentes kiszolgálását.
A VOLÁNBUSZ Zrt. a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel együttműködve
minden rendelkezésére álló információs
felületén tájékoztatást ad majd az utasok
részére a változásról. Emellett azonban
kérjük Önöket, hogy ezen információk
saját kommunikációs felületeiken történő
megjelenítésével segítsék a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását. A metrópótlással kapcsolatos utastájékoztatási
hirdetményeket levelünk mellékleteként
megküldjük.
Együttműködésüket köszönjük.
Üdvözlettel:
Kameniczky Ákos sk.
forgalmi igazgató
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November
u
November 7-ig látható az
Erdőkertesi Szép Kertek fotókiállítás a Galérián
u 7-én 16.oo Klasszikus balett
– előképző bemutató óra (bejelentkezés szükséges!)
u
9-én 16.oo-18.oo Kisállat
kiállítás (részletek és belépődíj szórólapokon)
u 10-én 17.3o Táncház a Szőlőfürt óvoda szervezésében

17-én (péntek) 15.oo-19.oo
BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés határideje: nov. 10-ig!)
u

u 18-án (szombat) 19.oo a Ki
Akarok Nyílni Óvoda SzMK jótékonysági bálja
Belépőjegy kapható az Óvodában és a Faluházban (részletek külön plakáton és a honlapokon!)
Támogatójegy is váltható!

NYIT A KALÁCSOSHÁZ
15.oo az ökumenikus gyertyagyújtás a Községi Adventi Koszorúnál
15.3o-tól A Ki Akarok
Nyílni és a Szőlőfürt kiscsoportos
www.erdokertesfaluhaz.hu ovisok műsora
v
December 10. 15.oo
BORmustra
v December 16. 18.oo KarácsoTéma és előadó szervezés alatt
programgazda: Varga-Farkas Edit nyi Hangverseny a református templomban
Sára
v December 17. 14.3o INTÉZu
24-én SZÍNHÁZI ELŐ- MÉNYEK jótékonysági KIRAKOADÁS
DÓVÁSÁRA
Swajda György – Victor
Műsor: az oktatási intézméMáté: ÓZ, a nagy varázsló – a Fiatal nyek csoportjai – (2 óvoda, 2 iskola)
Forrás Színtársulat előadásában
FELHÍVÁS!
Rendező: Molnár Klára
Belépődíj: I. hely: 700.- Ft,
v Helytörténeti
II. hely: 500.-Ft (elővételben már
kutatásokkal foglalkokapható - ld.: hátsó borító)
zó klub létrehozását
u 30-án 15.oo (csütörtök) Kéztervezzük, melyhez
műves foglalkozás (gyermek) kará- várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik
csonyi díszek készítése
elhivatottságot éreznek a település múltjának
Részvételi díj: 300.-Ft (kizá- kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett
rólag előre bejelentkezéssel, nov. 27- családok életének, sorsának felderítésére.
ig!)
***

u
13-16-ig TÜDŐSZŰRÉS
u 30-án 16.oo (csütörtök) Kézlesz a Faluházban (figyelem! CSAK műves foglalkozás (felnőtt) adventi
NÉGY NAP!)
koszorú vagy asztaldísz készítése
hétfőtől csütörtökig:
Vezeti: Horváth Lászlóné
8.oo-18.oo óráig
Ildikó, az Ildikó Design (kertesi kézműves bolt) vezetője
u 17-én 14.oo-18.oo
Részvételi díj: 1.000.-Ft (kiVÉRADÁS
zárólag előre bejelentkezéssel, nov.
27-ig!)
u
17-én (péntek!) 17.oo A
u 25-én (szombat) 14.oo
SZÁZVIRÁGÚ KALOCSA
ULTI-KLUB
kiállítás megnyitó
Petrás Anna és Stúdiója
u
26-án (vasárnap) 17.oo
megnyitja: dr. Pásztor László
közreműködnek: a Veres- NOSZTALGIA KLUB
egyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola népzene tanszakos növenDecemberi előzetes
dékei és a Kertesi Kamarakórus
v ADVENTI PROGRAMOK
u 20-án (hétfő) 18.oo
a Szent István parkban
v December 3. 15.oo órától
BioPont klub

v A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ
SZOLGÁLTATÁST
szervez, elsősorban a saját
rendezvényei idejére, hogy
a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a
programjaink látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.

***
v Megfelelő számú

jelentkező esetén ősztől
újból indítjuk a bőrmíves, a
kosárfonó és a nemezelős
tanfolyamot, továbbá a patchwork (foltvarró)
klubot. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
***
v TÁRSASKÖR

Előadásokat, programokat, beszélgetéseket
szervezünk a község és

k u lt ú r a
a környék lakói számára, akik érdeklődnek a
múlt és jelen történései, jelenségek, okok és
okozatok iránt, kíváncsiak a világ dolgaira, vannak ismereteik, véleményük, melyeket megfelelően alátámasztott ellenvélemények hatására
akár meg is változtatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés kiegészítéséhez szívesen veszünk javaslatot, ami esetleg egyedi vagy lokális töltést ad a
kifejezésnek. Felmerült a KERTESI TÁRSASKÖR
név, de várnánk a kreatív ötleteket, és egy év
múlva (ez a pozitív gondolkodás!) megtartjuk
a KÖR „névadóját”. A nyertes pályázót színházjeggyel jutalmazzuk.
***
v A Kertesi Kamarakórus vár-

ja a tagjai közé mindazokat, akik
szívesen énekelnek, és szeretik a
jó társaságot. Kóruspróba minden
csütörtök 18.oo órától van a Faluházban, karvezető Iványi Magdolna.
***
v JÁTSZANI JÓ!

TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását tervezzük ősztől felnőttek
számára. A havi egy alkalom

időpontját a jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg
sok ember érdeklődését felkelti, és szívesen
választja a kikapcsolódásnak eme formáját.
Emellett – vagy ennek keretében – a bridzsben járatos emberek jelentkezését is várjuk,
szeretnénk bridzs klubot is létrehozni.
***
v Mikrokontroller klub mű-

ködik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-,
lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux
alapismeretek. Klubvezető: Tóth János Péter.
***
v Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul ismét
2017. őszén a Faluházban.
A tanfolyam két féléves. Ős�szel és tavasszal 6-6 elméleti foglalkozás és
6-6 terepgyakorlat lesz. Az előadások minden
második csütörtökön 18-20 óra között lesznek,
a kirándulások pedig hétvégén a délelőtti órákban, kb. 2-3 órás elfoglaltságot jelentenek.

11
Kb. 110 gombafaj megismerésére nyílik
lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés szabályaival, élettannal, a gombák felépítésével,
határozó bélyegeivel, a gombamérgezésekkel,
a felhasználási és tartósítási módokkal, valamint a gyógyhatású gombákkal is.
A tanfolyam csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
További információk, jelentkezés: 30-2930359 szidoniakis@gmail.com
***
v A BioPont klub 2014.
májusától havi-másfélhavi
rendszerességgel klubnapot
tart a Faluházban, amelyen a
témákat a tagok igényei szerint választjuk. A
fő irányvonal továbbra is a környezettudatos,
vegyszermentes életmód kialakításához nyújtott segítség. Az előadásokhoz kapcsolódóan az
egymástól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk.
A „benti” foglalkozások mellett célzott természetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynövényismereti és gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban
is megtanuljuk a gyógynövények feldolgozását.
A részvétel díjtalan!
Pallag Katalin

A Faluházban kávé automata működik, üzemelteti a Kávébázis Kft.

hi t
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Áldá s,
békesség!

Bíró Mátyás, Szegedi Kis István, hiszen már
egészen korán megvoltak a reformációs tájékozódások, sőt konkrét döntések is, hiszen pl.
Pápán már 1531-ben(!) elindult a református
sodálatos hónapon vagyunk túl. Nem oktatás. Nekünk reformátusoknak a határohiszem, hogy csak mi protestánsok, zott püspök is nagyon emlékezetes: Méliusz
akiket azért neveznek így, mert a protestáns Juhász Péter, az ő vezetésével fogadták el
kifejezés egyrészt kiállást jelent valami mel- máig alapvető hitvallásainkat Debrecenben, a
lett (hitünk mellett), másrészt tiltakozást, II. Helvét Hitvallást. Vagy a későbbi dunántúli
ha hitünket bántják. Hanem az egész keresz- református püspök: Séllyei István, és a rektortyén-keresztény alapokra felépült világ sokat tanító: Kocsi Csergő Bálint, akik elszánt hittel,
köszönhet magának a protestantizmusnak, más prédikátorokkal együtt akár az életüket is
a reformációnak, Luther Mártonnak, Kálvin készek voltak odaadni, de hitüket nem. Mert
Jánosnak, Ulrich Zwinglinek, Melanchton említenünk kell még sokszor ezeket a neveket.
Fülöpnek, Bullinger Henriknek, hogy csak a Ha a mai reklámozó cégek megteszik a céglegnevesebb nyugatiakat említsük. Mellettük nevekkel, hogy rögzüljenek az emberekben,
pedig magyar neveket is, akiknek nagyon akkor mi miért is ne nevezzük meg újra és újra
sokat köszönhetünk: Sztárai Mihály, Dévai „reformátor eleinket”, akiknek tanításait sok
esetben követjük, akik ikonokká váltak? Mert
személyiségük, belefektetett erejük hatása
kivehetetlen az európai gondolkodásból. Nem
tudjuk, hogy mi lenne most nélkülük, de az
biztos, hogy szükségünk volt és van rájuk.
Még akkor is, ha nem mindenben értették
meg egymást. Meg a Tridenti Zsinat (15451563) római katolikus összefogásának embereit. Még akkor is, ha többféle oldalról több
frontot is nyitottak, és mivel nem értették meg
egymást, ezért küzdöttek, harcoltak egymás
ellen. Nem mindent láttak tisztán, és mi sem
egészen. Mi most már azt látjuk, hogy az ellenség nem a másik felekezeti oldalon van.
Nem az ellen kell küzdeni, aki ugyanúgy a Bibliát olvassa, aki ugyanúgy Krisztushoz imádko-
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zik, aki ugyanúgy mennyei Atyánk szeretetét
hirdeti, csak kicsit máshogy. Hanem inkább
a mindenkori korszellem áll ellen, amelynek
segítségébe kapaszkodva egyre nagyobb
tömegek sodródnak el mindegyik keresztyénkeresztény felekezettől, templomból, távol a
Bibliától. Vannak még, akik egy-egy temetésen találkoznak az Isten szolgájával. De egyre
többen már ott sem. Már a méltóságteljes
búcsúvételhez sem látják szükségesnek a Bibliát, az Isten vigasztalását kereső énekeket és
imádságokat. Sőt, egyre többen szeretnének
vigasztalódni Máté Péter vagy más modern
szerző dalaival, az Edda Művek zenéjével.
Persze nem mondom, hogy ez mind tilos, csak
látom a korszellem áramlatát, hogy mit tart
fontosnak a posztmodern ember.
Sokan azt sem értették meg, hogy az egyházak elsősorban nem templomokba hívogatnak, hanem Jézus Krisztushoz. Mert egy-egy
épület, vagy az abban átélhető kicsi nyugalom
nem adja meg a megoldást az élet válságaira.
De az a Jézus, Akinek a szeretete, odaadása
egyértelműen látható a keresztről, mindenben
győzött. Aki a halált is legyőzte (nem úgy jött
vissza, mint kortársainkról hallhatjuk, hogy
egyszer csak a klinikai halál állapotából valaki
visszafordította, hanem saját akaratából, előre
is bejelentve), de átélte az elhagyatottságot,
kitaszítottságot, Aki átélte a legmélyebb poklot is és legyőzte, az hogyne tudna segíteni –
annak, aki Őhozzá jön. Bárkinek, bármikor.
Nekem különös, hogy sokan viszont azon
élcelődnek, hogy akik magukat keresztyének-
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nek mondják, ők sem tökéletesek, sőt felnagyítva láthatunk pár egyházi csúnyaságot, és
ezzel látják bizonyítva némelyek, hogy ennyit
ér az egész. Mintha az ember soha nem akarna házat építtetni csak azért, mert voltak már
hanyag munkások. Vagy soha nem vinné a
kocsiját semmilyen szervizbe, mert nem történt meg egyszer az olajcsere. Vagy nem keresne orvost valaki azért, mert találkozott már
olyannal, aki fáradtságában, kimerültségében
esetleg nem jól szólt vagy tett valamit. Egyházi emberek egyet nem értései nem jelentik
azt, hogy Isten nem létezik, vagy hogy nem
szeret, vagy hogy nem érdemes az Ő szabályai szerint élni. A reformáció ünneplésében a
mai protestánsok nem akarják megerősíteni a
korábbi felekezeti civakodásokat, sőt. Inkább
arra a Bibliára akarjuk egyre inkább a hangsúlyt tenni, amely által találkozhatunk Isten
kijelentésével, és amely ugyanolyan fontos a
keresztén világnak, bármilyen nevet is hordozzon épp az a felekezet. Mert ez a reformáció,
amikor a mi emberi életünket Isten törvényeinek megfelelőre alakítjuk. Mert meglátjuk,
hogy úgy működik. Hogy csak úgy működik
jól. Sőt, hogy nem is mi alakítjuk át az életünket, hanem befogadjuk Őt, Jézust hit által,
és bennünk minden szükségeset elvégez. Mint
egy megfelelő gyógyszer, amely a szervezetbe
jutva helyreállítja, amit kell.
Jézus közelségét hirdetjük, Őhozzá hívogatunk, Őt keressük. Jelentse a reformáció hatása számunkra azt, hogy életünk gyógyulhat
Jézus közelében. „Aki tulajdon Fiának nem
kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta,
mi módon ne ajándékozna nekünk vele együtt
mindent?” Róma 8,32. Igen, hisszük, hogy
aki ezt megértette, abból lesz mai Méliusz,
mai Dévai Bíró, mai Luther, mai Kálvin. Mert
ma is nagy szükség van a tiszta szóra, az
értelmes beszédre, az isteni üzenetre. De ez
itt van velünk, mi is a kezünkbe foghatjuk a
Bibliában. Adjon az Úr belülről kiinduló reformációt mai korunkban is, itt Erdőkertesen is
minél több embernek!
Ámen!
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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zés, cikk a Csodakert újságban
• Hernádi Eleonóra: Szép kert II.
helyezés
• Kovács Péter: Szép kert III. helyezés
• Csajbók Orsolya: Szép kert Közönség díj

dén, immáron harmadik alkalommal került megrendezésre
az Erdő-Kert Fesztivál, és az azt
• Horváth István: Környezettudatos
megelőző Szép Kertek verseny.
kert I. helyezés, cikk a Csodakert újságban
• Spitzerné Hegedűs Katalin: KörnyeAz idei évben 16 jelentkező ingatlan ver- zettudatos kert II. helyezés, Közönség díj
senget egymással szép kert, környezettu• Pajor Jánosné: Környezettudatos
datos kert és virágos épület kategóriában. kert III. helyezés
A Kertes Erdőkertesért Munkacsoport két
• Horváth Viktor: Erdőkertes Örökös
alkalommal zsűrizte az induló kerteket, Környezettudatos kertésze díj
épületeket. Idén is szebbnél szebb kertekben jártunk, melyre büszkék lehetnek
• Andrasics Józsefné: Szép kert
tulajdonosaik.
• Radnai Imréné: Szép kert
Az a rengeteg belefektetett munka és
• Forrai György: Szép kert
idő, nem csak saját maguk megelégedettségére lett szép, nyugalmat árasztó kert,
Gratulálunk a nyerteseknek és azoknak
hanem a versenyben is megállta a helyét. is, akik ugyan most nem nyertek, de ők
A versenyzők vállalták, hogy Erdőker- is büszkék lehetnek kertjeikre. A kategótes honlapján a közönség szavazatait is riákban első helyezést nyertesekkel riport
begyűjtve megmutassák néha a kerítés készül a Csodakert újságba, melyet 2018
mögött láthatatlanul is megbúvó meghitt tavaszán lehet majd olvasni.
kertjeiket. Köszönjük, hogy bekukkanthatA versenyzők mellett szeretettel gratulátunk ezekbe a terekbe.
lunk a családtagoknak is, hiszen egy kert
nem csak a férj vagy feleség egyedüli munA versenyben az alábbi lakosok indultak. kájának gyümölcse, ahhoz szükség van a
• Sajó Márta: Legszebb konyhakert közös tevékenységekre, közös munkára,
I. helyezés
hogy annak szépségét közösen éljük meg.
• Horváth István: Legszebb konyhaBuzdítjuk Önöket, hogy jövőre minél töbkert II. helyezés
ben jelentkezzenek erre a versenyre!
• Allmann Ferenc: Legszebb konyhakert III. helyezés
Kertes Erdőkertesért Munkacsoport nevé• Andrasics Józsefné: Legszebb ben Tisztelettel:
konyhakert IV. helyezés
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
• Papp Ferenc: Virágos épület I. helyezés, cikk a Csodakert újságban
• Miszti Erzsébet: Virágos épület II.
helyezés
• Pocsai Lászlóné: Virágos épület
III. helyezés
• Horváth Gabriella: Virágos épület
Közönség díj

• Rábai Zsuzsanna: Szép kert I. helyezés cikk a Csodakert újságban
• Vince Lajos: Szép kert I. helye-
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Genius Logicus
nemzetközi logikai
verseny
Iskolánk hat tanulója az idei tanévben is indul a Genius Logicus
nemzetközi logikai versenyen. Ezen a
megmérettetésen már évek óta részt
veszünk, és azt tapasztaljuk, hogy a
versenyzőket mindkét forduló logikai feladatai, fejtörői és rejtvényei
próbára teszik. A versenyzők lelkes
munkájának az elmúlt években meglett az eredménye, szép helyezéseket
értek el. Sok sikert kívánunk az idén
résztvevő tanulóinknak is!
Tóth Mária

Neumann-napi versenyek
Az Erdőkertesi Neumann János
Általános Iskolában az idei tanévben
16. alkalommal rendezzük meg a hagyományos Neumann-napi versenyeinket. A résztvevő tanulók a Rátz
László Matematikaversenyen, a Rátz
László Matematikai Kvízversenyen, a
Neumann János Természettudományi Versenyen és a Neumann János
Informatikaversenyen is megmutathatják tudásukat. Versenyeink célja
nemcsak a tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása, hanem
az is, hogy elősegítsük a gyermekek
matematikai, természettudományi
és informatikai képességeinek minél
magasabb szintű kibontakoztatását.
A résztvevők számának évről-évre
növekvő száma jelzi, hogy van érdeklődés az ilyen jellegű rendezvények
iránt, így reméljük, hogy a környező
iskolák tanulói szívesen versengenek
idén is.
Tóth Mária
főszervező

Október 7-én, egy szombati napon került megrendezésre iskolai
Családi napunk – amely, reményeink szerint, hagyománnyá válhat a
következő években.
Nagy örömünkre sok szülő élt
a lehetőséggel, hogy együtt töltse a
délelőttöt a gyermekével. Ezt több
módon is megtehették: volt, aki
együtt focizott a gyerekekkel, volt,
aki kosárlabdázott vagy fogócskázott, de kipróbálhatták magukat a
kötélhúzásban, a ping-pongban vagy
a tollaslabdában is. Választhatták a
kézműves foglalkozást, ahol megmutatták kreatív énjüket a felnőttek
és a gyerekek is; a családi kvíz, a társasjáték az együttműködésre adott
lehetőséget, nem beszélve arról, milyen jó érzés együtt játszani!
A játékok során megéhezett
gyerekek és felnőttek, a vállalkozó
kedvű nagyik, anyukák és gyerekek
jóvoltából készült, finomabbnál finomabb süteményekből és ételekből
is belakmározhattak.
Igyekeztünk minél több játékos
programmal színesíteni a napot.

Baloghné Bezzeg Zsuzsa néni segítségével készítették el fogásukat (kőleves – csirkemell salátával).
A főzőversenyen kívül a családok
nevezhettek a Nagyi sütije – versenyre is. Több mint 30 féle sütemény versenyzett a különböző kategóriákban.
A legkreatívabb sütemény: Gasser
Henriett, 3. a
A legmunkaigényesebb sütemény: Keszmanné Osterling Anna,
2.a, 4.a
A legkrémesebb sütemény: Ágoston Emőke, 2.a
A legszebben díszített sütemény:
Egri Edina, 6.a
A legtöbb süteménnyel nevező osztály különdíja az 1.b osztályt illette.
Ezúton is gratulálunk mindenkinek, aki részt vett a versenyeken!
A tantestület nevében elmondhatjuk, hogy igazán jól sikerült nap
volt, és reméljük, hogy a családok is
így gondolják!

Nem csak játékosságukat, de
A jövő évi folytatásban reménygasztronómiai ismereteiket is meg- kedve:
mutatták tanulóink és szüleik.
Mikolajcsik Mónika és
A családi főzőversenyre hét csapat
Bakos Zsuzsanna szervezők
nevezett. Az elkészült ételkülönlegességeket a Diákönkormányzat tagjai, „Jaj de búsan süt az őszi nap sugara,
B. Tóth János tanár úr és Rozsályiné Az aradi várnak tömlöc ablakára.
Kaposi Ildikó tanárnő segítségével Szánja azt a tizenhárom hős magyar vitézt,
kóstolták és rangsorolták.
Ki a tömlöc fenekében halálra kész.
A következő csapatokat
díjazta a zsűri:

Elítélték sorba mind a tizenhármat,
Szőttek, fontak a nyakukba ezer vádat.
Elnevezték felségsértő pártütőnek,
hogy a magyar szabadságért harcra keltek.”

I. hely - Nokedli csapat, 2. b osztály (sütőtök krémleves, virslivel töltött lángos) – Arany fakanál
II. hely - Hollósi csapat, 6. b oszOktóber 6. - a magyar
tály (sült csirkemell, saláta, sült burnemzet gyásznapja
„Az életet igazán csak akkor élvez- gonya) – Ezüst fakanál
Hagyományainkhoz hűen októhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet
III. hely - Csipet csapat, 7.b oszmegoszthatjuk.”
tály (lebbencs leves) - Bronz fakanál ber 6-án megemlékeztünk az Ara/Mark Twain/
Különdíj járt a 8.a osztályos don hősi halált halt 13 tábornokról
lányoknak, akik osztályfőnökük, és Batthyány Lajosról, az első füg-
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getlen felelős magyar kormány miniszterelnökéről, aki szintén ezen a
napon halt meg Pesten.
A vesztes szabadságharcot követő
véres megtorlás áldozatai ők, akik
életükkel fizettek azért, mert a magyar nemzet szabadságért harcoltak.
Rövid megemlékezésünkben felidéztük alakjukat, utolsó szavaikat.

Horváth V iktor
E rdők e rt e s
Ör ök ös K örnyezet tudato s
k ert é sz e
Horváth Viktor az idei Szép
kertek versenyben a többszöri
kiemelkedő teljesítménye alapján megkapta Erdőkertes Örökös
Környezettudatos Kertésze díjat.
Ezzel az elismeréssel azonban
feladatot is kapott Viktor, aki szívesen állt rendelkezésünkre.
Az Erdőkertesi Naplóban hónapról-hónapra megpróbál az
Önök kérdéseire válaszolni és
ezzel tanácsot adni, megosztani
tapasztalatait kertészkedés terén.
Egy állandó rovattal áll az
Önök rendelkezésére.
A Polgármesteri Hivatalban és
a Faluházban elhelyezett ládába
lehet bedobni, kérdéseiket tartalmazó leveleiket, melyet Viktor
minden hónapban 20-i lapzárta
előtt összegyűjt, majd válaszol
az újságban.
Célunk ezzel a rovattal az,
hogy azok a lakosok, akik tapasztalatlanok, vagy csak megerősítésre várnak, hónapról-hónapra
elolvashassák a havi teendőket,
melyet a kertben szükséges elvégezni.
Kérdezzenek bátran!
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
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A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda pályázatot hirdet az
alábbi feltételekkel:
A pályázat célja a háztáji kiskertek
veteményes célú megművelése annak
érdekében, hogy az hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához.
A pályázatkiíró (VEVI) szeretne segítséget nyújtani abban, hogy
azok a családok, akik rendelkeznek
saját tulajdonú kerttel, de nem vagy
csak kezdetlegesen művelték eddig,
a terület egy meghatározott részén
konyhakertet alakítsanak ki és azt saját hasznukra fordítsák.
A pályázat alapvetően hároméves,
de évente lehetőség van a bevont személyek kilépésére és újak bevonására.
A pályázat keretében a VEVI természetbeni és gyakorlati, szakmai
támogatást ad, valamint elvárásokat
támaszt a bevont személyekkel szemben. A támogatási időszak három éve
egymásra épül, évente emelt fokozatú
támogatással és elvárással.
A pályázatba az a személy/lakos
vonható be, aki
•
eddig nem vagy nem folyamatosan művelte kertjét
•
rendelkezik legalább 50 m2es saját tulajdonú megművelhető te-

rülettel;
•
az első tájékoztató alkalomra várhatóan 2017. november elején
kerül sor
•
kertjének 50 m2-nyi felásott
területét bemutatja a VEVI munkatársainak.
Elvárások a bevont személyekkel
szemben a pályázat idejére:
A bevont személyekkel a VEVI
egy év időtartamra szerződést köt,
melynek részeként a bevont személy
vállalja, hogy a 2018-as év kertészeti
szezonjának ideje alatt:
•
évi két alkalommal csoportos képzésen megjelenik;
•
50 m2-nyi veteményesét folyamatosan gondozza;
•
havi egy alkalommal megmutatja veteményesét a VEVI kertész szakemberének és vele együttműködik.
A pályázatra 2017. november 10ig lehet jelentkezni Nagyné Gódor
Csillánál az esely@eselykisterseg.hu
e-mail címen.
Bővebb információt a
06/70 931-0966-os
telefonszámon kérhet.
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester

Erdokertes
"
Szép Karácsonyi
Portája

pá lyá z at
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rdőkertes Község ÖnkorA versenyben induló díjazottak,
mányzata és a Kertes Er- a házukra kihelyezhető plaketten túl
dőkertesért Munkacsoport versenyt az alábbi jutalmat kapják:
hirdet, melyben keresi Erdőkertes
•
I. helyezett 20.000,-Ft-os
Szép Karácsonyi Portáját.
ajándékutalvány,
•
II. helyezett 15.000,-Ft ajánA versenyre Erdőkertesi ingat- dékutalvány
lantulajdonosok jelentkezhetnek. A
•
III. helyezett 10.000,-Ft-os
Kertes Erdőkertes Munkacsoport ajándékutalvány
előre nem bejelentett időpontban
fogja megtekinteni a versenyben inAz ünnepélyes díjátadásra 2017.
duló ingatlanokat.
december 16-án megrendezésre kerülő Karácsonyi Koncerten kerül sor.
Erdőkertes Szép Portája díjat
Várjuk jelentkezéseiket!
kap az az ingatlan, mely az Adventi
időszakban ízléses dekorációjával, a
Kertes Munkacsoport nevében:
ház, az előkert, a bejárat, olyan összNagyné Gódor Csilla
hangot teremt, mely példa lehet laalpolgármester
kóközösségünknek, és méltón emeli
Advent fényét.
A versenyre jelentkezni 2017.
december 1-jéig Erdőkertes honlapjáról letölthető, illetve alább, az
Erdőkertesi Naplóból kivágható
jelentkezési lappal lehet, amelyet a
Polgármesteri Hivatalban, a Faluházban és a Családsegítő Szolgálatban kihelyezett ládákba dobhat be.
JELENTKEZÉSI LAP
Erdőkertes Szép Karácsonyi Portája
Jelentkező neve: .........................................................................
Nők esetében születési név: .........................................................
Címe: 2113 Erdőkertes ..........................................utca ............
E-mail címe: ..............................................................................
Telefonszáma: ..........................................

Devizahitel=Magyarország
NEMZETI TRAGÉDIÁJA!
A Devizahitelesekért
Mozgalom lakossági
fórumot tart Veresegyházon
az Innovációs Központban
(2112 Veresegyház Fő út
45-47) 2017. december
7-én 18.oo órakor.
Minden volt és jelenlegi
devizahiteles csalás
áldozatát várjuk!

Együtt tudunk
változtatni...!!!
Köves István
szervező

TÜDŐSZŰRÉS
2017. november 13-tól
2017. november 16-ig

A vizsgálat helye: Faluház, Fő u. 112.
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 IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!

Polgármesteri Hivatal

Szép Kertek

Családi nap
az iskolában

Rábai Zsuzsanna Szép Kert I. helyezés

Október 4. az Állatok Világnapja

Horváth István Környezettudatos Kert I. helyezés

Idősek Világnapján

Sajó Márta Legyszebb Konyhakert I. helyezés

Madárovi

Óvoda
Ki Akarok Nyílni

Papp Ferenc Virágos Épület I. helyezés

Ovibuli
Kihelyezett Tankerületi Értekezlet

Tankerületi Értekezlet vendégvárás

Vince Lajos Szép Kert I. helyezés

HIRDETÉS

Ovibuli

