1.

2.
3.

4.

• 4. Mesélő Muzsika - GYermekkoncert - Pimpimpáré és Vakvarjúcska, a Gödöllői Flautone Quartet előaddásában
• 3. Virágzik a smaragdfa • 5. Buschraft - A túlélés és természeti életmód –előadássorozat - első része
• 1-2 „SZÍVBŐL SZERETNI” Musical, operett és örökzöld gála koncert a Csomópont Musical Tánccsoportja előadásában
• 6-7 Kiállítás-megnyitó Ilak Kali West fotóiból és tárgyaiból
• 8-9. Winkler Márta, a Kincskereső Iskola alapítója előadásán voltunk Szadán (utolsó két kép)
5.

7.

8.

9.

6.

Magyarok
a Marson
és a „mieink” a versenyen

A kelet varázsa
Ilak Kali West kiállítása

Tizenharmadik alkalommal, 2018. 05. 0406-ig rendezi meg a Miskolci Egyetem a
Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok
Versenyét, „Magyarok a Marson” címmel. Az Erdőkertesi Faluházban működő
Erdőkertesi Mikrokontroller Klub is benevezett egy csapattal a versenybe. A feladat az idei évben egy olyan „marsjáró” robot kifejlesztése, amely képes imitált marsi
terepakadályok leküzdésére, és tartalmaz
egy olyan robotkart, ami alkalmassá tesz a
célfeladatra: a csapat színének megfelelő,
a pályán elhelyezett lufi kipukkantására.
A kertesi csapat tagjai most a mechanika,
a szoftver és az elektronika kifejlesztésén
dolgoznak.
Tekintettel arra, hogy első alkalommal
vesznek részt ilyen megmérettetésen,
elsőrendű céljuk a tapasztalatszerzés, amit
a később rendezendő versenyeken szeretnének dobogós helyezésre váltani.
Bővebb információ:
www.magyarokamarson.hu

Ki Mit Tud

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.
Március 27-én a Faluházban a
szavazatszámláló bizottságok tagjait eskettem.
n

Március 28-án az új településüzemeltetés szoftver oktatására került sor a Polgármesteri Hivatalban.
A szoftvernek a lakosságot érintő
részét külön tájékoztató keretében
mutatjuk be.
n

Április 4-én megkezdődött a
Béke utca I. ütemének műszaki átadás-átvételi eljárása.
n

Április 5-én ülésezett első alkalommal a februárban megválasztott polgárőr elnökség.
n

10.00 órakor kerül sor.
Erdőkertesen 18688791-1-13
n Április 13-án az ESE elnökével
Befogad-Lak Erdőkertesi
Hutoczki Andrással egyeztettem a
Állatvédő Alapítvány
TAO pályázattal kapcsolatban, az
18746594-1-13
utánpótlás támogatásán túl szeretnénk, ha a sporttelep területén elsőKövetkező fogadóórát Galló
sorban a szurkoló közönség számára György képviselőtársammal külvizes blokk kerülhetne kialakításra. ső helyszínen május 14-én 17.3o
– 19.oo óra között a Géza utca és
n Április 16-án részt vettem a
a Kazinczy utca kereszteződésénél
TÖOSZ és az Országos Polgárőr tartjuk meg.
Szövetség együttes ülésén.
Dr. Pásztor László
polgármester
n Április 23-án az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Béke
Szívek anyja
utca II. ütemének megvalósítására.
Az anyai szív örökké dobog,
Sikeres elbírálás esetén a Trencsényi
benne lángoló szeretet lobog.
és a Vereckei utca közötti szakasz
2019-ben megépülhet.
A lobogás, dobogás egyenletes,
n A polgárőrség pályázaton
varázslatos, mesteri és tökéletes.
350.000,- Ft összegű támogatást
A fáradtság is küzd ellene,
nyert. Sajnos a rendőrség részéről
de töretlen üteme és életereje.
a polgárőrségnek átadásra kerülő
autó folyamatos érdeklődésünk elHa az idő megviseli ritmusát,
lenére mind a mai napig még nem
„Ő” dúdolva zengi az élet himnuszát.
érkezett meg.
A Béke utca Fő út és Bocskai
utcai közötti szakasza új aszfaltburkolatot kapott.
n

Április 9-én a településszerkezeti tervet készítő iroda munkatársával egyeztettünk a mihamarabbi
elfogadásról, sajnos késleltetőleg
hat az államigazgatási szereplők
részéről, hogy szakvéleményüket
többszöri megkeresés után sem adják meg. Ugyanezen a napon helyszíni fogadóórát tartottam Boldizsár Dániel képviselőtársammal a
Béke és a Sport utca kereszteződésénél.
n

Április 10-én a kutyafuttató
beruházásával kapcsolatban egyeztettem Egyed Tamással. Április
végén már versenyt rendeznek ott,
ünnepélyes átadására május 12-én
n
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Kérem, hogy az adóbevallásuk
elkészítésekor az 1 % lehetőségével
élve támogassák az erdőkertesi civil
szervezeteket.

E végtelenbe tartó szívdobbanás,
a mindenség hangja, ami eljut hozzád.
Cserepka István

n

Adószámok:
Erdőkertesi Polgárőr Egyesület
18399219-1-13
Erdőkertesi Sportegyesület
19831349-1-13
Ki Akarok Nyílni Óvoda
Alapítvány 18673199-1-13
SuliGIS Oktatási Alapítvány
18676044-1-13
Szülők Egyesület Diákokért

• Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Fehér Ágota jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György Zoltán
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-040; fax: (28) 595-041;
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com • 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 Növényvédelmi ügyek, és a
gyommentesítés
elvégzésének ellenőrzése májusban kezdődik.

az ingatlan előtti közterületen történő
gaz- és gyommentesítést. Ott , ahol ez
indokolt, felszólítjuk a tulajdonost,
hogy kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy ez nem történt meg,
úgy a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának
Az élelmiszerláncról és hatósági fel- jogkövetkezményeiről szóló 5-2015
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. úgy (02.26) önkormányzati rendelet alapszól:
ján járunk el.
„A földhasználó köteles az adott év
Mit is ír, az említett Önkormányjúnius 30. napjáig az ingatlanon a par- zati rendelet a közterületek tisztántarlagfű virágbimbójának kialakulását tásával kapcsolatos magatartásokról és
megakadályozni, és ezt követően ezt azok be nem tartásának következméaz állapotot a vegetációs időszak végé- nyeiről:
ig folyamatosan fenntartani.”
„ Tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az
ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladék eltávolításáról, a pollen allergiát okozó növények
„A jegyző június 30-át követően, gyommentesítéséről.”
a parlagfű virágbimbó kialakulásától
függetlenül köteles hatósági eljárást
kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű
elleni védekezést. A hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás
– bekövetkezése, e körben elégséges a
védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállaA másik unalomig ismételt téma
pítása.”
az égetés! A helyi rendelet értelmében
Parlagfüves
területről
a TILOS a NYÍLT TÉRI ÉGETÉS, az
Parlagfűmentes
Magyarországért országos tűzgyújtási tilalom elrendeEgyesületnél (PME), a kormányab- lésének idején, valamit tárgy év május
lakoknál, a megyei kormányhivatal- 31. és szeptember 01. közötti időben.
ok földhivatalainál, az önkormány- Ebben az időszakban az ÉGETÉS TIzatoknál, a megyei kormányhivatalok LOS!
növény- és talajvédelmi igazgatóságaiAz égetést csak állandó felügyelet
nál, valamint a Nébihnél lehet bejelen- mellett, a lakókörnyezet zavarása néltést tenni.
kül, a tűzvédelmi előírások betartásáA közterület felügyelet májustól is- val lehet végezni úgy, hogy az emberi
mételten ellenőrzi az ingatlanokon és egészséget és környezetet ne károsítsa.

Az égetés során az alábbi szabályokra figyeljünk:
•
szélcsendes időben, kellően
száraz avart, kerti hulladékot szabad
égetni,
•
az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot ne használjunk,
•
a szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén azonnal el kell oltani,
•
az égetés helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
elterjedése megakadályozható vagy a
tűz eloltható,
•
az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és
gondoskodni kell a visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról, vagy
földréteggel történő befedéséről,
•
a tűzrakó helyet épülettől és
egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt
ne jelentsen,
•
a kerti hulladékkal együtt
kommunális és ipari eredetű hulladék
vagy veszélyes hulladék nem égethető,
•
lábon álló növényzet, tarló
égetése tilos.
Nem minősül nyílt téri égetésnek a
kerti sütés, bográcsozás.
Jogkövetkezmény
Elsősorban a rendfenntartásra törekszünk, ezért élünk a figyelmeztetés
lehetőségével. Annál az ingatlan tulajdonosnál, ahol a figyelmeztetés és
felhívás nem vezet eredményre, az a
közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, (5.000-50.000 Ft.-ig)
illetve a közigazgatási hatósági eljárás
megindításáról is intézkedhet, ahol
természetes személyek esetén 200.000
Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Mittó Gabriella és
Miksi József
Közterület Felügyelők

be f o g a d - l a k
Minden segítségre nagy szükségünk van továbbra
is!
Hírek: Jelenleg
36 kutyus van a
Befogad-LAK gondozásában. A múlt hónapban 4 védencünk szerencsésen gazdira talált
erdőkertesi kutyusok maradtak, aminek külön örülök.
2018. évben szeretném folytatni az
ivartalanítási akciót civil erdőkertesi és környékbeli állatbarát támogatóink jóvoltából
szeretnék minden hónapban 2 erdőkertesi
rászoruló kutyatulajdonos ebének oltását
mikrochippel történő megjelölését és ivartalanítását elvégezni, aminek a költségét
a Befogad-LAK Alapítvány átvállalja azzal
a feltétellel, ha a gazda vállalja 5.000 Ft
megfizetését, ami a veszettség oltás ára, így
a chippért ivartalanításért nem kell fizetnie.
Sajnos úgy néz ki az idén nem kapjuk meg
azt az összeget ami az 50 kutya ivartalanításához kell, alapítványunk így nem tudja
havi 5 kutya költségét vállalni, csak egy
maximum kettőét, de nagyon fontosnak tartom a továbbiakban is azt, hogy NE LEGYEN
oltatlan csippezetlen ivaros kutya Erdőkertesen. (Persze a bejegyzett tenyészetek ebei
kivételek)

Befogad-LAK Erdőkertesi
Állatvédő Alapítvány
Adószám: 18746594-1-13
Számlaszám:
OTP: 11742568-20003775
Nemzetközi utalás esetén:

5

IBAN:
HU75 11742568-20003775-00000000

SWIFT Kód: OTPVHUHB

FAL U H ÁZ

6

Május

Gálaműsora szülőknek, barátoknak

u 29-éig látható a „Nyitott szemmel Ázsiában, Buddha útján szabadon” kiállítás

v 2-án 17.oo „AZ ÉN ERDŐKERTESEM” pályázatra beadott
munkák kiállításának megnyitója

u 1-jén (kedd) 10.oo-18.oo
MAJÁLIS az Ifjúsági Táborban
(részletesen plakátokon és a honlapokon)

v 2-án 19.oo Hajdu You Do? Zenés, humoros önálló est, az élet értelméről Hajdú Steve-vel
Túra a Budai-hegyekben – bőBelépődíj: 1.600.-Ft és 1.200.-Ft,
vebb tájékoztató a honlapon és pla- mely elővételben már kapható!
kátokon.

u 3-án (csütörtök) 18.oo GOM-

BAISMERETI TANFOLYAM (5.
előadás) vezeti Kis Szidónia

www.erdokertesfaluhaz.hu

u 17-én (csütörtök) 18.oo GOM-

BAISMERETI TANFOLYAM (6.
4-én (péntek) 15.oo-19.oo előadás) vezeti Kis Szidónia
BABARUHA-BÖRZE
u 24-én (csütörtök) 18.oo A túlu 10-én (csütörtök) ESZAK élés és természeti életmód – előadás60+ Anyák napi ünnepsége
sorozat – 4. rész
Élelemszerzési módok, Előadó:
u 10-én (csütörtök) 10.oo-kor, Boldizsár József
10.4o-kor és 11.2o-kor „SZÓLJON
u 25-én 16.oo A Kertesi Gitársuli
A MESESZÓ!" – Kiss Ágnes, a Meseszó Egyesület tagja jön el ismét év végi növendékhangversenye
élőszavas mesét mondani a kertesi
u 25-én 18.oo FINISSAGE –
gyerekeknek
https://www.facebook.com/ kiállítás-záró előadás a Galérián
MeseszoEgyesulet/
u 25-én 18.3o (péntek) A Buddu 10-én (csütörtök) 18.oo A túl- hizmusról szóló előadássorozat folyélés és természeti életmód – előadás- tatása, 3. rész
sorozat – 2-3. rész
– Előadó: Ella Zsófia hitoktató.
Menedék készítési módok (ápri- A részvétel díjtalan!
lisi elmaradt előadás)
u 26-án (szombat) 14.oo ULTIVíz szerzési módok, Előadó:
KLUB
Boldizsár József
u

u 10-én (csütörtök) 17.oo
SZÜLŐKLUB – első, alakuló „ülés”
u 11-én

14.oo-18.oo
VÉRADÁS

u 27-én (vasárnap) 17.oo NOSZTALGIA KLUB

31-én (csütörtök) 18.oo
GOMBAISMERETI
TANFOLYAM (7. előadás) vezeti Kis Szidóu 12-én (szombat) 11.oo-19.oo nia
III. Erdő-Kert Fesztivál a Szent István parkban(főszervező: a Kertes
Júniusi előzetes
Erdőkertesért Munkacsoport)
v 1-én 10.oo és 11.oo a Neumann
u 13-án (vasárnap) „Családi nap J. Ált. Iskola Gálaműsora
a természetben”
18.oo a Neumann J. Ált. Iskola
u

FELHÍVÁS!

v
Kedves
Anyukák, Apukák!

SZÜLŐKLUB indul a Faluházban
- Ha gyermeke fejlődése eltér az átlagostól, ha sajátos nevelési igényű, ha tanulási nehézséggel küzd,
- ha szeretne más szülőkkel tapasztalatot cserélni, beszélgetni,
- ha szeretne segítséget kapni a felmerülői problémák megoldásához, akkor itt a
helye!
A terveink közt szerepel: szakemberek
meghívása, ötletek az otthoni fejlesztéshez, fejlesztések megszervezése helyben,
családi játékos programok szervezése, stb.
A végleges programot együtt tudjuk
kialakítani, az Önök igényei alapján, jöjjenek, hogy tudjunk együtt gondolkodni a
témában!
(Akár az elnevezés is változhat, az
Önök javaslatai alapján.)
***
v Helytörténeti
kutatásokkal foglalkozó klub létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mindazon
érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a település múltjának kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett
családok életének, sorsának felderítésére.
***
v A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST
szervez, elsősorban a saját
rendezvényei idejére, hogy

k u lt ú r a
a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük
a programjaink látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
***
v „ITT ÉLÜNK”
Elmúlt három év,
és idén esedékes a településen és környékén élő képzőművészek közös kiállítása, amit 2015-ben
triennáléként hirdettünk meg.
A meghívó a szlogenünket is tartalmazta: „A sokszínűség jellemez
bennünket...” ezt továbbra is vállaljuk. Aki eljött megnézni a 29 alkotót
befogadó tárlatot, meggyőződhetett erről. Bízom abban, hogy idén
szeptember 22-én ugyanilyen színes
tárlatot nyithatunk, a Kulturális
Örökség Napjai keretében. Ez most
még csak egy „emlékeztető” felhívás,
hogy minden alkotónak legyen ideje a munkáit ebből a szempontból is
elgondolni, elkészíteni.
A feltételek azonosak lesznek a
három év előttivel: a képeket keretezve, vagy 50 x 70-es kartonra
paszpartuzva, a kisplasztikákat talapzattal ellátva kérjük.
A részvételről augusztus 16-áig
kérünk visszajelzést, hogy a meghívóban feltüntethessük a kiállítókat.
A kiválasztott munkákat kérjük,
szeptember 6-án (csütörtök) 9.oo20.oo óráig, vagy 7-én (péntek)
12.oo-20.oo óráig kérjük behozni,
kiállításra alkalmas állapotban.
***
v Megfelelő számú
jelentkező esetén 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 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
várja a tagjai közé mindazokat, akik szívesen énekelnek,
és szeretik a jó társaságot.
Próba minden csütörtökön
18.oo órától, karvezető Iványi
Magdolna.
***
v Szirmai Edit (többek között) PreKanga
és KangaBurn edző január 29-étől hétfőnként
10.3o-tól Kangatraininget
tart, jelentkezni a BabaMama klub elérhetőségein lehet.
***
v JÁTSZANI JÓ!
TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását
tervezzük 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
működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző
automatika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux
alapismeretek. Klubvezető: Tóth János Péter.
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***

v „A túlélés és ter-

mészeti életmód” címmel eladássorozat kezdődik áprilisban. Minden
második csütörtök este
Boldizsár József avatja be az érdeklődőket
11 estén át a programban megjelölt témák
rejtelmeibe.
Az elméleti tudást kirándulások alkalmával a gyakorlatban is bemutatja. A részvétel díjtalan.
***
v Alapfokú gombaismereti tanfolyam indult a
Faluházban március 1-jén.
A tanfolyam két féléves.
Tavasszal és ősszel 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.
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 tanfolyamra még be lehet csatlakozni!
További információk, jelentkezés:
30-293-0359 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. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá gyaFOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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korlatban is megtanuljuk a gyógynövények
feldolgozását.
A részvétel díjtalan!
Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár
igazgatója

Torna
AVIVA gátizmokat erősítő torna
nőknek (igény esetén ősszel indul)

„A 3 órás alaptanfolyamon megismerjük a medencealapi izmok feladatát, beszélünk arról, hogy milyen
problémák esetén merülhet fel izomgyengeség és megtanuljuk a gátizmokat erősítő gyakorlatokat. Milyen
probléma esetén ajánlott?
Stresszinkontinencia: amikor köhögésre, orrfújásra, futásra, ugrálásra,
nevetésre a vizelet elcsöppen; ha a
szelek és a széklet visszatartása nehézséget okoz; hólyagsüllyedés (hólyagsérv); méhsüllyedés; végbélsüllyedés
(végbélsérv); tág hüvely;
A tanfolyam elvégzése után heti 1
alkalommal közös gyakorló órákon
tudjuk együtt végezni a feladatokat,
illetve otthon is ajánlott napi 20 percet gyakorolni a tartós eredmény eléréséhez.”
Zelei Éva

Erdőkertes és
a Cit yGuide – Veresegyház
Veresegyház és
a környező települések - Erdőkertes
lakossága is folyamatosan változik,
nő. Sok az új lakos és
a régiek közül is sokan nem ismerik
városunk és a környező települések
minden üzletét, szakemberét, éttermét.

szükséges információkkal és a helyi
vállalkozásoknak, hogy hosszútávon, helyi potenciálokat kihasználva stabil működést valósíthassanak
meg. Az alkalmazást már több mint
3000 ember használja, és számuk
napról napra növekszik.
Az alkalmazás kevés kategóriába
csoportosítva, a látogató illetve a
helybeli szempontjából csak az adott

A CityGuide egy innovatív kezdeményezés, egy okostelefonokra,
tabletekre készült helyi, folyamatosan bővülő tartalommal működő
információs alkalmazás.
Aki itt lakik vagy csak ide látogat annak ez egy kötelező és hasznos
segítség. Az alkalmazást elsősorban
Veresegyház és a környező 4 falu lakosai és az idelátogató turisták használják. Helyiek számára fontos, hogy
problémaikra helyi megoldásokat
kapjanak, és tájékozottak legyenek a
helyi eseményekről és hírekről is.
A CityGuide mobil alkalmazás
és a hozzá kapcsolódó háttérmunka által szeretnénk minden tőlünk
telhető támogatást megadni a helyi
lakosságnak a mindennapi élethez

településeken elérhető eseményeket,
vállalkozásokat, boltokat, akciókat
tartalmazza.
Ha a turistát választjuk akkor
egy célirányos, szűkített, képekkel
operáló megoldást kapunk. Ebben
az opcióban nem láthatók azok a
vállalkozások, melyek egy látogató
szemével nem fontosak. A helybeli
kategóriában csak a meghatározott
településeken működő, helyi vállalkozások szerepelnek.
Ellenőrzött, szerkesztett információk, minden ami megjelenik
valós és elérhető! Név, cím, elérhetőség, azonnal hívható telefonszám,
azonnali e-mail küldési lehetőség,
leírás, kép, weboldal vagy facebook
oldal hivatkozás, térkép és ha van

inf or m á c i ó
kapcsolódó akciós ajánlat. Rendszerezve, de önállóan is kereshetők.
Okostelefonra tervezve, ezért csak a
lényeg…
Az alkalmazás átlagosan 1-2 havonta frissül, kiegészül új funkciókkal. A fejlesztés folyamatos, már
elérhető a webes felületen is (www.

cityguide.hu/veresegyhaz),
hogy
akinek nincs okostelefonja az is tudja használni a számítógépén.
Töltse le és használja: Android
telefonján jelentkezzen be a Google
Play áruházba, Apple eszközén az
AppStore-ba majd a keresőbe írja
be „CityGuide – Veresegyház”. Az
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alkalmazás letöltése díjmentes! Letöltés után használhatja is!
Bízom benne, hogy hamarosan
minden helyi és környékbeli lakos,
és számos turista okostelefonján ott
leszünk.
Buza Nóra
CityGuide vezető

Süni mama
Süni, süni, süni mama,
látom sietve futsz haza.
Várnak a kicsinyeid otthon,
óvatosan menj át az úton!
Ennivalót cipelsz a szádban,
éhesen várnak rád hárman.
Lenyűgöző a gondoskodásod,
de megéri, ezt te is látod.
A mamádtól tanultad télen-nyáron,
„meg kell élni kicsim minden áron”.
De ez most itt a te szereped,
szívmelengető az anyai szereteted.
Cserepka István

Az Ulti Klub március
helyezettjei
1. Terebesi Sándor Erdőkertes
2. Gacsályi Zoltán Domony
3. Várhegyi Miklós Veresegyház
4. Schwolcz Attila Erdőkertes
5. Skultéti József Erdőkertes
6. Holhos Sándor Veresegyház
7. Billinger Sándor Domony
8. Urbán Mihály Kartal
Köszönjük a részvételt, további jó
játékot és sok sikert kívánunk!
Terebesi Sándor
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a szubkultúr a mibenléte
A következő néhány
hónap a szubk u l t ú rá k r ó l
szól
majd.
Egy régi ismerősöm segített megírni a
cikksorozatot, mely főként a „kemény” vonal kialakulását és annak
negatív irányba történő eltolódását
mutatja be. Lady M.-el elsősorban
amiatt éreztük szükségszerűnek feldolgozni a témát, mert mindennapi
jelenség az általánosítás, s ez főként
a szubkultúrák iránt érzett közömbösségből fakad. Le kell szögeznünk,
hogy ahány ember, annyiféleképpen
értelmezi e csoportosulásokat, esetleg éli meg a szubkultúrához való
tartozást, ám ez csak még inkább
indokolja, hogy beszéljünk erről, és
felejtsük el a sztereotipizálást.
A szubkultúrát manapság sokféleképpen értelmezik. Mást jelent
egy kutatónak, mást egy irányzat
tagjának, és mást egy teljesen kívülálló szemlélőnek. Abban azonban a
legtöbb felfogás megegyezik, hogy a
szubkultúrákat minden esetben valamilyen társadalmon belüli csoportosulásnak, elkülönülésnek tekintik.
A legtöbb ember, ha meghallja,
hogy szubkultúra, olyan csoport
képe jelenik meg előtte, akiket rengeteg negatív vonással ruházott fel a
közvélemény. Az előítéletek forrását
az átlagtól eltérő ruha-, illetve hajviselet, a zenei ízlés és azok a tévhitek adják, melyeket csupán néhány
egyén viselkedése vagy megnyilvánulása miatt vetítettek le a teljes
csoportra.
Amióta ember az ember, és amióta léteznek különböző kultúrák és
népcsoportok, a viszály jelen van a
kétlábúak életében. Mindig megvolt
a „mi” és az „ők” megnevezés. Termé-

szetesen a „mi” jelentette és jelenti a
mai napig a feljebbvaló, értelmesebb
kultúrához tartózókat, s ez a megbélyegzés bizony nem ritkán üldöztetésekig, sőt háborúkig fajult. Ezek
a viszályok és ellentétek a mai társadalmakban is jelen vannak, hiszen –,
most nem említve a népcsoportokat,
törzseket stb. – több szubkultúra él a
többségi kultúra mellett.
A szubkultúrakutatást három hullámra osztják. Az első intézménynek,
amely foglalkozni kezdett a szubkultúrákkal, a Chicagói Iskolát (1915)
tekintik. Mielőtt létrejött volna az
intézmény úgy vélték, a fiatalkori bűnözések és devianciák pszichológiai
jellemzőkön alapulnak: vagyis már
eleve bűnöző személyiséggel rendelkeznek az adott fiatalok. A Chicagói
Iskola elméletalkotói azonban megfogalmaztak egy új nézőpontot: „a
szubkultúrák a társadalmi viszonyok
és az egyének azon belül elfoglalt
helyzetének eredményeképpen jöttek létre”. – Lesarkítva: ha a főkultúrán belül, attól eltérően öltözködsz,
viselkedsz, élsz, létrehozol egy
szubkultúrát. Az intézmény egyik
jelentős tanulmányírója, Howard
Becker nevéhez köthető a címkézési
elmélet: a deviancia nem egy belső
minőség, hanem az a címke, amivel
a társadalom minősít egy adott vi-

selkedést. – Tehát: a rockerek, punkok, „gothok” stb. nem sátánisták;
a társadalom nagy részének köszönhetően „váltak” azzá, mivel a fekete
ruházatot, a különféle jelképeket, és
a zenei stílust a „sátánista” jelzővel
címkézték fel, helytelenül.
1964-ben jött létre a birminghami Kortárs Kritikai Kultúrakutatási
Központ Richard Hoggartnak köszönhetően. Ők képviselik a második hullámot. A központ elméletei
hosszú időre meghatározták a szubkultúrákkal kapcsolatos kérdések
irányát, habár sokan nem értettek
velük egyet. Elméleteikkel elsősorban az volt a gond, hogy inkább az
ideológiai, és szemiotikai jelekre
fektették a hangsúlyt. Másodsorban
pedig a legtöbb fiatalt, aki szubkultúrához tartozott, kizárólagosan a
munkásosztály képviselőjeként tartották számon. Ezt azzal magyarázták, hogy ezek a fiatalok az osztályon
belüli összetartás felbomlását kezdték megérezni, amire úgy reagáltak,
hogy csoportokba tömörültek. Ezt
egyfajta válaszadásnak nevezik a
környezeti változásokra az elméletalkotók. – Vagyis, ha megpróbálsz
olyanokkal vegyülni, akikkel hasonló az életkörülményetek, a családi
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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hátteretek, a gondolkodásotok, és
velük szoros kapcsolatot alakítasz ki,
a társadalomra fenyegetést jelentő
szubkultúrataggá válsz… Az akkori
felfogás szerint.
Az így létrejött szubkultúrákra
ellenállókként tekintettek, holott
a politikába nem tudtak jelentős
mértékben beleszólni. A központ
egy másik jelentős alakja, Dick
Heibdige szerint a szubkultúrák
egyfajta zajként foghatóak fel a társadalomban, s bár a zaj változtatni
nem tud, azért megmozgatja a dolgokat. Emellett pedig ő ismerte fel,
hogy a szubkultúrákhoz tartozó
jeleket, viseleteket, kiegészítőket a
piac sok esetben átveszi, majd kiüresíti. – Ilyen például a szimatszatyor divattá feslése.
A szubkultúrakutatás harmadik hullámát –, mely a ’80-as évek
vége felé indult meg – már inkább
az öltözködés, a zenei irányzatok
és a fiatalok különféle szokásai határozzák meg. Figyelembe veszik
az ifjúság fogyasztási szokásait,
és elvetik, hogy a szubkultúrákat
pontosan körül lehetne határolni.
Vizsgálni kezdik a piac és a média
szerepét a szubkultúrák tekintetében. (Későbbiekben lesz róla szó.)
A posztszubkulturális tanulmányok már elutasítják a szubkultúrák és fiataljaik „zajkeltő”
mivoltát. A kétezres évek elején a
szubkultúra fogalma is megkérdőjeleződik: „A társadalmi osztály, a
csoport helyett a lazább természetű szociális formációk kapnak nagyobb jelentőséget az értelmezésben. A fiatal individualitásában áll
előttünk, és kiemelt szerepet kap
az önértelmezés”.
Muggleton (szubkultúrakutató)
a fiatalokkal készített interjúi során arra jutott, hogy a szubkultúrák között sokszor igen nagy
az átjárhatóság, és „nem tulajdonítanak politikai vagy ellenállási

Az anyai szívdobbanás
Az Istentől eredő, végtelenbe tartó
anyai szívdobbanás örökké hallható.
Az élet ritmusát a
mindenségben
dúdolja
milliónyi
láthatatlan
hangszóró.
Cserepka
István

jelentést kötődésüknek”, persze ez
nem minden szubkultúrára igaz. A
stílus követése lényegében egyéniségük kifejezését szolgálja.
E rövid –, a tanulmányok hos�szához képest – átfogóval talán némiképp sikerült bevezetni az olvasót a szubkultúrák nem egyszerűen
értelmezhető világába. A kutatók a
mai napig nem tudtak megegyezni a fogalom mibenlétében, hiszen
ahány ember, ahány szubkultúra,
annyi stílus, elv, életmód, és ezek
nem ritkán keverednek. Tehát azt
a címkét, mely szerint a szubkultúra képviselői egytől-egyig deviáns
értékeket képviselnének, nyugodtan le lehet szedni az irányzatokról, és összegyűrve kéretik ezeket a
kukába dobni.
Virginia Sol & Lady M.
Felhasznált irodalom:
Andorka Rudolf: Bevezetés a
szociológiába
Kacsuk Zoltán: Szubkultúrák,
poszt-szubkultúrák és neo-törzsek
(Replika magazin)
Mészáros György: Ifjúsági szubkultúrák és „szubkulturális pedagógia” egy iskolai etnográfia fényében
(Iskolakultúra magazin)
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2018. ÁPRILIS 24.
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződtek 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 838m gyűjtőút készült el a hozzá közvetlenül kapcsolódó csapadékvízelvezetési elemekkel.
A kivitelezést a Penta Kft. végzte.
Kivitelezés kezdési időpontja: 2017. október 27.
Kivitelezés befejezési időpontja: 2017. április 12.
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i sk ol a i hír e k
Túl az Óperencián, Túl a
hulladékhegyen…
2018 januárjában Budapest és
Pest megye mintegy 200 csapatának 1000 általános iskolás diákja
döntött úgy, hogy belevág a Magyar
Természetvédők Szövetsége (mtvsz.
hu) „Túl a hulladékhegyen” elnevezésű vetélkedőjébe, amelynek során
egy izgalmas történet szereplőivé
és alakítóivá váltak a diákok. Így
jutottak információhoz a hulladék
megelőzés és hulladékgazdálkodás
jelentőségéről, a szelektív gyűjtés,
újrahasználat és újrahasznosítás ös�szefüggéseiről. Hogy lássuk, milyen
komoly és összetett feladatot kellett
megoldaniuk a versenyző diákoknak
és felkészítőiknek, itt olvashatják az
első forduló feladatait.
A történet szerint három iskolás
a folyóparton egy beteg vidrára talált, a résztvevő csapatoknak pedig
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lítót kellett eszkábálniuk az immár
meggyógyult állat visszaengedéséhez. Végül eredményeiket – azaz a
„Túl a hulladékhegyen” tapasztalatait – a diákcsapatok egyéni módon
mutatták be iskolatársaiknak és környezetüknek.
Iskolánkat öt felső tagozatos
diákunk képviselte:
Újvári Boglárka 5.a
Pacsnik Ferenc 5.a
Alpár Eszter 6.b
Lencse Lili 7.a
Bíró Boglárka 8.b

fel kellett deríteniük a vidra betegségének okát, nyomozniuk kellett
a folyópart elszennyezésének okai
után, fel kellett számolniuk azt, sőt
újrahasznált anyagokból vidraszál-

Munkájukat az 5.a-b, a 6.a-b etika csoportja, és a 8.a osztály segítették. Felkészítő tanáruk Baloghné
Bezzeg Zsuzsanna volt, aki a
„Szuperkukákat” a 11. helyig segítette, 148 iskolából!
Gratulálunk a fantasztikus eredményhez!		
Bakos Zsuzsanna

Túlélés a Marson

jektek keretében fejleszthetik képességeiket modelleztük a Naprendszer egy részét, melytechnológiával támogatott tanulás során.” ről drónos felvétel is készült.
A Mars szép, titokzatos, izgalmas és (digitalistemahet.hu)
mindezek mellett kegyetlen. A Marson eddig
Ami biztos: jövőre a mostani hatodikosok
csak szondák, landoló egységek, robotok
szintén utaznak a Marsra!
jártak, emberek nem. Vagyis ez nem teljeEzúton is szeretnénk megköszönni
sen igaz. Az erdőkertesi hetedikesek ugyanDr. Pásztor László polgármester úr
is áprilisban megjárták a Vörös bolygót!
közbenjárását és támogatását a drónnal
készült felvételek elkészültében.

Iskolánk idén harmadik alkalommal vett
részt a Digitális Témahét országos projektjében, melynek célja „a digitális pedagógia
módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más
tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok
és diákok változatos és kreatív iskolai pro-

Központi témánk: Túlélés a Marson.
A két nap során a hetedik évfolyam diákjai
megismerkedhettek a Naprendszer negyedik
nagybolygójának mostoha körülményeivel.
Szembesülhettek egy marsi kolónia megtervezésének nehézségeivel, megtapasztalhatták, hogy mennyire bonyolult az irányítása
egy marsjáró robotnak. Hallhattunk mókás
időjárásjelentést a Marsról, képeslapot küldtünk a Curiosity kutatórobotnak és kipróbáltuk magunkat az összehasonlító planetológia
terén is.
A kézilabdapályán és környékén pedig le-

Tóth Zoltán
pedagógus

i sk ol a
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Toll a sl abda Viadal
2018. április 11-én rendeztük
meg a tollaslabda szakkörösök körében a Tollaslabda Viadalt, az iskola
tornatermében.
A versenyen egyéni és páros indulóként neveztek a gyerekek.
A mérkőzések szorosak voltak, a
gyerekek nagyon jól szerepeltek.

Helyezettek:
Egyéni indulók
- I. Illés Gergő 5.b
- II. Horváth Erik 5.b
- III. Bárdos Balázs Barnabás 4.b
Páros indulók
- I. Zsigmond Kata és Illés Gergő
5.b
- II. Gubrán Cintia és Horváth Erik
5.b
- III. Bárdos Balázs Barnabás és
DékányRoland 4.b
Különdíjat kapott:
- Varga Bibiána 4.b
Ezúton is szeretnénk
gratulálni nekik
Nándori Eszter

if j ú s á g

19

DIÁKOLIMPIA FOCI

Á

prilisban, több év kihagyás után tanulóink újra
szerepeltek a Körzeti Diákolimpia
Kispályás Labdarúgás versenyein.
Iskolánk csapatain kívül nevezett
még Kerepes, Mogyoród, Kistarcsa
és Veresegyház is a versenyre. A gyerekek összemérték erejüket a térség
iskoláiba járó tanulókkal. A játék
mindig öröm… Élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva tértünk
haza a megmérettetésről.
A III. korcsoport IV. helyezést,
míg a IV. korcsoport II. helyezést
ért el.

Ezúton is gratulálunk a
résztvevőknek!

Mikolajcsik Mónika
testnevelő tanár

20 é ves a Tábor
Szertettel meghívjuk Önt és kedves
családját 2018. június 9-én 15.oo órakor
az Erdőkertesi Ifjúsági Tábor
20. ünnepélyes megnyitójára
Erdőkertes Község Önkormányzata
ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
SZEDER Egyesület

Támogatásukat megköszönve: Nagyné Gódor Csilla
szakmai vezető

e sé ly
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Kistérségi Ki-Mit-Tud verseny

F

ellépés, megmérettetés előtt,
-ha máskor nem is, legalább
iskolai környezetben, amikor vers
memoriterről,
énektudásunkról
kellett beszámolni- szinte mindnyájan álltunk már. Tudjuk, hogy
izgalmunkban akkorát dobban a
szívünk, hogy el sem hisszük, elfér
odabent… Tudjuk, milyen méricskélve nézni a másikat és remélni,
hogy jobbak leszünk, mert titkon
mindnyájan a legjobbak akarunk
lenni, megmutatni a saját magunk
számára is meglepő képességeinket,
a bátorságunkat.
2018. 03. 24-én, a Veresegyház
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ szervezésében mindezt
megtehette, átélhette 31 gyermek
12 programot bemutatva, egyéni és
csoportos produkciókkal tarkítva
Ki-Mit-Tud versenyünket.
Már reggel kilenc óra előtt a helyszínen próbáltak, gyakoroltak a jelentkezők, bejárták az Erdőkertesi
Faluház és Könyvtár színpadát, kipróbálták hangjukat, még utoljára
rögzítették az esetleg bizonytalan
lépéseket, mozdulatokat, hangokat,
mondatokat, most még tét nélkül.
Még egy-egy bátorító ölelést, támogató megerősítést, instrukciót
begyűjtöttek a családtagoktól, kísérőktől, felkészítő tanároktól. Majd
tíz órakor elkezdődött a verseny, mi
pedig nézők, szurkolók, szervezők
láthattuk a 12 produkciót vers, ének
és tánc kategóriákban, és nem irigyeltük a zsűri tagjait!
A színpadon aztán, immár élesben, minden versenyprodukció,
minden résztvevő megmutathatta
tehetségét, az arra alapozott munkája eredményét. Érezhető volt a belső
késztetés, sürgetés, hogy a kreativitás teret kaphasson. Volt, aki többé,
volt, aki kevésbé izgult, meglátszott

több versenyzőn a rutin, a több éves
munka, voltak produkciók, ahol elfelejtettük, hol is vagyunk, oly mértékben magával ragadó, szórakoztató volt.
A műsor végeztével a zsűri visszavonult, hogy egyeztessék meglátásaikat, kialakítsák sorrendjüket, végül
pedig minden kategóriában első és
második helyezést hirdessen. Itt külön megköszönjük a zsűri tagjainak,
a zsűri elnökének Dániel Kornélné
Böbének, valamint Kiss Anita és
Gesztiné Berta Noémi zsűritagoknak, hogy vállalták ezt a kihívást,
feladatot és legjobb tudásuk szerint
döntöttek!
Mielőtt nevesíteném a kategóriák helyezettjeit, ismét külön köszönetet mondok azoknak a támogató
szervezeteknek, akik lehetővé tették,
hogy minden egyes fellépő jutalomban részesülhessen:
Köszönjük a SZEDER KÖZHASZNÚ EGYESÜLETNEK a
könyvutalványokra fordított anyagi
támogatást, amelyből minden fellépő gyermek egy-egy kétezer forint
értékű utalvány tulajdonosa lehetett, valamint ezen felül az első és
második helyezést elért produkciók
még egy négy- és egy ötezer forintos
utalványt kaphattak.
Köszönjük a MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLETNEK, hogy minden produkció számára jutott bonbon és rágógumi!
Az eredményhirdetést minden
gyermek izgatottan, csillogó szemmel várta, amikor a zsűri elnöke
fellépett a színpadra és egy rövid beszéd után, - amelyben megköszönte
a fellépőknek a színvonalas műsort,
a szorgalmas munkát, a felkészítőknek a sok segítséget - színpadra szólította a nyerteseket:
Ének kategóriában:
MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT

EL: BALOGH HETTI, aki ugrós
népdalokat énekelt.
ELSŐ HELYEZÉST ÉRT
EL: BALOGH FLÓRA, aki a
Nickelback zenekar Never gonna be
alone című számát adta elő, gitárja
kíséretében.
Vers kategóriában:
MÁSODIK
HELYEZÉST
ÉRT EL: STANKA JÁZMIN, tőle
Heltai Jenő versét hallottuk, Ballada
a három patkányról címmel.
ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL:
VÁMI KINCSŐ, aki Kovács Barbara versét mondta el nekünk, melynek címe A csacsi.
Tánc kategóriában:
MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT
EL: MURÁNYI ALEXA ÉS FARKAS KARINA, Magic Dance produkciójukkal.
ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL:
BOKRÉTA
NÉPTÁNCCSOPORT, tőlük egy pattogós összeállítást láthattunk.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Kívánjuk nekik és minden bátor
fellépőnek, hogy minden megmérettetés ilyen sikeres legyen életük
során, mert akik helyezést nem
értek el, ugyanúgy gazdagabbak
lettek azzal a tapasztalással, amely
megerősíti őket saját tehetségükben, abban a kitartásra ösztökélő
élményben, amely előrevisz, lendületet ad a kihívások megoldásában,
és szorgalmazza személyiségük kibontakoztatását.
Köszönöm a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ minden segítő munkatársának
a szervezésben, lebonyolításban való
részvételt!
Kelemen Gabriella
családsegítő

Magyarok
a Marson
és a „mieink” a versenyen

A kelet varázsa
Ilak Kali West kiállítása

Tizenharmadik alkalommal, 2018. 05. 0406-ig rendezi meg a Miskolci Egyetem a
Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok
Versenyét, „Magyarok a Marson” címmel. Az Erdőkertesi Faluházban működő
Erdőkertesi Mikrokontroller Klub is benevezett egy csapattal a versenybe. A feladat az idei évben egy olyan „marsjáró” robot kifejlesztése, amely képes imitált marsi
terepakadályok leküzdésére, és tartalmaz
egy olyan robotkart, ami alkalmassá tesz a
célfeladatra: a csapat színének megfelelő,
a pályán elhelyezett lufi kipukkantására.
A kertesi csapat tagjai most a mechanika,
a szoftver és az elektronika kifejlesztésén
dolgoznak.
Tekintettel arra, hogy első alkalommal
vesznek részt ilyen megmérettetésen,
elsőrendű céljuk a tapasztalatszerzés, amit
a később rendezendő versenyeken szeretnének dobogós helyezésre váltani.
Bővebb információ:
www.magyarokamarson.hu

Ki Mit Tud

1.

2.
3.

4.

• 4. Mesélő Muzsika - GYermekkoncert - Pimpimpáré és Vakvarjúcska, a Gödöllői Flautone Quartet előaddásában
• 3. Virágzik a smaragdfa • 5. Buschraft - A túlélés és természeti életmód –előadássorozat - első része
• 1-2 „SZÍVBŐL SZERETNI” Musical, operett és örökzöld gála koncert a Csomópont Musical Tánccsoportja előadásában
• 6-7 Kiállítás-megnyitó Ilak Kali West fotóiból és tárgyaiból
• 8-9. Winkler Márta, a Kincskereső Iskola alapítója előadásán voltunk Szadán (utolsó két kép)
5.

7.

8.

9.

6.

