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István Pál

Papp László

Itt élünk
27 alkotó munkáiból készült kiállítás volt látható október 23-ig a Galérián

triennálé megnyitóján
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30 éves osztálytalálkozó

Pályaválasztási nap - a 7-8. osztályosoknak és szüleiknek, 14 középiskola mutatkozott be

Társasjáték klub

Családi nap a természetben - a  
Rám-szakadékban túráztunk a 
Faluház felhívására

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

n Szeptember 14-én ingatlan-
fejlesztőkkel tárgyaltam az önkor-
mányzati ingatlanok értékesítéséről.

n Szeptember 24. Egyeztettem 
a MÁV-val a vasútállomás fejleszté-
séről. Találkoztam a megyei állami 
főépítésszel a Településszerkezeti 
Terv és a Helyi Építési Szabályzat 
hatályba léptetéséről.

n Szeptember 25. Tárgyaltam ön-
kormányzati ingatlan értékesítéséről.

n Szeptember 26. Jegyzőasz-
szonnyal közösen egyeztettünk az 
orvosokkal a védőnői szolgálat ki-
költözését követő közműhelyzet-
ről. Az önkormányzati főzőkonyha 
felújítását követően ezen a napon 
került sor az ünnepélyes átadás-
ra. Vendégünk volt Tuzson Bence  
államtitkár úr.

n Szeptember 27. A Faluházban 
működő Baba-Mama Klub vendé-
ge voltam. A település életének, 
fejlesztésének kérdéseiről beszél-
gettünk.

n Szeptember 28. Budapesten a 
Hadtörténeti Múzeum épületében 
részt vettem az I. Magyar Hadiha-
jós és Tűzszerész Ezred Tűzszerész 
napján.

n Szeptember 29. a hivatásos és 
autodidakta alkotók munkáiból az 
„Itt élünk” kiállítást nyitottam meg 
a Faluházban.

n Október 1. Utcasarki foga-

dóórát tartottam Kopeczky Lajos 
alpolgármester úrral.

n Október 2. Részt vettem 
Csomádon a Kistérségi Idősügyi 
Tanács ülésén, melynek témája volt 
az Idősek Világnapjának kistérségi 
ünnepségének lebonyolítása, vala-
mint a november 10-én megrende-
zésre kerülő idősek kistérségi „Ki 
Mit Tud?” című vetélkedője, ahova 
felkértek a zsűri tagjának.

n Október 4.  Egyeztettem 
Nagyné Gódor Csilla alpolgármester 
asszonnyal az ESÉLY Szociális Alap-
ellátási Központ működésének az ön-
kormányzatot érintő kérdéseiről.

n Október 5. Az október 6-a 
előestéjén ünnepi megemlékezést 
tartottunk Gróf Batthyány Lajos 
szobránál.

n Október 9. A Települések 
Országos Szövetségének elnökségi 
ülésén vettem részt.

n Október 10. A Faluházban 
tartottuk az Idősek Világnapjának 
ünnepélyes rendezvényét.

n Október 11. Felkerestem a Gö-
döllő Járási Kormányhivatal újon-
nan kinevezett vezetőjét, dr. Jávor 
Ágnest. Délután Veresegyházon az 
Őrshöz tartozó települések számá-
ra tartott közbiztonsági egyezetető 
fórumon vettem részt.

n Október 15. A sikeres közbe-
szerzési eljárást követően ezen a 
napon aláírtuk a kivitelező Tunel 
Kft vezetőjével a vállalkozási szer-
ződést.

n Október 16. Bizottsági és Kép-
viselő-testületi ülés volt.

n Október 19. Megbeszélést 
tartottam az Adventi programso-

rozatok során érintett intézmények 
vezetőivel és a polgármesteri hivatal 
munkatársaival.

n Október 23. Ünnepélyes kere-
tek között emlékeztünk meg a Fa-
luházban az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra.

n A szeptemberi hónap folya-
mán az önkormányzat részéről két 
pályázatot nyújtottunk be: 

- Kerékpárút a Fő út mellett a 
Béke utcától és a veresegyházi tele-
pülés határáig
- 4 csoportszobás bölcsőde építése

n A szeptemberi hónap során át-
adásra került az 50. babacsomag.

n November 12-én kihelyezett 
fogadóórát tartok Varga-Bokor Zsu-
zsanna képviselő asszonnyal a Bártfai 
és a Lugosi utcák találkozásánál.

n Szeretném az ingatlantulaj-
donosok figyelmét felhívni, hogy 
nemcsak tavasszal, hanem az ősz 
folyamán és a téli időszakban is 
van feladata a közterületek gondo-
zása tekintetében. 

Az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni:

- az ingatlana (teljes szélessége) 
és a közútszegély közötti közterület 
tisztántartásáról, gondozásáról,

- az ott elhelyezkedő szikkasztó-
árkok és kapubejárók tisztántartá-
sáról,

- a csapadék (esővíz, hólé) járdá-
ra folyásának megakadályozásáról, 
a saját telken történő elszikkasztá-
sáról

- a járda síkosság-mentesítéséről, 
hó eltakarításról,

- az utcai sorfák, bokrok nyesé-
séről, a lehullott lomb összegyűj-
téséről.  Dr. Pásztor László

polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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A 2018. augusztus 
22-én megtartott rend-
kívüli Képviselő-testüle-
ti ülés napirendje volt:

1. Piac pályázat be-
nyújtása

  Előadó: Dr. Pásztor 
László polgármester   

2. Ki Akarok Nyílni 
Óvoda SZMSZ-ének, Peda-
gógiai Programjának, Házi-
rendjének elfogadása 

  Előadó: Visnovszkyné Bátori 
Katalin óvodavezető                          

A Képviselő-testület döntést ho-
zott:

- a Pénzügyminisztérium által 
kiírt „Helyi piacok fejlesztése Pest 
megye területén” megnevezésű, 
PM_PIAC_2018 kódszámú pá-
lyázati felhívására helyi termelői 
piacot magában foglaló helyi piac 
kialakítására pályázat benyújtásá-
ról. A piac tervezett megvalósítási 
helyszíne: Erdőkertes. Iskola u. 5. 
szám alatt a kastély udvarán. Sikeres 
pályázat esetén a kastély udvarának 
tér burkolata kialakul, kandeláber 
lesz, kialakul berendezéssel mosdó, 
piacfelügyelő, gombavizsgáló helyi-
ség. Ezzel a Donga első traktusa is 
felújításra kerül. Péntek és szombati 
napokon lenne a piacnap. A piacon 
az árusító helyek száma 36 db. El-
sősorban Pest megyei őstermelők 
termékei, de más jellegű termékek is 
értékesíthetők lennének. Egységes, 
bérelhető, fedett asztalok lesznek. 
Parkolási lehetőséget a piac környe-
zetében kialakított parkolók biztosí-
tanak, gyalogosan körbejárható lesz 
az épület, nem lesz körbe kerítve; 

- a Ki Akarok Nyílni Óvoda ön-
kormányzati fenntartású intézmény 
új Szervezeti és Működési Szabály-
zatának, a Pedagógiai Programjának 
és Házirendjének elfogadásáról. A 
szabályzatok aktualizálása megtör-

tént a nevelési évi megkezdéséhez. 
 
A 2018. augusztus 31-én meg-

tartott rendkívüli Képviselő-testüle-
ti ülés napirendje volt:

1. Csapadékvíz közbe-
szerzési eljárás III.

  Előadó: Dr. Pásztor 
László polgármester   

2. Ki Akarok Nyílni 
Óvoda alapító okiratának, 
SZMSZ-ének, Pedagógiai 
Programjának, Házirendjé-

nek módosítása 
  Előadó: Visnovszkyné Bátori 

Katalin óvodavezető                          

A Képviselő-testület az ülésen el-
fogadta:

- a PUBLIC CONSULTING 
Kft. által elkészített ajánlati fel-
hívást, szerződéstervezetet vala-
mint a közbeszerzési eljárás doku-
mentumait és ez alapján az eljárás 
megindítására kerülhet sor a PM_
CSAPVIZGAZD_2017/15 számú 
nyertes pályázatával kapcsolatban, 
„Csapadékvíz elvezetés Erdőkertes 
középső vízgyűjtő területén” tárgyá-
ban. A 2018. júliusi testületi ülésen 
hozott határozatban szereplő csapa-
dékvíz elvezető rendszer kivitelezé-
sére meghívott cégek visszaléptek. 
A település életében a csapadékvíz 
elvezetés megoldása a legfontosabb 
probléma, mert az útépítési gondo-
kat ez fogja orvosolni. Az Önkor-
mányzat által a közbeszerzési eljárás-
ra meghívott cégek: 

ARDOR Kft (2315 Szigethalom, 
Mű út 40.)

MÉMÉP Kft (1039 Budapest, 
Halász Gábor u. 11.)

ROK-LA Kft (1164 Budapest, 
Fenőkő u. 2/b.)

TUNEL Kft (1164 Budapest, 
Csókakő u. 35.)

Villiger Kft (1065 Budapest, 
Révay u. 14.)

PENTA Általános Építőipari 

Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 
1/E.)

- Ki Akarok Nyílni Óvoda Ala-
pító Okiratának módosítását, mely 
szerint az óvodai csoportok száma 
8 lesz, az óvoda két telephelyen is 
működik a Fő út 232. és a Fő tér 4. 
szám alatti épületekben, továbbá a 
2018/2019. nevelési évre a maximá-
lis csoportlétszámtól + 20 %-kal tör-
ténő eltérést a Bóbita, a Pitypang, a 
Süni, a Napraforgó, a Gesztenye, a 
Nyitnikék, a Szivárvány óvodai cso-
portban. A település lakosságának 
a száma folyamatosan emelkedik, 
beköltöznek a gyermekek, vagy már 
itt születnek. Emelkedik az óvodai 
gyermekek száma is és most több 
gyermek kérte a felvételét, mint az 
óvoda kapacitása. A meglévő óvodai 
7 csoport kapacitása nem elegendő, 
ezért új csoportszoba létesítése vált 
szükségessé, melyet a volt posta he-
lyiségben lehetett kialakítani, ahol 
már volt óvoda. A 2,5 éves gyerme-
kek közül, akiket lehetett, felvettek 
az óvodába. Az új csoportszoba te-
rülete 35 m2, itt 17 gyereket lehet 
elhelyezni. A csoport elnevezése Ka-
tica csoport. 

- a Ki Akarok Nyílni Óvoda Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának, 
Pedagógiai Programjának és Házi-
rendjének módosítását, valamint a 
gazdasági szervezettel rendelkező 
önállóan működő és gazdálkodó, 
valamint a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv 
gazdálkodási-, munkaügyi feladatai 
munkamegosztásának rendjére vo-
natkozóan a Ki akarok nyílni Óvoda 
és az önkormányzat közötti megálla-
podást.

A 2018. szeptember 
13-án megtartott rend-
kívüli Képviselő-tes-
tületi ülés napirendjei 
voltak:

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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1. Erdőkertes – Szada 
– Veresegyház szennyvíz-
közművei – 2019-33. évi 
GFT beruházási tervének 

jóváhagyása, felújítási és pótlási ter-
vének véleményezése

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

2. Erdőkertes Község 
településszerkezeti tervé-
nek, helyi építési szabályza-
tának és szabályozási tervé-

nek módosításának ügye
  Előadó: Dr. Pásztor László pol-

gármester
3. Javaslat a saját be-

vételek és az adósságot ke-
letkeztető ügyletekből ere-
dő fizetési kötelezettségek 

megállapításának módosítására
  Előadó: Dr. Pásztor László pol-

gármester
4. Az Önkormányzat 

2018. évi költségvetésének 
I. sz. módosítása

  Előadó: Dr. Pásztor 
László polgármester

     Zárt ülés:
5. Számlavezető pénz-

intézet választása
  Előadó: Dr. Pásztor 

László polgármester
6. Kormányengedély 

köteles hitel felvét
 Előadó: Dr. Pásztor 

László polgármester
     Nyílt ülés:

7. Az étkezési térítési 
díjakról szóló önkormány-
zati rendelet

 Előadó: Dr. Pásztor 
László polgármester

8. Csatlakozás a Bursa 
Hungarica elnevezésű or-
szágos Felsőoktatási Önkor-
mányzati ösztöndíj pályáza-

ti rendszerhez
 Előadó: Dr. Pásztor László pol-

gármester    
9. Egyebek

A testületi ülésen hozott határo-
zatok: 

- a Veresegyházi Regionális 
Szennyvízelvezető Rendszerre vo-
natkozó, 2019-2033. évi Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházási tervét jó-
váhagyásáról, annak a MEKH-hez 
történő benyújtásra alkalmasnak 
ítéléséről;

- a Veresegyházi Regionális 
Szennyvízelvezető Rendszer 2019-
2033. évi GFT felújítási és pótlási 
tervrészét elfogadásáról, annak a 
MEKH-hez történő benyújtásra al-
kalmasnak ítéléséről;

- Erdőkertes Község település-
szerkezeti tervének, helyi építési 
szabályzatának és szabályozási ter-
vének felülvizsgálati és módosítási 
dokumentációját megismeréséről 
és elfogadásáról. A polgármester 
felhatalmazásáról, hogy a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezé-
si sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a 39. § (2) bekezdés 
szerint elfogadott észrevétel esetén 
a javított tervezetet, az eljárás során 
beérkezett valamennyi vélemény 
és a véleményezési szakaszban ke-
letkezett egyéb dokumentum egy 
példányát, továbbá azok másolati 
példányát elektronikus adathordo-
zón megküldje végső szakmai véle-
ményezésre az állami főépítészi ha-
táskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak;

- az önkormányzat tárgyévet 
követő három évre vonatkozó saját 
bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. 
§ (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fi-
zetési kötelezettségeinek várható 
összegének a határozati javaslat 
melléklete szerinti megállapításá-
ról és a mellékletnek megfelelően 
meghatározásáról;

- az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 
28.) önkormányzati rendelet I. szá-
mú módosításáról;

- az Önkormányzat bankváltásá-
ról, a K&H Bank Zrt. ajánlatának 
elfogadásáról és megbízásáról az 
önkormányzat és intézményei szám-
láinak vezetésével. A polgármester 
felkéréséről, hogy az önkormány-
zat és intézményei az OTP Bank 
Nyrt-nél álló bankszámlavezetési 
szerződései 2018. december 31. il-
letve 2019. június 30. nappal való 
felmondásáról intézkedjen. Hozzá-
járul az OTP Bank Nyrt-nél kivál-
tandó 18.000.000.- Ft folyószámla 
hitelszerződés K&H Bankkal való 
megkötéséhez, éven belül – 2018. 
december utolsó munkanapja – visz-
szafizetési kötelezettséggel. Hozzá-
járul az OTP Bank Nyrt-nél kivál-
tandó négy – 3 MFT, 3,5 MFT, 5,5 
MFT, 8 MFT tartozás állományú 
– hitelszerződés K&H Bankkal való 
megkötéséhez, összesen 20.000.000 
Ft értékben, a hitelfelvétel időpont-
jától számított 2,5 év határidejű 
törlesztési kötelezettséggel. A pol-
gármester felkérésről a szükséges 
intézkedések megtételére és felhatal-
mazásáról a szerződések aláírására.  

- a 2018. évi módosított költség-
vetési rendeletben meghatározottak 
szerint 90 millió Ft hitel felvételéről 
a K&H Bank Zrt-től, és kérelem be-
nyújtásáról a Magyar Kormányhoz e 
hitelfelvétel engedélyezése céljából. 
A hitelt az Önkormányzat a PM_
CSAPADÉKVIZGAZD_2017/15 és a 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/26 és 
PM_VALLALKOZOIPARK elnevezé-
sű pályázatok önrészéhez használja 
fel. A hitelt az önkormányzat ha-
vonta törleszti és a mindenkori éves 
költségvetésében a kiadások között 
megtervezi. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, felhatal-
mazza a szerződések aláírására és a 
kormányzati hozzájárulás iránti ké-

testületi hírek
FOLYTATÁS AZ 3. OLDALRÓL>
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relem elindítására;
- az étkezési térítési díjakról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásá-
ról. A konyha felújítással összefüg-
gésben az étkezés felülvizsgálatára 
került sor, melynek eredményeként 
a konyhakapacitásának csökkentése 
szükséges. Az étkezési térítési díj fi-
zetési hajlandóságának növelése ér-
dekében az előre fizető modell be-
vezetésére került sor. Amennyiben 
szükséges a szülők szociális keretből 
kapnak támogatást. Kizárólag gyer-
mekétkeztetés és munkahelyi étkez-
tetés a konyha feladata. A vendég-
étkeztetést és a szociális étkeztetést 
– kapacitás hiányában - meg kell 
szüntetni. A konyhára vonatkozó 
HACCP folyamat így biztosított. 
Tálcás kiszolgáló módszerrel törté-
nik az étkeztetés az iskolában;

- a 2018-2019-es tanévben is a 
Bursa Hungarica elnevezésű orszá-
gos Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíj pályázati rendszerhez 
csatlakozásról. A támogatás helyi 
önkormányzati mértéke: 5.000.- 
Ft/hó, 10 hónapon keresztül.

- a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 94. § (3a) be-
kezdésében meghatározott gyerme-
kek bölcsődei ellátását 2019. január 
1. napjától Veresegyház Város Ön-
kormányzatának bölcsődei ellátást 
biztosító szervezetével, az Önkor-
mányzattal kötött ellátási szerző-
dés útján történő biztosításáról. 
A polgármester felhatalmazásáról 
a kötelező bölcsődei szolgáltatás 
biztosítása érdekében a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett szervvel, 
személlyel 2019. január 1. napjától 
kötendő feladat-ellátási szerződés 
aláírásáról;

- a Váchartyáni Református Misz-
sziói Egyházközség – a Református 
Egyházkerület Elnökségének jóvá-
hagyásával – és Erdőkertes Község 
Önkormányzata között a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény alapján Erdőkertes Község 
Önkormányzatának óvodai közne-
velési feladatellátásában és a tankö-
telezettség teljesítésében történő 
közreműködéséről kötött közneve-
lési megállapodás meghosszabbítá-
sához 5 év időtartamra a Képviselő-
testület hozzájárulásáról, továbbá 
az Önkormányzat tulajdonában 
lévő Erdőkertes Fő tér 2. számú 
óvodaépület további használatba 
adására vonatkozó vagyonkezelői 
szerződés meghosszabbításához 
legalább az Egyházközség tulajdo-
nát képező óvoda épületének hasz-
nálatba vételi engedélyének kiadá-
sáig, de legfeljebb 5 év időtartamra. 
A polgármester felhatalmazásáról a 
módosított vagyonkezelési szerző-
dés, valamint a köznevelési-feladat-
ellátási szerződés aláírására.

 
A 2018. szeptember 

24-én megtartott rend-
kívüli Képviselő-testületi 
ülés napirendjei voltak:

Napirend:
1. Kerékpárút pályázat 

benyújtása
  Előadó: Dr. Pásztor 

László polgármester        
2. Bölcsőde építésére 

pályázat benyújtása
  Előadó: Dr. Pásztor 

László polgármester

A Képviselő-testület az ülésen az 
alábbi döntéseket hozta a pályáza-
tokról:

- a Pénzügyminisztérium által kiírt 
„Kerékpárutak létesítésének, felújí-
tásának és korszerűsítésének támo-
gatása Pest megye területén” megne-
vezésű, PM_KEREKPARUT_2018 
kódszámú pályázati felhívására 
kerékpárút kialakítására pályázat 
benyújtásáról. A fejlesztés tervezett 
megvalósítási helyszíne: Erdőker-
tes, Fő út – a 2012. jelű út 23+500-
24+435. km szelvények közötti sza-

kasza. A kerékpárút a vasút mellett 
fog indulni a Fő út mellett a telepü-
lés központjáig vezet;

- a Pénzügyminisztérium által 
kiírt „Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” megnevezésű, PM_
BOLCSODEFEJLESZTES _2018 
kódszámú pályázati felhívására böl-
csőde építésére pályázat benyújtásá-
ról. A fejlesztés tervezett megvalósí-
tási helyszíne: Erdőkertes, Fő út 187. 
Érintett helyrajzi szám: 4190. 

A 2018. október 8-án 
megtartott rendkívüli 
Képviselő-testületi ülés 
napirendjei voltak:

1. Településszerkezeti 
Terv és Helyi Építési Sza-
bályzat elfogadása

  Előadó: Dr. Pásztor 
László polgármester                          

     Zárt ülés:
2. Csapadékvíz közbe-

szerzési eljárásban döntés-
hozatal

  Előadó: Dr. Pásztor 
László polgármester

3. Egyebek

A Képviselő-testület döntései:
- az önkormányzat előzetes véle-

ménye szerint a felülvizsgálat során 
a település egy részére – megha-
tározott részterületeire - készülő 
település szerkezeti terv, helyi épí-
tési szabályzat és szabályozási terv 
módosítás a környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem teszi szükségessé, 
mivel a módosítások nyomán vár-
hatóan fellépő környezeti hatások 
nem károsak és nem jelentősek, to-
vábbá Natura2000 és egyéb védett 
területet nem érintenek. A tervezés 
lezárása során a terv környezeti és 
természetvédelmi alátámasztó mun-
karészei, valamint a környezet vé-

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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delméért felelős szervek véleményei 
szerint sem szükséges a környezeti 
hatások vizsgálata, ezért az Önkor-
mányzat a Környezeti Vizsgálat 
utólagos lefolytatását sem tartja 
szükségesnek. A tervmódosítások 
környezeti szempontból is megfele-
lőek, a módosítások a természeti és a 
települési környezet elemeinek és ál-
lapotának mindennemű veszélyezte-
tése nélkül elfogadhatók és hatályba 
léptethetők.

- az Önkormányzat megalkotja a 
község településszerkezeti tervéről 
szóló határozatát, és egyúttal jóvá-
hagyja a településszerkezeti tervla-
pot, valamint azok kötelező együt-
tes alkalmazását előírja. Erdőkertes 
Község teljes igazgatási területére 
vonatkozóan jóváhagyja a település-
szerkezeti terv e határozat szerinti 
szöveges, valamint rajzi mellékleteit. 
Az e határozat szöveges és rajzi mel-
lékleteit azok módosításáig együtt 
kell alkalmazni. Elfogadja e határo-
zatban felsorolt szöveges mellékle-
teit. E határozat rajzi melléklete: a 
TSZT rajzszámú, m=1:10.000 mé-
retarányú településszerkezeti terv. 
Ez a határozat és a hozzátartozó szö-
veges és rajzi mellékletek a határozat 
meghozatalától számított 30. napon 
lépnek hatályba. E határozat megho-
zatalával egyidejűleg a község telepü-
lésszerkezeti tervéről szóló 72/2013. 
(XI.28.) KT határozat és a mellékle-
tét képező tervlap érvényüket veszti. 

- a község helyi építési szabályza-
táról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról. 

- a „Csapadékvíz elvezetés Erdő-
kertes középső vízgyűjtő területén” 
keretében kiírt közbeszerzési eljárás 
keretében az 1. 2. pontban felsorolt 
ajánlatokat a bírálóbizottság javas-
latával egyetértve érvényesnek íté-
léséről, mivel ajánlatuk mindenben 
megfelel a felhívásban, a közbeszer-
zési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott fel-

tételeknek. Ajánlattevők nem állnak 
az előírt kizáró okok hatálya alatt és 
vonatkozó kizáró ok az eljárás során 
sem következett be MÉMÉP Kft.  és 
a TUNEL Kft. esetében. Erdőkertes 
Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Bíráló Bizottság ja-
vaslatával egyetértve érvénytelennek 
ítéli a Villiger Kft. ajánlatát a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
mivel a hiánypótlási felhívásban, 
illetve felvilágosítás kérésben fog-
laltakat nem teljesítette, valamint a 
ROK-LA Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján, mivel 
az ajánlat olyan ellentmondást tartal-
maz, amelynek javítására a Kbt. nem 
ad lehetőséget. Erdőkertes Község 
Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete „Csapadékvíz elvezetés Erdő-
kertes középső vízgyűjtő területén” 
keretében kiírt közbeszerzési eljárást 
eredményesnek ítéli. Érvényes aján-
latok értékelése során a MÉMÉP 
Kft. 843,3 pontot, a TUNEL Kft. 
1000 pontot kapott. Erdőkertes 
Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete nyertesnek hirdeti ki 
a Tunel Kft-t és felkéri a megbízott 
közbeszerzési szakértőt, hogy az el-
járás eredményét a Kbt. 79 §-a sze-
rint hirdesse ki.

A 2018. október 16-
án megtartott rendkívü-
li Képviselő-testületi ülés 
napirendjei voltak:

1. Tájékoztató az 
Erdőkertesi Neumann János 
Általános Iskola 2018/2019-
es tanévének kezdéséről

  Előadó: Ladjánszki Csilla intéz-
ményvezető

2. Tájékoztató a Sző-
lőfürt Református Óvoda 
2018/2019-es nevelési évé-

nek kezdéséről
  Előadó: Hoholné Varga Tímea 

mb. óvodavezető     

3. Tájékoztató a Ki 
Akarok Nyílni Óvoda 
2018/2019-es nevelési évé-

nek kezdéséről
  Előadó: Visnovszkyné Bátori 

Katalin óvodavezető     
4. Ki Akarok Nyílni 

Óvoda téli zárvatartás
  Előadó: Visnovszkyné 

Bátori Katalin óvodavezető
5. Egyebek
  A Képviselő-testület meghall-

gatta a Neumann János Általános 
Iskola igazgatójának és a Szőlőfürt 
Református Óvoda vezetőjének tá-
jékoztatását a 2018/2019-es nevelési 
év kezdéséről. Tájékoztatást kaptak 
az intézményekben megkezdődött 
munkáról, az intézmények működé-
séről, valamint az intézmény életét 
befolyásoló gondokról.  

A Képviselő-testület határozato-
kat hozott:

- a Ki Akarok Nyílni Óvoda 
2018/2019-es nevelési év kezdéséről 
szóló beszámolójának elfogadásáról;

- a Ki Akarok Nyílni Óvoda téli 
időszakban történő zárva tartási ide-
jéhez 2018. december 27-től – 2019. 
január 2-ig terjedő időtartamban az 
önkormányzat hozzájárulásról azzal, 
hogy a szülői igényfelmérés szerint a 
munkanapokon ügyeletet kell bizto-
sítani. Az óvodában 2019. január 03-
tól a nevelési munka folytatódik. Az 
óvodavezetője a téli szünet idejéről a 
szülőket köteles a helyben szokásos 
módon tájékoztatni. A Képviselő-
testület hozzájárul az óvodavezető 
kérelmére, az óvoda dolgozói részére 
tartandó karácsonyi ünnepség idő-
tartamára 2018. december 20-án 
17:00 órától az óvoda bezárásához;

- a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról szóló 11/2017. (IX. 
13.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról, melyre a tanyagondnoki 
szolgálatot ellátásával kapcsolatos 
változás miatt volt szükség;

- az Erdőkertesi Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratában a költ-

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL>
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ségvetési szerv alaptevékenységének 
tanyagondnoki szolgáltatással kap-
csolatos feladatok ellátása feladattal 
történő kiegészítéséről, valamint 
arról, hogy Képviselő-testület elfo-
gadja az Erdőkertesi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítását;

- az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, melynek 
eredményeként a belterületbe csato-
lással érintett ingatlanok esetében a 
hatáskört a polgármesterre ruházta 
át a testület a kérelmek gyorsabb el-
bírálása érdekében;

- az Önkormányzat alaptevé-
kenységébe tartozó feladatok közül 
a 011130 Önkormányzatok és ön-
kormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 
kormányzati funkció 2018. novem-
ber 1-jétől való felvételének elfoga-
dásáról. A Képviselő-testület felha-
talmazza a polgármestert, hogy a 
törzskönyvi bejegyzés módosítását 
kezdeményezze a Magyar Állam-
kincstárnál;

- a pénzbeli és természetbeni 
települési támogatásokról szóló 
12/2017. (IX. 13.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról, melynek 
következtében a jövedelemmel nem 
rendelkező segélyezettek esetében 
az önkormányzat együttműködési 
kötelezettséget határoz meg az álla-
mi foglalkoztatási szervvel. 

Homa Ibolya

A Lugosi utca - Bártfai utca  
sarkánál tart fogadóórát:

2018. november 12-én 17,30 
órától - 19 óráig Varga-Bokor Zsu-
zsanna képviselő és dr. Pásztor 
László polgármester.
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"a"  tíPUsÚ 
PálYázati 

kiírás
Erdőkertes Község Önkormány-

zata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve, az 
51/2007. (III. 26.) Kormányren-
delet alapján kiírja a 2019. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsőoktatási hallgatók számára 
a 2018/2019. tanév második és a 
2019/2020. tanév első félévére vo-
natkozóan,

A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban 
az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
18. § (2) bekezdése alapján kizárólag 
a települési önkormányzat területén 
állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhet-
nek. [A Kormányrendelet „állandó 
lakóhely” fogalma a polgárok sze-
mélyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény „lakóhely” fogalmának fe-
leltethető meg, amelyet a pályázó a 
lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a te-
lepülési önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallga-
tói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak 
a 2018 szeptemberében felsőok-
tatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2019 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2019/2020. tanév első 
félévére eső ösztöndíj már nem 
kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújt-
hatnak be azok a hallgatók is, akik-
nek a hallgatói jogviszonya a felső-
oktatási intézményben a pályázás 
időpontjában szünetel. Az ösztön-
díj folyósításának feltétele, hogy a 
2018/2019. tanév második félévére 
a beiratkozott hallgató aktív hallga-

tói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az 
a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szer-
vek hivatásos és szerződéses állomá-
nyú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben 
vesz részt 

- kizárólag külföldi intéz-
ménnyel áll hallgatói jogviszonyban 
és/vagy vendéghallgatói képzésben 
vesz részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati 
fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat benyújtásának 
módja és határideje 

A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszer-
ben (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: 

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

Azok a pályázók, akik a koráb-
bi pályázati években regisztráltak 
a rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphet-
nek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói re-
gisztrációt vagy a belépést követően 
lehetséges a pályázati adatok rögzí-
tése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályázati űrlapot 
minden évben újra ki kell tölteni! 
A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését, rögzítését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzat-
nál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati ki-
írásban meghatározott csatolandó 
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mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását 
az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásá-
nak határideje: 

2018. november 16.

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizáró-
lag a lakóhely szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező 
mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény 
által kitöltött eredeti hallgatói jog-
viszony-igazolás a 2018/2019. tanév 
első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy idő-
ben több felsőoktatási intézmény-
nyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
pályázatában csak azt a felsőokta-
tási intézményt kell megneveznie, 
amellyel elsőként létesített hall-
gatói jogviszonyt. A felsőoktatási 
intézmények szerződése alapján 
folyó, közösen meghirdetett – 
egyik szakon nem hitéleti, a másik 
szakon hitoktató, illetve hittanár 
– kétszakos képzés esetében a hall-
gató az állami felsőoktatási intéz-
ményt köteles megnevezni. 

b) Igazolás a pályázó és a pályá-
zóval egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság iga-
zolását alátámasztó egyéb okiratok. 

(nem kötelező)

A pályázati űrlap csak a fent meg-
határozott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibás-
nak minősül.

A részletes pályázati kiírás az 
erdokertes.hu települési portálon 

olvasható.

"B"  tíPUsÚ 
PálYázati 

kiírás
Erdőkertes Község Önkormány-

zata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával  együttműködve, az 
51/2007. (III. 26.) Kormányren-
delet alapján  kiírja a 2019. évre a 
Bursa Hungarica  Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezde-
ni kívánó fiatalok számára.

A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati célja az esélyterem-
tés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felső-

oktatásban való részvételének támo-
gatása. A Bursa Hungarica Ösztön-
díjrendszer többszintű támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedeze-
teként három forrás szolgál: a telepü-
lési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás; a megyei önkormány-
zatok által nyújtott támogatás és a 
felsőoktatási intézményi támogatás. 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
adatbázis-kezelői, koordinációs, a te-

lepülési és megyei ösztöndíjjal kap-
csolatos pénzkezelési feladatokat az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
(továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat 
az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó 
települési és megyei önkormányzat-
ok látják el.

Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíj-
ban az 51/2007. (III.26.) Kormány-
rendelet 18. § (2) bekezdése alapján 
kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel (a to-
vábbiakban: lakóhely) rendelkezők 
részesülhetnek. [A Kormányren-
delet „állandó lakóhely” fogalma 
a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” 

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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fogalmának feleltethető meg, ame-
lyet a pályázó a lakcímkártyájával 
tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a 
települési önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik:

a) a 2018/2019. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középisko-
lások;

vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem 

rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; és a 2019/2020. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban 
az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a 
rendvédelmi feladatot ellátó szer-
vek hivatásos és szerződéses állo-
mányú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben 
vesz részt 

- kizárólag külföldi intéz-
ménnyel áll hallgatói jogviszony-
ban és/vagy vendéghallgatói kép-
zésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 
a 2019. évi felsőoktatási felvételi 
eljárásban először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2019/2020. tan-
évben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának 
módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa 

Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttműködési Rend-
szerben (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek 
elérése: 

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

Azok a pályázók, akik a koráb-
bi pályázati években regisztráltak 
a rendszerben, már nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelsza-
vukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új 
jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetsé-
ges a pályázati adatok rögzítése a 
csatlakozott önkormányzatok pá-
lyázói részére. A személyes és pá-
lyázati adatok ellenőrzését, rögzí-
tését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak 
a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati ki-
írásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A be-
nyújtott pályázatok befogadá-
sát az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazol-
ni. A nem befogadott pályázatok 

a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az ön-

kormányzathoz történő benyújtásá-
nak határideje: 

2018. november 16.

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizá-
rólag a lakóhely szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat polgármes-
teri hivatalánál kell benyújtani.

 A pályázat kötelező 
mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a pályá-
zóval egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelméről.

2. Tanulói jogviszony igazolás.
3. A szociális rászorultság iga-

zolását alátámasztó egyéb okiratok. 
(nem kötelező)

A pályázati űrlap csak a fent meg-
határozott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibás-
nak minősül. 

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az ille-
tékes települési önkormányzat bírál-
ja el 2018. december 6-ig.

A részletes pályázati kiírás az 
erdokertes.hu települési portálon 

olvasható.

bursa hungarica
FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL>
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áldás békesség!
hit

Honnan jövünk? Hová me-
gyünk? Kik vagyunk?

A Biblián tájékozódó embernek, 
eleinknek, évszázadok óta meg-
voltak és megvannak a válaszaik. 
Be is ivódtak a bibliai kifejezések 
a szavainkba, mondásainkba, 
legősibb magyar nyelvemlékeink is 
bibliai témájúak.

Nekik volt egy komoly mércé-
jük, amihez tudtak viszonyítani. 
Nekünk már nincsen ilyen. Gyer-
mekkoromban a tévé 1-es műsora 
volt a mérce, amit mindenki nézett, 
és az iskolai szünetekben, hétvé-
géken egy-egy filmről lehetett be-
szélgetni. Mostanában egy-egy film 
ugyancsak mércévé válik, egy-egy 
gondolat is, ami ha sokaknak szim-
patikus, akkor sokak számára lesz 
mértékadó is. De hogy vajon hasz-
nos-e, hogy értelmes-e, hogy jó-e ez 
a mérce, azt ki tudná megmondani? 
Az mindig majd utólag derül ki, en-
nél többet nem tudunk megfogal-
mazni – azokban a témákban, ame-
lyeket előre nem lehet ellenőrizni. 
Hogy pl. hasznos-e a tojás a szer-
vezetnek, vagy káros. Vagy ugyan-
ez a helyzet a vaj és a margarin vi-
szonylatában, a disznózsír és az olaj, 
a „bio”-nak nevezett (közben talán 
mégis vegyszerekkel kezelt) zöld-
ségek, és a húsfogyasztás esetében, 
és egyéb kategóriákban is. Ki tudja 
előre? Annyi mindenről derült már 
ki, hogy nagy tévedés volt.

A halál, és innen nézve az emberi 
élet értelme pedig olyan téma, amit 
nem tudunk vizsgálni. Tudományos 
kutatásaink ugyan vannak, de csak 
az oda vezető útról. Az „onnan még 
nem jött vissza senki” kérdés nem a 
kutatható részében van a világnak. 
Mégis, mivel mindannyiunknak 
szükséges foglalkoznunk a halál-
lal, ezért keresünk mércéket, hogy 
hogyan dolgozzuk fel a feldolgoz-

hatatlant. Hiszünk valamit, ha 
megnyugodhatunk. Ha nem, lehet, 
hogy akkor is hiszünk valamit, csak 
nem nyugszunk meg. Nem tudom, 
hogy kik vannak többen. Azok, 
akik azt gondolják, hogy a halállal 
minden megszűnik, vagy akik azt, 
hogy a test halála nem egyenlő az 
ember halálával. Vannak ilyenek 
is, olyanok is. Sokan reinkarnáció-
ban, ezzel együtt karmában hisznek 
(mint a tetteink jogos, igazságos 
és automatikus következményei-
ben). Mások hiszik, hogy van egy 
személy, aki bár nem a Biblia Iste-
ne, mégis valahogy elérhető. Sokak 
életébe nem fér bele vallásosság, 
nem járnak templomokba, mégis 
valamiféle „vallásosság” megjelenik 
életükben. Ha nem is misztikus for-
mában, mégis jelen van. Olyan cse-
lekedeteik vannak, amiket maguk 
sem tudnak megmagyarázni. Hogy 
miért épp ott kell lennie a fogkefé-
jüknek (és ha nem ott van, akkor 
baj lesz!), hogy miért épp mindig 
a jobb (vagy a bal) lábukkal érnek 
le először a padlóra reggel az ágyból 
kiszállva (mert ha nem, akkor baj 
lesz!), hogy miért fogják meg a lisz-
tes zacskót mindig a bal kezükkel 
(mert ha nem, akkor baj lesz!), és 
így tovább. Lehetne a sort folytatni. 

Ha nem bibliai alapú a mérce, lesz 
majd valami más, és nem tudjuk, 
hogy melyiknek van igaza – gon-
dolják sokan.

Azonban nem vallásosságról 
kellene beszélni, hanem kapcsolat-
ról. Önmagunkkal, közeli, távoli és 
nagyon-nagyon távoli jövőnkkel, és 
azzal a Valakivel, Aki kézben tart 
mindent, így a halált és a halállal 
kapcsolatos aggodalmainkat, félel-
meinket is. Hogy mit gondolunk 
szeretteinkről (azokról is, akik még 
itt vannak velünk és azokról is, akik 
már nincsenek itt), mind-mind a 
mércéink határozzák meg. Az én 
mércémet nem magam találtam ki, 
hanem kaptam. Ez a Biblia, Isten 
kijelentése. Abban a Jézus Krisz-
tusban hiszek, Aki a bibliai beszá-
molók szerint sokkal erősebb, mint 
a halál, legyőzte. Nem úgy, hogy 
nem halt meg, hanem úgy, hogy 
meghalt, de feltámadt. Elfutni ta-
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lán mi is tudnánk a halál elől, de az 
nem győzelem lenne, hanem meg-
menekülés. Jézus nem menekült 
el, hanem győzött. Előbb meghalt 
(valóságosan: a szívét átszúró dár-
da bizonyította ezt a kivégzőosztag 
számára), majd feltámadt (akikkel 
találkozott, számunkra nem fért 
ehhez kétség – annyira, hogy utána 
életüket is készek voltak odaadni 
Jézusért).

Halál. Kik is vagyunk? Honnan 
jövünk? Hová megyünk? Miért ér-
demes ápolni a sírokat, ha semmivé 
válik az ember? Fontossá váló kér-
dések lehetnek. Én kevésnek tar-
tom az életet ahhoz, hogy egy bi-
zonytalan eredetű hitre alapozzam. 
Inkább hiszek Abban, Aki nemcsak 
a beszámolók szerint győzött, ha-
nem saját tapasztalataim szerint 
sincs erősebb nála, Ő Jézus. Sőt, én 
is be tudok számolni az erejéről, ha-
talmáról – természetesen annyiról, 
amennyit én átéltem. 

A halállal kapcsolatban is Jézus-
ra szeretnék mutatni, nem ismerek 
Őnála nagyobbat. Ne feledjük el, 
amit olvashatunk róla: „Jézus nevé-
re minden térd meghajoljon, meny-
nyeieké, földieké és föld alattiaké, 
és minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus úr az Atya Isten dicsőségé-
re! (Filippi 2, 10-11).

Ha pedig valakinek ez a mérce, 
akkor többet lát, több erőt tapasz-
tal, mint bárhol máshol. Ezt kívá-
nom mindenkinek itt Erdőkerte-
sen is, hogy halottjainkkal és saját 
halálunkkal kapcsolatban is vegyük 
komolyan azt, amit a Biblia tanít: 
Jézusé minden hatalom mennyen 
és földön! 

Máté evangéliuma 28,18! 

Ámen

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

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

2018. OKTÓBER 24.
ERDŐKERTES 
KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

Megkezdődtek a „Csapadékvíz 
elvezetés Erdőkertes középső víz-
gyűjtő területén” beruházás kivite-
lezési munkái

A Pest megye Területfejleszté-
si Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyúj-
tott célzott pénzügyi költségvetési 
támogatás a Pest megyei fejleszté-
sek előirányzatból pályázat útján 
elnyert támogatásból megkezdőd-
tek a Csapadékvíz elvezetés Erdő-
kertes középső vízgyűjtő területén” 
beruházás munkái. A Pénzügymi-
nisztérium által 199,48 millió Ft-
tal támogatott projekt összköltsége 
209,98 millió Ft.

A projekt célja vízelvezető háló-
zat fejlesztése a Fő út gyűjtő, 1-0-0; 

Pacsirta-Katona J.u.1-2-0; Fenyves-
Katona J. u. 1-3-0; Katona J. u. 
1-3-1; Kalauz-Hév-Metró-Katona 
J. u. 1-4-0; Kalauz-Katona u. 1-4-1; 
Villamos-Katona J. u. 1-4-2; Vil-
lamos u. 1-4-3; Katona J. u. 1-4-4; 
Metró u. 1-5-0; Fő út páros oldal 
1-6-0 tervezési szakaszokon. A be-
ruházás eredményeként az érintett 
területen csökkenni fog a vízkár ese-
mények gyakorisága és nagysága. 

A fejlesztés eredményeként meg-
épül 191 m, felújításra kerül 413 m 
nyílt csapadékvíz-elvezető árok és 
megépítésre illetve felújításra kerül 
1929 m burkolattal ellátott csa-
padékvíz-elvezető árok, valamint 
2009 m zárt csapadékvíz-elvezető 
árok.

A kivitelezést a Tunel Mélyépítő 
Kft. végzi.

Kivitelezés kezdési időpontja: 
2018. október 17.

Kivitelezés várható befejezése: 
2019. június 15.

Dr. Pásztor László polgármester és Fekete József ügyvezető
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u 4-én 17.oo (csütörtök) 
Hétszínvirág Családi Klub

u 5-én (hétfő) 16.45-17.45 
TIPPENTŐ-KEREKÍTŐ

u 8-án 18.oo (csütörtök) 
Bushcraft – Előadó: Boldizsár Jó-
zsef

5. Ruházat, hálózsák, sátor, pony-
va, hátizsák

u 8-án 18.oo Gombaismereti 
tanfolyam

u 9-én (péntek) 14.oo-18.oo 
VÉRADÁS

u 13-án GYERMEKSZÍNHÁZ 
– A nyúl és a róka – élőzenés mese-
játék a GARDROB MŰVÉSZETI 
CSOPORT előadásában

 Belépődíj:  500.-Ft (csopor-
tos)   egyéni: 700.-Ft

u 14-én (szerda) 18.oo TÁR-
SASJÁTÉK KLUB

u 15-én 17.3o (csütörtök) a Sol 
Gabetta és a Bázeli Kamarazene-
kar MÜPA-beli előadásának film-
je – a belépés díjtalan!  (részletesen 
alább!)

u 15-én 17.oo (csütörtök) 
Hétszínvirág Családi Klub

u 16-án (péntek) 11.oo óra 
NEUMANN NAP – a Neumann 
János Ált. Iskola rendezvénye

u 16-21-ig TÜDŐSZŰRÉS  (fi-
gyelem! CSAK NÉGY NAP!)

u 20-áig tart a SZÉP KERTEK 
kiállítás (főszervező: Kertes Erdő-
kertesért Munkacsoport)

u 21-én (szerda) 18.oo BAR-

TÓK BÉLA, A ZENÉSZ (részlete-
sen alább!)

 1. „AZ EMBERI TERMÉ-
SZETBEN LAKOZIK, HOGY 
SZERETI A DALT”

 ELŐADÓ: FERGE BÉLA, 
ZENETANÁR

AZ ELŐADÁSON KÖZRE-
MŰKÖDIK FERGE ELIZABET 
HÁRFÁN.

u 22-én 18.oo Gombaismereti 
tanfolyam

u 22-én 18.oo (csütörtök) 
Bushcraft – Előadó: Boldizsár Jó-
zsef

6. Egészségmegőrzés , Elsősegély
 
u 23-án  19.oo  SZÍNHÁZI 

ELŐADÁS –  Hogyan értsük félre 
a nőket? 

Csányi Sándor egyszemélyes víg-
játéka  Jegyek elővételben kapha-
tók!

u 24-én (szombat) 18.oo KIÁL-
LÍTÁS-MEGNYITÓ – textil – fém 
– üveg 

SAJÓ BORBÁLA és POZSGAI 
ÁGNES munkáiból

u 24-én (szombat) „Családi nap 
a természetben”

Szalamandra-túra – bővebb tájé-
koztató a honlapon és plakátokon.

u 24-én 13.oo (szombat) 
ULTI KLUB

u 25-én 17.oo (vasárnap) 
Nosztalgia Klub

u 27-én  (kedd) 15.oo Adventi 
készülődés – kézműves foglalkozás 
gyermekeknek

részvételi díj (anyagköltség): 300.-
Ft (előzetes bejelentkezés 23-ig!)

u 27-én  (kedd) 17.oo Adventi 
készülődés – kézműves foglalkozás 
felnőtteknek

részvételi díj (anyagköltség): 500.-
Ft (előzetes bejelentkezés 23-ig!

u 29-én 17.oo (csütörtök) 
Hétszínvirág Családi Klub

u A  GOMBAISMERETI TÚ-
RÁK – GOMBASZAKÉRTŐ VE-
ZETÉSÉVEL 

mindig az előző héten lesznek ki-
hirdetve, az időjárás függvényében. 
(részletes tájékoztató plakátokon és 
a honlapon) 

v 2-án, 9-én és 16-án ADVENT 
A SZENT ISTVÁN PARKBAN – 
részletesen plakátokon, honlapokon
6-án 18.oo (csütörtök) Bushcraft – 
befejező rész – Előadó: Boldizsár 
József
7. Viselkedés a természetben, Hit
v 7-én (péntek) 18.oo BARTÓK 
BÉLA, A NÉPZENEKUTATÓ
2. „A NÉPZENE A TERMÉSZET 
TÜNEMÉNYE”
ELŐADÓ: FERGE BÉLA, ZENE-
TANÁR
AZ ELŐADÁSON KÖZRE-
MŰKÖDIK FERGE ELIZABET 
HÁRFÁN.

FELHÍVÁS!

Helytörténe-
ti kutatásokkal 
foglalkozó klub 
létrehozását ter-

vezzük, melyhez várjuk mindazon 
érdeklődők jelentkezését, akik el-
hivatottságot éreznek a település 

www.erdokertesfaluhaz.hu

November

FalUház

December
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múltjának kutatására, az itt kez-
detekben megtelepedett családok 
életének, sorsának felderítésére.

***
Három előadásból 

álló sorozat kezdődik 
novemberben BAR-
TÓK BÉLA mun-
kássága felidézésére

 „A tiszta forrás 
felé…” című zenés előadásainkon, 
Bartók Béla gondolatait, üzeneteit 
szólaltatjuk meg prózában és zené-
ben. Úgy gondoljuk, hogy egy küz-
dő, igazságkereső ember – levelek-
ben, interjúkban és egyéb írásokban 
megfogalmazott - gondolatai min-
den időben fontos tartalmat köz-
vetítenek és minden generációnak 
hasznos üzenetet hordozhatnak.

Az előadás interaktív módon tör-
ténik. Közös énekléssel, zenéléssel, 
beszélgetéssel próbáljuk elmélyíteni 
az elhangzott idézeteket, gondola-
tokat. Az ismert népdalok és azok 
feldolgozásai mindenki számára 
érthetőbbé, szerethetőbbé teszi  a - 
gyakran előítéletektől és meg nem 
értettségtől körül vett – bartóki mű-
vészetet és életutat. Ezért az előadá-
sokon megszólalnak  Bartók Béla 
által gyűjtött magyar népdalok ill. 
más népek dallamai is.

Érdemes tehát barangolásra in-
dulnunk a tiszta forrás felé, mert 
utunkon az a világhírű zeneszerző 
lesz az útmutatónk, akiről 1945-ben 
így írt Márai Sándor: 

"Ha legmagasabb mértékkel mé-
rünk embert és művét: Bartók volt 
utolsó nagy emberünk." 

Előadó: Ferge Béla, zenetanár
Közreműködik: Ferge Elizabet 

hárfán
***

…ÉS MÉG EGY 
KIS ZENE: bekap-
csolódtunk a MÜPA 
vetítős rendezvényso-
rozatába, az előadása-
ikon felvett filmekből 

lehetett válogatni. A MÜPA  HD 
programsorozat keretein belül még 
szélesebb közönség számára válik el-
érhetővé a sokak által már jól ismert 
MÜPA-élmény. Ingyenes vetítések-
kel kaphatnak látogatóink ízelítőt 
az elmúlt évek felejthetetlen zenei 
programjaiból. Országszerte több 
helyszínen párhuzamosan tekinthe-
tőek majd meg a MÜPÁ-ban készült 
különleges felvételek. Ehhez csat-
lakoztunk most mi is. A következő 
előadásokat az alábbi napokon vetít-
jük majd a könyvtárban: 

November 15. 17.3o Sol Gabetta 
és a Bázeli Kamarazenekar

2019. január 17.  Szakcsi Lakatos 
Béla;  Budapest Bár (két film)

2019. március 14. 30Y
2019. június 23. Szájról szájra;  

Swing All Stars (két film)
***

K e d v e s 
A n y u k á k , 
Apukák!

A terve-
zett SZÜ-

LŐKLUB elindult a Faluház-
ban, a neve HÉTSZÍNVIRÁG 
CSALÁDI KLUB. Minden pá-
ros hét csütörtökön 17.oo órától 
vannak a találkozások, melyre a 
g yermekeket is hozni lehet. Em-
lékeztetőül:

- Ha gyermeke fejlődése eltér az 
átlagostól, ha sajátos nevelési igé-
nyű, ha tanulási nehézséggel küzd,

- ha szeretne más szülőkkel ta-
pasztalatot cserélni, beszélgetni, 

- ha szeretne segítséget kapni a 
felmerülői problémák megoldásá-
hoz, akkor itt a helye!

A terveink közt szerepel: szak-
emberek meghívása, ötletek az 
otthoni fejlesztéshez, fejlesztések 
megszervezése helyben, családi já-
tékos programok szervezése, stb.

A végleges programot együtt 
tudjuk kialakítani, az Önök igényei 
alapján, jöjjenek, hogy tudjunk 
együtt gondolkodni a témában! 

SZÍNHÁZI ELŐ-
ADÁS

Csányi Sándor 
színházi estje: Ho-

g yan értsük félre a nőket? 
Egyszemélyes vígjáték. „Stand-

up comedy” elemeit is ötvöző fer-
geteges előadás arról, hogy miként 
látják a nőket a férfiak. A felhőtlen 
és szórakoztató színházi este során 
nézőink bepillantást nyerhetnek a 
férfiúi gondolkodás és persze a női 
lélek rejtelmeibe.

Belépődíj elővételben már kapha-
tó!

***
B Ő R M Í V E S 

TANFOLYAM in-
dul ismét (megfele-
lő számú jelentkező 
esetén) a Faluház-
ban,  vezeti Havas 
Péter. A foglalkozá-

sok heti egy alkalommal, pénteken 
17.oo-19.oo óráig lesznek, a  mini-
mum létszám 4 fő, és a maximum 6 
fő.

Tervezett foglalkozások száma: 4 
A foglalkozásokon bőr ékszere-

ket és amuletteket készíthetnek a 
résztvevők, féldrágakövekkel és tűz-
zománccal kombinálva.

A díja alkalmanként 2.000.-Ft, 
mely az eszközhasználatot, a felhasz-
nált bőr és a festék árát is tartalmazza. 
Az egyéb kiegészítő kellék-anyagok 
ára (ásványok, tűzzománc, csatok, 
stb.), melyet az elkészített ékszerhez 
felhasználnak, külön fizetendő. 

***
A Faluház GYER-

M E K M E G Ő R Z Ő 
S ZOLGÁLTATÁ ST  
szervez, elsősorban a 
saját rendezvényei ide-

jére, hogy a kisgyermekes szülők-
nek megkönnyítsük a programjaink 
látogatását. VÁRJUK a jelentkező-
ket, akikkel elbeszélgetünk a fel-
adatról.

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

kultúra
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***
Megfelelő számú 

jelentkező esetén új-
ból indítjuk a kosár-
fonó és a nemezelős 
tanfolyamot, továb-

bá a patchwork (foltvarró) klubot. 
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

***
TÁRSASKÖR
Előadásokat, prog-

ramokat, beszélge-
téseket szervezünk a 
község és a környék 
lakói számára, akik 

érdeklődnek a múlt és jelen törté-
nései, jelenségek, okok és okozatok 
iránt, kíváncsiak a világ dolgaira, 
vannak ismereteik, véleményük, 
melyeket megfelelően alátámasztott 
ellenvélemények hatására akár meg 
is változtatnak. A TÁRSASKÖR el-
nevezés kiegészítéséhez szívesen ve-
szünk javaslatot, ami esetleg egyedi 
vagy lokális töltést ad a kifejezésnek. 
Felmerült a KERTESI TÁRSAS-
KÖR név, de várnánk a kreatív ötle-
teket, és egy év múlva (ez a pozitív 
gondolkodás!) megtartjuk a KÖR 
„névadóját”.  A nyertes pályázót 
színházjeggyel jutalmazzuk.

***
A Kertesi Kamarakórus 

várja a tagjai közé mind-
azokat, akik szívesen éne-
kelnek, és szeretik a jó 
társaságot. Próba minden 

csütörtökön 18.oo órától, 
karvezető Iványi Magdolna.

***
„A bushcraft fő-

leg közösségi tevé-
kenység. 

Az egyén be-
mutatja a közös-
ség tagjainak a 

bushcraft lelemé-
nyességét, kézügyességét, technikáit, 
praktikáit, az elkészített használati 
tárgyait, minek alkalmazhatóságá-

ról, hasznosságáról a közösség véle-
ményt nyilvánít, ötletet merít és to-
vább, jobbá fejleszti azt törekedve az 
egyszerűségre.

A közösség tagjainak egyedül 
is boldogulniuk kell természetes, 
természet közeli, esetleg városi, de 
szokatlan környezetben. A túlélés 
primitív szabályainak elsajátítása so-
rán az egyén megtanul évszakhoz és 
különböző időjárási körülmények-
hez alkalmazkodni, annak lehető-
ségeit kihasználni, negatív hatásait 
saját hasznára fordítani. A túléléshez 
felkészültség szükséges, így a külön-
böző bushcraft programok során a 
közösség gyakorolja a nélkülözhe-
tetlen szükségletek beszerzését, el-
készítését, megépítését, használatát.” 
(Wikipédia)     A részvétel díjtalan!

***
A Kistérség Magazin főszerkesztő-

jének kérésére közöljük: 
a lap márciustól Erdőkertesen a 

Faluházban kapható. Ára 180 Ft/db!
***

L Á B M A S S Z Á Z S 
MAKRAI JUDITTAL

Judit vár szeretettel, 
ha a heti megterhelő 
munka után egy kis pi-
henésre, megnyugvásra 
vágyik, vagy csak azért, 
mert megenged magá-

nak egy kis kikapcsolódást. Amit 
nyújtani tud, egy kímélő, relaxáló, 
csendes zenével kísért testet és lelket 
nyugtató lábmasszázs.

Időpont: péntekenként 16-18 
óráig. (2 vendég számára van idő, 
kizárólag előre bejelentkezéssel, me-
lyet visszaigazolunk)

A szolgáltatás ingyenes, amire 
kér: tiszta lábbal érkezzék és engedje 
meg magának a csendet.

***
M E D I TÁ -

CIÓ BUBÁN 
A N D I V A L 
péntekenként 

18.oo órától az Erdőkertesi Faluház 

és Könyvtárban.
Szeretettel invitál péntek estén-

ként 1-2 órára egy közös, vezetett 
meditációra. 

Tudnivalók a programról: 
Csakratisztító meditáció (8. 

csakráig), az adott nap témája min-
dig igazodik a résztvevők aktuális 
energetikájához. Lelki oldódások, 
az önmegismerés folyamatában mé-
lyebb megértések várhatóak, min-
denkinek a saját szintjén, amire ké-
szen áll és amit megenged magának.

A PROGRAM INGYENES.
***

JÁTSZANI JÓ! - el-
indult a klub!

TÁ R S A S J ÁT É K 
KLUB indítását tervez-
zük felnőttek számára. 

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

***
Mikrokontroller 

klub működik a Falu-
házban!

Robot-, elektroni-
kus játék-, lakásriasz-
tó-, öntöző automa-

tika-, látvány-elektronika áramkör 
építés. Mikrokontroller- és számító-
gép programozás. Linux alapismere-
tek.  Klubvezető: Tóth János Péter.

***
A BioPont klub 

2014. májusától havi-
másfélhavi rendszeres-
séggel klubnapot tart 
a Faluházban, amelyen 

a témákat a tagok igényei szerint vá-
lasztjuk. A fő irányvonal továbbra is 
a környezettudatos, vegyszermen-
tes életmód kialakításához nyújtott 

FOLYTATÁS A 15. OLDALRÓL>
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segítség. Az előadásokhoz kapcso-
lódóan az egymástól-tanulás mód-
szerét (is) alkalmazzuk. A „benti” 
foglalkozások mellett célzott ter-
mészetjárásokon veszünk részt, pl. 
gyógynövény-ismereti és gyűjtő tú-
rán, továbbá gyakorlatban is megta-
nuljuk a gyógynövények feldolgozá-
sát.  A részvétel díjtalan!

***
AVIVA gátizmokat 

erősítő torna nőknek  
(igény esetén ősszel in-
dul)

„A 3 órás alaptanfo-
lyamon megismerjük 
a medencealapi izmok 

feladatát, beszélünk arról, hogy
milyen problémák esetén me-

rülhet fel izomgyengeség és meg-
tanuljuk a gátizmokat erősítő gya-
korlatokat. Milyen probléma esetén 
ajánlott?

Stresszinkontinencia: amikor 
köhögésre, orrfújásra, futásra, ugrá-
lásra, nevetésre a vizelet elcsöppen; 

ha a szelek és a széklet visszatartása 
nehézséget okoz; hólyagsüllyedés 
(hólyagsérv); méhsüllyedés; végbél-
süllyedés (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
***

Pályázatot nyertünk az NKA 
Közgyűjtemények Kollégiumá-
nál „Ifjúsági és gyermek olvasó-
tér kialakítására az Erdőkertesi 
Könyvtárban” témára.  Az el-
nyert összeg 1.500.500.-Ft, 
melyből az ősz folyamán a köz-
művelődési iroda alakul át gyer-
mekkönyvtárrá.

Október 23-i megemlékezésen

Mécsesgyújtás Október 6-án
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ovibuli
Szeptember 28-án őszindító óvo-

dai mulatság került megrendezésre 
óvodánkban. Külön örömünkre 
szolgált, hogy sok család részt tudott 
venni és együtt töltöttük ezt a dél-
utánt. Két légvárban is ugrálhattak a 
mozgékonyabbak. Az egész program 
alatt csillámtetoválást és arcfestést 
készítettek kollágáink. A büfében 
pedig a csoportok által készített sü-
teményekkel és a szülők által felaján-
lott üdítőkkel vártuk a vendégeket. 
A jó időnek köszönhetően a progra-
mot az udvaron táncházzal zártuk, 
ahol kicsik és nagyok felszabadultan 
szórakozhattak. 

Papírgyűjtés
Köszönjük szépen a szülőknek 

és a lakosságnak az óvodai papír-
gyűjtésre felajánlott papírokat, 
aminek az összegét majd a csopor-
tok kapják meg. 

Őszi kiállítás
Október 15-én ünnepélyes meg-

nyitóval kezdődött és egy hétig volt 
megtekinthető a minden évben szo-
kásosan megrendezett ŐSZI KIÁL-
LÍTÁSUNK. A természet ilyenkor 
gyönyörű színesbe öltözik. Óvodá-
saink serényen, áldozatos munkával 
készültek erre a kiállításra a pedagó-
gus kollégákkal együtt. Zöld óvoda 
lévén igyekeztünk csak olyan bogyó-
kat, terméseket, leveleket felhasznál-
ni, amit a természet már levetett ma-
gáról. Szerettük volna azt bemutatni, 
hogy ezeket a természetes alapanya-
gokat milyen sokféleképpen fel lehet 
használni.

FigYelem!
TANKÖTELES gyermekek 

(akik 2019. augusztus 31-ig betöl-
tik a hatodik életévüket) szüleinek 

2018. november 15-én 17.oo órá-
tól összevont szülői értekezletet 
tartunk, az óvoda tornatermében. 
Ennek témája a beiskolázás illetve 
az ezzel kapcsolatos teendők. Ha 
gyermeke nem kezdi meg az isko-
lát 2019 szeptemberében, szintén 
számítok megjelenésére, hiszen 
ebben az esetben is vannak köte-
lezettségeik, melyről tájékoztatást 
fogunk nyújtani.

          Tisztelettel: 
Visnovszkyné Bátori Katalin

óvodavezető
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Mi k o r 
e l ő -

ször láttam 
az öregurat 
– fekete-cser 
tacskójával az 
ölében, mely 
ny u g ta l a nu l 

mocorgott és türelmetlenül csó-
válta farkát az elhaladó járművek 
hangjára – világos, vasalt inget és 
vászonnadrágot viselt. Olykor vé-
gigsimította a kutya hátát, beszélt 
hozzá; biztosította afelől, hogy az 
idős hölgy, akit mindketten olyan 
szertelen gyermeki izgalommal 
vártak, hamarosan megérkezik. És 
csakugyan; mikor a busz beállt a 
megállóba, a hölgy két kézitáskával 

elsőként szállt le a buszról. 
Az öregúr tétovázás nélkül 

nyújtotta felé kezét, hogy lesegítse 
feleségét. Az asszony apró volt má-
sokhoz képest. Lassan mozgott és 
óvatosan. Haját kék, magos kendő 
fedte; hasonló színű szoknya és fe-
kete mellény volt rajta. Idős arcán 
óriási mosoly ült, mellyel az urát és 
a kutyát üdvözölte. Óriási, s mikor 
ezt mondom, eszembe jut, hogy az 
az asszonyi arc mennyire vékony és 
fakó volt, mégis elfért rajta e hatal-
mas öröm. Kicsi, kerek szemei derű-
sen nézték párját, s e jelenetet látva 
-- mintha még ott állnának fehér-
ben-feketében az oltárnál, mintha a 
körülöttük nyüzsgő emberek mind 
őket tapsolnák, s értük volnának 
jelen – akaratlanul elmosolyod-
tam én is. Mennyi emléket idézhet 
egyetlen pillanat. Mennyi szeretet 
lapulhat egyetlen pillantásban. 

Eztán egymásba kapaszkodva, 
ballagva megindultak fölfelé az ut-
cában. A tacskó póráza és egy pogy-
gyász az öregúr kezében, a kisebb 
csomag az asszonyéban. Így tűntek 

el akkor a szemem elől, és utána 
sokszor még, s minden alkalommal 
megmaradt bennem az az egy pilla-
nat, az az egy pillantás. 

Ma is láttam az öregurat, tegnap 
is; s a héten mindennap, mikor ar-
rafelé vitt a dolgom. Leültem tőle, 
s a tacskótól pár paddal odébb, és 
vártam én is, ahogyan ők. Vártam. 
Vártunk. 

Az öregúr most kordbársony 
sapkát és pólót viselt mellénnyel. 
A tacskó mérhetetlen nyugalom-
mal feküdt az ölében. Egyszer sem 
nézett fel az elhaladókra. Fáradtan 
megcsóválta a farkát, amikor a bácsi 
megsimogatta a fejét; nem beszélt a 
kutyához, nem csitította. 

A busz a megszokott időben ér-
kezett, nem késett. Elképesztő em-
ber tömeg szállt le, s ki-ki a maga 
dolgára igyekezvén, még csak egy 
pillantást sem vetettek az öregúrra 
a kutyával az ölében. Néztem őket, 
ahogy ott ültek csöndesen egy-
más társaságában, s mégis, mintha 
egyikük se lett volna ott. A tacskó 
lehunyt szemmel, mozdulatlanul 
feküdt, az öregúr pedig az utat 
kémlelte, mintha egy másik buszra 
várna, mely késik, vagy tán sosem 
jön már.

Ahogy a busz elhajtott, a tacskó 
leugrott a bácsi öléből, majd az idős 
úr is fölkelt, s lassacskán megindul-
tak fölfelé az utcában. Kettesben 
tűntek el a szemem elől. S ugyanígy 
mindennap. 

A bácsi, mintha szégyellné inge 
szaporodó ráncait, pólóban, s mel-
lényben vár minden délután. A fe-
kete-cser tacskó pedig megértő tü-
relemmel fekszik a lábán; nem néz 
már a buszok után.

Az írás olvasható a Napút Online 
irodalmi magazin honlapján is.

Virginia Sol

még mindig vár
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Családi nap 
a Neumann-

ban

Idén is megrendeztük az immár 
hagyományosnak számító csa-

ládi napunkat. Rendhagyó módon, 
most a programokat összekötöttük 
egy kis iskolaszépítéssel is. Az iskola 
udvarát, környékét és zöld területeit 
próbáltuk szebbé tenni a gyerekek 
és a szülők segítségével. Ültettünk 
növényeket, melyeket a szülők aján-
lottak fel, ástunk, kapáltunk, gyom-
láltunk, gereblyéztünk, söpörtünk, 
szemetet szedtünk, mindezt remek 
hangulatban. Ezúton is köszönjük a 
szülők segítőkész munkáját!

 A kertszépítés után indultak a 
különböző helyszíneken a játékos 
programok, melyekben mindenki 
kipróbálhatta magát. Minden fel-
adatért kuponokat gyűjthettek mind 
a tanulók mind a szülők, ugyanis az 
osztályok között verseny került ki-
hirdetésre, ami arról szólt, hogy me-
lyik osztály a legaktívabb a játékok-
ban. Voltak egyéni, és csapatjátékok 
egyaránt. A szülők is résztvevői vol-
tak egy-egy játéknak, például sok 
apuka részt vett az apa fia/lánya fo-

ciban, illetve nagy örömünkre idén 
az anyukák között is voltak bátor 
jelentkezők. 

A főzőversenyre idén kevesen 
neveztek, ám az elkészült ételek na-
gyon finomak voltak. A Nagyi sütije 
verseny ismét népszerűséget aratott, 
erre 45 féle alkotás érkezett, a gyere-
kek nagy-nagy örömére, melyek kö-
zül 7 kategóriában hirdettünk győz-
test. Számított a befektetett munka, 
a látvány, az ötlet és persze az íz is. A 
zsűriben természetesen a diákönkor-
mányzat tagjai is részt vettek. 

A gyerekek sok-sok élménnyel 
gazdagodhattak ezen a napon, így 
ezt a programot a következő tan-
években is igyekszünk majd meg-
rendezni. 

kirándulás 
a mezőgaz-

dasági 
múzeumba

A tanító néni bejelentette, 
hogy kirándulni megyünk. 

Mégpedig a Budapesten található 
Mezőgazdasági Múzeumban tekint-
jük meg az erdő élővilágát.

Eljött a nap. Én gyorsan elkészül-
tem, hogy nehogy lekéssem a buszt 
.45 perc buszozás után a megbeszélt 
időnél egy kicsivel hamarabb érkez-
tünk meg. Volt lehetőségünk a szép 
időben körbesétálni a tavat, meg-
nézni a várat és a szobrokat. Bent 
egy kedves múzeumpedagógus várt 
és érdekes foglalkozást tartott. Meg-
mutatta az erdő élővilágát. Láttunk 
kitömött medvét, szarvasokat, ma-
darakat. Megfoghattunk agancso-
kat és szarvakat. Különböző méretű 
fészkeket, tojásokat mutatott.

Végezetül visszamentünk a busz-
hoz. Két kört tettünk a busszal a 
Hősök terén. Megtudtuk, hogy ezt 
a millenniumi évfordulóra építet-
ték. Élményekben gazdagon, kicsit 
fáradtan értünk az iskolába.

Mészáros Zsófia 
4.b

u

p

p
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egy nap az 
iskolában

A „Nyitott Szemmel” projekt-
hét keretében az 1.a osztály 

tanulói elsősorban az ősz csodálatos 
színeiben gyönyörködtek és Erdő-
kertes középületeivel ismerkedtünk 
meg, sétánk során. Körbejártuk az 
iskolát, megnéztük a templomokat, 
megbeszéltük a hasonlóságokat és 
különbségeket. Majd természete-
sen építőkockából is megépültek 
az osztályban a hatalmas tornyos 
épületek. Megbeszéltük, hogy az 
Önkormányzat épületében milyen 
fontos munka zajlik. Megtanultuk a 

polgármester bácsi nevét is. Termé-
szetesen a többi fontos intézmény 
sajátosságait és szerepét is megbe-
széltük. Szó esett a Faluházról a 
Postaról , a Takarékszövetkezetről és 
az üzleteinkről. Későbbiekben szi-
tuációs játékokban látogattunk be 
ezekbe az intézményekbe;pl.: vásá-
roltunk, stb….Megnéztük a Nemes 
és Rákóczi utca sarkán kiképezett 
parkban felállított Batthyány La-
jos szobrát, valamint a Szent István 
parkban lévő játszótéren is eltöltöt-
tünk vidám perceket. Élményeinket 
színes rajzokkal örökítettük meg. 

Tóth Béláné 
osztályfőnök

Nemzeti 
gyásznapunk, 

október 6 .

Mint minden évben, az idén 
is megemlékeztünk az 

1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc leverése után október 6-án 
Aradon kivégzett tábornokokról, 
valamint Batthyány Lajosról, az első 
független felelős magyar kormány 
miniszterelnökéről. Felidéztük utol-
só szavaikat. A magyarokon kívül 
volt közöttük német, osztrák, len-
gyel, horvát, szerb; kisnemes, polgár 
és főnemes; dúsgazdag és vagyonta-
lan; voltak közöttük barátok és el-
lenfelek, de egyben azonosak voltak: 
hősiesen harcoltak a magyar szabad-
ságért, nemzeti függetlenségünkért, 
s életüket áldozták. 

A hagyományokhoz híven este a 
Batthyány-szobornál tartott községi 
megemlékezésen is előadtuk műso-
runkat, majd Erdőkertes lakóival, az 
önkormányzat, a pártok képviselői-
vel, tanárainkkal és diáktársainkkal 
együtt gyújtottunk mécseseket a 
hősök emlékére.

A megemlékezés szereplői: 
Campagni Anna 6.b, Farkas Karina 
6.b, Kádár Izabell 6.b, Konkoly Esz-
ter 6.b, Illés Gergő 6.b, Sipos Zsófia 
6.b, Belucz Levente  8.a, Gál Laura 
8.a, Lencse Lili 8.a, Riegl Vanessza  
8.c,  Takács Eszter  8.b   

Koczkásné Pintér Judit
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Erdokertes Szép Karácsonyi 
Portája

"

Iskolánkban immár több éves 
hag yomány, hog y az alsó 

tagozatosok valamilyen temati-
kus kiránduláson vesznek részt, 
melynek élményeit, tanulságait 
úg ynevezett projekthét során 
dolgozzák föl. Elsőben a saját 
településünk nevezetességeivel, 
látnivalóival ismerkedtünk meg , 
most pedig a szomszéd várossal, 
Vereseg yházzal. 

A g yermekek nag y örömé-
re kisvasúttal közlekedtünk a 
kirándulás folyamán. Megte-

kintettük az utazásunk során 
az általános iskolákat, köztere-
ket, közlekedési táblákat, majd 
eg y játszótéren önfeledt, vidám 
szaladgálás, játék töltötte be az 
elsődleges szerepet. Ezt követő-
en ismét kisvasútra szálltunk és 
elmentünk az Ivacsi tavakhoz. 
Faleveleket g yűjtöttünk, megis-
merkedtünk a tó élővilágával és 
az őszi táj szépségeivel. Végül a 
nap energiájával feltöltve érkez-
tünk vissza az iskolába.

Veresegyházon járt a 
2 .  évfolyam

t ü D Ő s z Ű r é s

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy településünkön 

2018. november 16-tól 2018. no-
vember 21-ig tüdőszűrést tartunk.

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

A vizsgálat alkalmas a tüdőbeteg-
ségek időbeni felismerésére. Panasz 
nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat helye: 
Faluház, Fő u. 112.

A vizsgálat ideje: 
november 16.  péntek 8 – 18 óra
november 19. hétfő 8 – 18 óra
november 20. kedd 8 – 18 óra

november 21. szerda 8 – 18 óra

Fontos tudnivalók:
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, 

TB KÁRTYÁJÁT VALAMINT 
AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT 
TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST 
HOZZA MAGÁVAL!

Polgármesteri Hivatal

ez + az
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JELENTKEZÉSI LAP
Erdőkertes Szép Karácsonyi Portája

Jelentkező neve: .........................................................................

Nők esetében születési név: .........................................................

Címe: 2113 Erdőkertes  ..........................................utca ............

E-mail címe: ..............................................................................

                                            Telefonszáma: ..........................................

Erdőkertes Község Önkor-
mányzata és a Kertes Er-

dőkertesért Munkacsoport versenyt 
hirdet, melyben keresi Erdőkertes 
Szép Karácsonyi Portáját.

A versenyre Erdőkertesi ingat-
lantulajdonosok jelentkezhetnek. A 
Kertes Erdőkertes Munkacsoport 
előre nem bejelentett időpontban 
fogja megtekinteni a versenyben in-
duló ingatlanokat. 

Erdőkertes Szép Portája díjat 
kap az az ingatlan, mely az Adventi 
időszakban ízléses dekorációjával, a 
ház, az előkert, a bejárat, olyan össz-
hangot teremt, mely példa lehet la-
kóközösségünknek, és méltón emeli 
Advent fényét. 

A versenyre jelentkezni 2018. 
december 1-jéig Erdőkertes hon-
lapjáról letölthető, illetve alább, az 
Erdőkertesi Naplóból kivágható 
jelentkezési lappal lehet, amelyet a 
Polgármesteri Hivatalban, a Falu-
házban és a Családsegítő Szolgálat-
ban kihelyezett ládákba dobhat be. 

A versenyben induló díjazottak, 
a házukra kihelyezhető plaketten túl 
az alábbi jutalmat kapják:

• I. helyezett 20.000,-Ft-os 
ajándékutalvány, 

• II. helyezett 15.000,-Ft aján-
dékutalvány

• III. helyezett 10.000,-Ft-os 
ajándékutalvány

Az ünnepélyes díjátadásra 2018. 
december 20-án megrendezésre ke-
rülő Karácsonyi Koncerten kerül sor. 

Várjuk jelentkezéseiket!

Kertes Munkacsoport nevében: 
Nagyné Gódor Csilla

alpolgármester

erdőkertes szép 
karácsonyi portája

Ulti
Az Ulti Klub szeptemberi 
versenyének helyezettjei:

1. Marsal Mihály  Iklad
2. Pocsai János  Erdőkertes
3. Vass István  Bp.
4. Nagy István Erdőkertes
5. id. Vígh Gyula Erdőkertes
6. Allmann Ferenc Erdőkertes
7. Galbari József  Iklad
8. Pomozi Pál Erdőkertes

Köszönjük a részvételt, további jó 
játékot és sok sikert kívánunk!

Terebesi Sándor



Iskola 
digitális témahét

Ki Mit Tud

Gugucz Nóra: Hazaértem

Nádasi Jánosné: Varázslélek

Rácz Krisztina+Lovas Dániel

István Pál

Papp László

Itt élünk
27 alkotó munkáiból készült kiállítás volt látható október 23-ig a Galérián

triennálé megnyitóján

B. Tóth János: Buddha tanítványainak imájaTejeda Erika: Indián

Havas Péter

Te
m

es
i A

tti
la

30 éves osztálytalálkozó

Pályaválasztási nap - a 7-8. osztályosoknak és szüleiknek, 14 középiskola mutatkozott be

Társasjáték klub

Családi nap a természetben - a  
Rám-szakadékban túráztunk a 
Faluház felhívására

Ovibuli



Óvodai oszi kiállításon„

11.

Október 23.

Könyvtári Napok

Október 6.

Kiállítás az Oviban
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