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

n Október 20-án Idősek világ-
napjának kistérségi ünnepségén 
vettem részt.

n Október 23-án volt az 1956-
os forradalom települési megem-
lékezése.

n Október 25-én a K&H 
Bankkal folyószámla szerződést 
kötöttünk.

n Október 26-án a jó önkor-
mányzás mérése és értékelése mű-
hely- és vitakonferencián vettem 
részt a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen.

n Október 27-én a Szép kertek 
eredményhirdetése volt a Falu-
házban.

n Október 29-én kihelyezett fo-

gadóórát tartottunk Nagyné Gódor 
Csilla alpolgármester asszonnyal.

n November 5-én a Zöld Híd 
társulási ülésén vettem részt.

n November 6-7-én a Települési 
Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének regionális konferenciá-
ján vettem részt.

n November 8-án volt a csapa-
dékvíz elvezetési kooperáció, majd 
a nap folyamán az Union Biztosító 
Zrt. fa ültetése az Ifjúsági Tábor-
ban.

n November 9-én Abasáron 
részt vettem a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége és 
az Országos Polgárőr Egyesület kö-
zös fórumán.

n November 10-én a Kistérségi 
Idősügyi Tanács által szervezett "Ki 
Mit Tud?" vetélkedőjének zsűritag-
ja voltam Vácrátóton.

n November 12-én kihelye-
zett fogadóórát tartottunk Varga-
Bokor Zsuzsanna képviselőasz-
szonnyal.

n November 14-én az Esély Szo-
ciális Alapellátási Központban a 
Szociális Munka Napja ünnepségén 
vettem részt.

n November 15-én Budapesten 
ügyvédnővel egyeztettem a Határ 
utca rendezése érdekében.

n November 19-én a Faluházban 
lakossági tájékoztató volt a csapa-
dékvíz elvezető hálózat beruházásá-
val kapcsolatban.

n November 24-én a Faluház-
ban Sajó Borbála és Pozsgai Ágnes 
munkáiból készült kiállítás-meg-
nyitón vettem részt.

n November 25-én volt a 
kalácsosház megnyitó és adventi 
előkészületek a Szent István Park-
ban.

n Az idei év tavaszán elnyert 
Sport park pályázathoz kapcsoló-
dóan az Erdővárosiak terén elkezd-
tük a beruházás megvalósításához 
szükséges tereprendezést.

 Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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2 álláshirdetés

Az Erdőkertesi Polgármesteri 
Hivatal a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

falugondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:

határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2113 Erdőkertes, köz-

igazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok:
Falugondnoki feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
n 8 Általános,
n B kategóriás jogosítvány,
n Falugondnoki szakképesítés
n Büntetlen előéletű, cselekvőké-

pes, magyar állampolgárságú

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

n Helyismeret
Előnyt jelentő kompetenciák:
n Kiváló szintű empátia
n Jó szintű kommunikációs 
készség

A pályázat részeként benyújtandó  
iratok, igazolások:

n Fényképpel ellátott önéletrajz
n Iskolai végzettséget igazoló ok-

iratok másolata
n Jogosítvány másolata

n 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

n Nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezeléséhez hozzá-
járul.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. 
február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2019. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Thury Gá-
bor irodavezető nyújt, a 06-20/217 
1521-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja:

n Elektronikus úton 

Fehér Ágota jegyző részére a 
     jegyzo@erdokertes.hu e-mail 
     címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:

Személyes meghallgatást követő 
munkáltatói döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. január 21.

A pályázati kiírás további közzététel-
ének helye, ideje:

n Erdőkertes honlap - 2018. no-
vember 15.

n Polgármesteri Hivatal hirdető-
táblája - 2018. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.

erdokertes.hu honlapon szerezhet.
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Az Erdőkertesi Polgármesteri 
Hivatal a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Védőnői szolgálat
védőnő munkakör 

betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2113 Erdőkertes, 

Fő tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a 

vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
Védőnői feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
n Főiskola, védőnő,
n Felhasználói szintű Windows, 

levelezőprogram,
n B kategóriás jogosítvány,
n Saját gépjármű
n Büntetlen előéletű, cselekvő-

képes, magyar állampolgárságú, 
vagy  külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jo-
gával rendelkező, illetve bevándo-
rolt vagy letelepedett személyek 
pályázhatnak, védőnői szakképesí-
tésre vonatkozó érvényes működé-
si nyilvántartásban szereplők.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

n Védőnői - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat,

n Gyakorlott szintű Windows, 
levelezőprogram,

n Helyismeret

Elvárt kompetenciák:
n Kiváló szintű önállóság, hatá-

rozottság, elhivatottság,
Előnyt jelentő kompetenciák:
n Kiváló szintű önállóság, hatá-

rozottság, elhivatottság
A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
n Fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz
n 3 hónapnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány
n Jogosítvány másolata
n Iskolai végzettséget igazoló ok-

iratok és a működési nyilvántartás 
adatainak másolata

n Nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. 
március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
n Elektronikus úton 

Dr. Pásztor László részére a 
polgarmester@erdokertes.hu 

E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának 

módja, rendje:
Személyes meghallgatást követő 

munkáltatói döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 

2019. február 25.
A pályázati kiírás további közzététel-

ének helye, ideje:
n Erdőkertes honlap - 2018. no-

vember 15.
n Polgármesteri Hivatal hirdető-

táblája - 2018. november 15.
A munkáltatóval kapcsolat-

ban további információt a www.
erdokertes.hu honlapon szerezhet.
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Ősz szele zümmög…

...mi történik ilyenkor a Szőlőfürt 
oviban?

A nyári emlékek elhalványod-
nak, az ősz színei, hangula-

ta tölti be a csoportok életét. 
Októberben érdekes program 

volt az állatok világnapja alkalmá-
ból megrendezett állatbemutató, 
ahol nem a megszokott kedves 
kis szőrmókokat simogathatták a 
gyermekek, hanem olyan állato-
kat, amelyekkel a hétköznapokban 
nem sűrűn találkozunk, mint pél-
dául a leguán, szakállas agáma, gö-
rög teknős, ezer lábú, skorpió. Na 
jó azért a skorpiót nem simogat-
tuk de a többit annál inkább, és 
megtudhattuk, hog y az ezer lábú 
nem is ezer lábú, hanem 600-700 
lábú. Tapasztaltuk, hog y a sza-
kállas agáma  milyen kedves és 
barátságos. 

Óvodánk református, így a re-
formáció ünnepe kiemelkedően 
fontos számunkra.

A reformáció megértése egy 
óvodás korú gyermek számára nem 
könnyű, de ha arról beszélünk, 
hogy a testünk számára sem jó min-
den étel, amit manapság megpró-
bálnak megetetni velünk, így azt is 
megértik, hogy a lelkünknek sem 
jó minden válogatás nélkül. Ilyen 
a hitünk is, előfordul, hogy olyan 
dolgok keverednek bele, amik nem 
Istentől valók, Isten számunkra a 
Bibliát adta útmutatóul az élethez. 
A gyermekek megértették, sőt a 
templomi ünnepség keretben ők 
maguk játszották el röviden az ün-
nep lényegét, mondanivalóját.

Óvodai életünk mindennapjá-
nak szerves része az áhítat, az Isten-
nel töltött tartalmas idő megélése, 
ehhez elengedhetetlenül fontos, 
hogy pedagógusaink ebben a témá-
ban is felkészültek legyenek. Ennek 
érdekében őszi szakmai napunk en-
nek jegyében zajlott.

Közeledik az Advent időszaka, a 
Karácsony ünnepe, az elkövetkező 
időszakban az Úr Jézus születésnap-
jára figyelünk. 

Áldott készülődést, várakozást kí-
vánunk az óvoda minden dolgozója 
nevében!

Hoholné Varga Tímea
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Ez az év utolsó naplója 
. Így karácsony előtt sokan 
elgondolkodnak milyen 
évet is zártak. Most én is 
ezt teszem. 

n A közúti szabályok megsértése, ezen belül 
a megállási tilalom ellenére várakozók száma csak 
nem akar csökkeni. A KRESZ nem tesz kivételt, hogy 
„a feleségem várom”” Csak egy perc és megyek”, 
„Nincs hely”stb stb. A megállni tilos, az megállni 
tilos! Kivétel akkor van, ha ezt kiegészítő tábla 
engedi. A másik a járdán parkolás! Járdán akkor 
lehet megállni, ha azt közúti jelzőtábla megengedi. 
Erdőkertesen sehol nincs ilyen, még is naponta talál-
kozunk járdán várakozó gépjárművekkel úgy, hogy 
a babakocsival a gyalogosok az úttesten kénytele-
nek közlekedni! Kérek szépen minden közlekedőt, 
legyünk tekintettel a gyalogosan közlekedőkre is!

n Az állattartás, ezen belül a nem megfelelő 
kutyatartás is sok munkát adott megint.

A hideg idő közeledtével minden kutyatartónak 
felhívom a figyelmét, gondoskodjon kedvencének – 
amennyiben az udvaron tartja – megfelelő kutyaól-
ról, ami megvédi  nem csak az esőtől, hótól, hanem 
a hidegtől is. Gondoskodjuk a kutyaól szigetelésé-
ről. A ház akkora legyen mint a kutya, a bejárat 
szűk , béleljük ki vastagon szalmával egyébként 
nem tudja kedvencünk bemelegíteni

A nem biztonságos kerítés mellett CSAK futólán-
con lehet az ebet megkötve tartani, egyébként nem 
lehet a megfelelő mozgás lehetőségét biztosítani 
számukra.

n Még mindig  nagyon sok chip nélküli ku-
tyát tartanak településünkön, holott 2013.január 
1 óta Kötelező minden 4 hónapos kort betöltött 
kutyában .Az a kutya aki nem rendelkezik azono-
sító mikrocsippel veszettség oltás sem kaphat.  A 4 
hónapos kor csak abban az esetben áll, ha a kölyök 
kutya az anyja mellett van. Ha a a kutya gazdát 
cserél, ELŐTTE kell csippel ellátnia a gazdának ak-
kor is ha csak 8 hetes, hiszen CHIP NÉLKÜL NEM 
CSERÉLHET GAZDÁT. Ebben az évben novemberig 
62 csip nélküli kutyát találtunk , 110 esetben vittük 
haza az elkóborolt kutyákat a csipnek köszönhető-
en. Több mint 10 gazda ellen kezdeményeztünk 
eljárást a Kormányhivatalnál gondatlan ebtartás 
miatt. Ez a szám nagyon magas!

Kérem a Tisztelt kutyatulajdonosokat, láto-
gassanak el a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.

hu/ oldalra, ahol egy rövid regisztrációt követően 
Erdőkertest kiválasztva az oltási könyv adatai alapján 
töltsék ki az adatlapot. Nem csak 3 évente kötelező 
eb összeíráskor kell használni a felület, hanem itt kell 
bejelenteni az új kutyus érkezését, a meglévő eb eset-
leges elhullását is. Minden erdőkertesi eb tulajdonos  
segítő együttműködését nagyon köszönöm! 

n A településen elszaporodott rengeteg ille-
gálisan lerakott szemét és elhagyott gondozatlan 
ingatlan miatt elszaporodtak a rágcsálók. Nem 
csak egerek, patkányok is. A NÉBIH tájékoztatása 
szerint:

Rágcsálók elleni védekezés lehetőségei, szük-
séges teendők:    

Közvetlen környezetünkben időszakosan megje-
lenhetnek egerek patkányok, melyek egészségügyi 
kártevőknek minősülnek. Közegészségügyi ártal-
muk elsősorban abból adódik, hogy a szemétben,

csatornában, tehát szennyezett helyeken mász-
kálva a testükre tapadt valamint a váladékaikkal 
(nyál, orrváladék,vizelet,széklet) ürített kórokozók-
kal az élelmiszereket, majd azok elfogyasztásával 
az embert is fertőzhetik. Ezen túl gazdasági kárté-
telük is jelentős lehet, mivel az általuk elfogyasz-
tott, szétszórt és beszennyezett élelmiszereken 
kívül rágásukkal, túrásaikkal, fészkelésükkel jelen-
tős károkat okozhatnak az épületek, közművek, 
csatornák, gátak, szigetelések állagában is.

Az egereknek, patkányoknak a lakóházak és 
azok környezete igen kedvező életfeltételeket te-
remt, mivel az alkalmas búvó-és szaporodó helyet, 
illetve táplálékot biztosít számukra. A hatályos 
jogszabályok - 1997. évi CLIV törvény (73. §), 
18/1998. (VI.3) NM. rendelet (36.§) - alapján az 
ellenük való védekezési kötelezettség csak lakott 
területen áll fenn.

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, 
a költségek fedezéséről valamint a szükséges rend-

szabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett 
terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, 
kezelője) illetve a gazdálkodó szerv vezetője vagy 
üzemeltetője köteles gondoskodni.

Védekezésre alkalmas módszer egyrészt az 
ártalom megelőzése, másrészt az irtás elvégzése/
elvégeztetése.

Ártalom megelőzése
1. rágcsálók behatolásának megakadályozása 
- műszaki hiányosságok helyrehozatala                
- csatornák megfelelő ráccsal történő zárása
- csatornatörések kijavítása
- betört pinceablakok javítása és rácsozása
- ajtók alsó részének bádoglemezes borítása (patká-
nyok ellen 15 cm, egerek
ellen 10 cm magasságig)
2. táplálék megvonása
- hulladék, ételmaradék, házi szemét gyűjtésének 
és tárolásának megfelelő
módja (zárt, hézagmentes szemétgyűjtő tartály)
- a hulladékok folyamatos elszállítása, a tisztaság 
biztosítása
3. a rágcsálók fészkelő és búvóhelyeinek megszün-
tetése
- az ingatlan környezetének rendbetétele
- az épületek környékén található fészkelésre alkal-
mas törmelék, téglarakás,
építőanyag, széna vagy szalma kazlak elszállítása 
vagy megszüntetése
- a fellelhető patkány és/vagy egérlyukak üvegcse-
repes, habarcsos betömése
- egerek esetén a fészkelő helyek zavarása, 
bolygatása.

környezetünk



7

KÉREK MINDENKIT, NE MÉREGGEL PRÓBÁLJÁK 
IRTANI A KÁRTEVŐKET, MERT EZ VESZÉLYES MÁS 
HÁZIÁLLATOKRA IS!

Minden kedves olvasónknak Békés 
Boldog Karácsonyi Ünnepeket     és 
eredményekben gazdag Boldog Új 

Évet  kívánunk

Mittó Gabriella  és
Miksi József

Közterület Felügyelők

Befogad-lak 
hírek

2018. November 10-én Adománygyűjtő 
napot tartottunk az Országos Állatvédőrség 
szervezésében az Erdőkertesi SPÁR-nál.

Köszönjük szépen azoknak akik eljöttek, 
beszélgetni és adományaikkal támogatták vé-
denceinket.,

Volt olyan is, aki –munkanap révén – nem 
ért oda a gyűjtésre, ő délután elhozta nekünk 
adományát a Befogad-LAK-ba. Köszönjük!

2018.-ban 40 talált gondozottunk mehe-
tett oltva csippelve ivartalanítva új gazdihoz 
ami nekünk nagy öröm, viszont nem kevés 
pénz, mire idáig eljutnak. Ezeket a talált ku-
tyákat parazitamentesíteni, oltani csippelni 
ivartalanítani etetni gondozni kell, aminek 

az anyagi fedezetét csak az adományokból 
tudjuk előteremteni. Jelenleg a „régi” lakó-
ink vannak csak gondozásban 33-an. Ők so-
kára vagy egyáltalán nem gazdisodhatnak 
különböző okok miatt. Vagy a fajtájuk miatt 
kell nagyon megválogatni, kinek adjuk (Bull 
tipusúak), van nem kellenek mert öregek 
betegek. Vagy antiszociálisak és a rehabi-
litációjuk hosszadalmas. Mi nem altatunk 
egészséges kutyát. Ha egyszer bekerült a 
Befogad-Lakba, akkor gondoskodunk róla 
a megfelelő gazdi megtalálásáig, de ha 
kell élete végéig. Sajnos 3 kutyánkról el 
kellett idén búcsúznunk, - Rico az 5 éves 
Amstaff leukémiás lett, Tappancs a 7 éves 
spániel bőrrákot kapott, sajnos mindkettő 
a betegség legrosszabb fajtáját ezért el 
kellett engednünk, míg méltósággal ku-
tyaként élhettek. Viki öreg volt 14 éves ő 
szívelégtelenségben pusztult el. Az angya-
lok vigyázzanak rájuk!

Aki támogatni szeretné munkánkat 
pénzadományaikat az OTP-nél vezetett 
11742568-20003775 számla számra vár-
juk. Köszönjük! Ehhez viszont szükség van 
az állatbarátok anyagi támogatására. Ha a 
2018-as évet sikerül nullára vagy pozitívra 
kihoznunk, akkor kérhetjük a közhasznú 
minősítést ami újabb lehetőségeket teremt 
arra, hogy tovább csinálhassuk. Egyedül 
nem megy, csak a támogatók segítségével.

Mittó Gabriella

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 
KÖSZÖNJÜK.

11773425-65321764 OTP 
Befogadlak Alapítvány

környezetünk

az Ulti-klub 
októberi 

versenyének 
helyezettjei

1. Terebesi Sándor Erdőkertes
2. Deák Lajos  Erdőkertes
3. Golbeni József  Iklad
4. Gacsályi Zoltán Domony
5. Úrbán Mihály Kartal
6. Nagy István Erdőkertes
7. Marsal Mihály Iklad
8. Holhos Sándor Veresegyház

Befejezéséhez közeledik a 2018-
as Ulti-Klub versenye, két forduló 
van hátra. További jó játékot és sok 
sikert kivánok.

Terebesi Sándor
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Áldás, békesség!

Szereti még valaki a december hónapot? 
Gyanítom, hogy nagyon sokunknak sok 

szép és jó emléke fűződik egy-egy ádventi-ka-
rácsonyi időszakban megélt élményhez. Hiszen 
a kedvesség valahogy ilyenkor mintha megnyit-
na valamit az emberekben. A lélek zártsága 
mintha enyhülne egy kicsit. Mert hogy sokan 
meglehetősen zárt életet élnek, az kétségtelen. 
Elég csak megnézni az embereket a kocsikban 
reggel, amint a dugóban ücsörögnek. Vagy 
amint a buszon mélázva keresnek szemükkel 
egy pontot. Egymás mellett, de bezárva, oda 
mélyre. Amikor gyülekezeti kiránduláson ha-
sonlóan busszal utazunk, sokszor ugyanúgy ül 
a testünk az ülésben, de a lélek ölelkezni is tud. 
Keresztyén testvérek között sokszor éltem már 
át, hogy feltöltekeztem. Mintha lenne közöt-
tünk egy flexibilis cső, amin keresztül áramlik 
egy folyadék, amely a lelkünk számára gyógyí-
tó és erősítő hatású.

Szerintem az emberi közösség erre való. 
Hogy a közöttünk lévő ilyen-olyan kapcsola-
tokon keresztül áramoljon a szeretet, és ez 
gyógyítsa és töltse fel a lelkünket. Erre való a 
házasság, amelyben ketten egy nagyon-nagyon 
szoros szeretetkapcsolatban egymásra viselnek 
gondot. Nem azt várják el, hogy a másik min-
dent tegyen meg értük, bár sokszor ez esne 
jól. De ha vannak összekacagások, ha vannak 
kedves mosolyok, szeretlek-sms-ek, akkor ez a 
valami áramlik, és feltölt. 

Erre való a család is. Hogy pl. este a vacso-
ránál ki-ki elmondja, milyen volt a napja. Ezek 
az esték is nevetésbe tudnak fulladni, és a gyer-
mek is, de a szülő is biztonságban érzi magát, 
mert otthon van. Mert érzi, hogy fontos, hogy 
megbecsülik, szeretik és tisztelik. Befogadják. 
Ilyen családi közegbe nagyon jó hazavágyni 
már délelőtt is akár.

De erre való a gyülekezeti közösség is. 
Együtt lenni, beszélgetni Isten szeretetéről, mi-
közben átéli az ember, hogy elfogadja az Isten, 
és elfogadja az Isten népe is. Ez a cső ott is ott 
van. Mintha a lelkünkből nyúlna ki, keresve a 
szeretet forrását.

De hiszen a karácsony épp erről szól. Hogy 
Isten Fia megszületett, eljött közénk, mert lát-
ta, hogy az Istentől elszakadt ember fulladozik. 
Üres. Mindig csak keresi, hogy hogyan töltené 

fel kiapadt tartályait valaki vagy valami olyan, 
ami elég lesz. Ezért nyitott még először, de 
amint elkezdi átélni, hogy igazán semmi sem 
gyógyítja meg sebeit, elkezd bezárkózni. Fala-
kat emel, és félve nyújtogatja csápjait. Hátha 
talál egy jó forrást, ahonnan feltöltekezhet. Ta-
lán ez az oka ennek a decemberi csillogásnak 
is, amelyben nagyon sokan keresik egy-egy 
vásári bódé előtt, vagy forralt boros asztalnál 
azt, ami elég lesz. De nem lesz elég. Sőt. Egy 
darabig ugyan elhisszük, hogy minden rendben 
megy, de a január ugyanolyan kiábrándító tud 
lenni, mint a hétfő reggel. Amire a léleknek 
szüksége van, az nemcsak egy hangulat. Lehet 
az szép és fontos, de önmagában kevés. Ami 
szükséges, az az elfogadás, megértés, bátorí-
tás – egyszóval szeretet.

A Biblia szerint igazi szeretet nincs máshol, 
csak Istennél, Aki maga a szeretet. Mi ezzel 
a csillogással, a hangulat színezésével valamit 
ugyan kapunk, egyfajta időleges áhítatot, de 
már egyre többen elmennek inkább. Elmennek 
wellness hétvégére, elmennek a képernyők 
mögé, mert érzik, hogy amiről a mi decembe-
rünk szokott szólni, az nem a teljes igazság. 
Érthető, ha sokaknak épp ekkor megy el az 
életkedve. Mert a csápjaik senki csápjaiba nem 
képesek belekapaszkodni.

Hadd mondjam mindenkinek: Isten sze-
retet-csápjai itt vannak, elérhetők! A kará-
csonynak ez az üzenete: akkora szeretet és 
elfogadás, megértés és átölelés élhető át Jézus 
Krisztusnál, mint sehol másnál. Isten szeretete 
mindent visz. Elsöpri mindazt, ami az útjába 
kerül, mint amikor a hatalmas nyári eső lefo-
lyik az árkokba, és az áradás teljesen kitisztítja 
az elhanyagolt árkokat, elmossa az őszről ott 
maradt régi leveleket, de elviszi a gyerekek 

odadobott cukros papírjait is, és mindent. Eső 
után pedig marad a tiszta árok. Valahogy így 
van a hívő ember is, ha magába engedi Isten 
szeretetét. Először megtisztítja, kimossa az éle-
téből mindazt, amit a Biblia szennynek nevez, 
de utána feltölti, meggyógyítja, életerőt ad neki 
és észreveszi a sok-sok lehetőséget, szépséget 
az életben. Mert tudja: szeret az Isten!

Mindenkinek ezt kívánom! Karácsonykor 
is meg máskor is. Életünknek teljes hátralévő 
részében! Az lehet, hogy valami elviszi a de-
cember örömét. Mert a hangulatot is meg lehet 
szokni. De ne nyugodjunk bele! Van szeretet. 
Mert megjelent az Isten szeretete: „velünk az 
Isten” Máté evangéliuma 1,23. Keressük kará-
csonykor ezt a szeretetet, hogy ebből merítve 
legyen elég egymásra is! Ámen

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

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

hit
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u 2-án, 9-én és 16-án ADVENT 
A SZENT ISTVÁN PARKBAN – 
részletesen plakátokon, honlapokon

u 3-án (hétfő) 16.45-17.45 
TIPPENTŐ-KEREKÍTŐ

u 6-án 18.oo (csütörtök) 
Bushcraft – befejező rész – Előadó: 
Boldizsár József

     
   u 7. Viselkedés a természetben, 
Hit
u 6-án (csütörtök) 9.oo-tól az 

ESZAK jótékonysági BIGYÓ-VÁ-
SÁRA

u 6-án (csütörtök) 10.oo-11.oo  
TIPPENTŐ-KEREKÍTŐ - díj-
mentes

u 7-én (péntek) 18.oo BARTÓK 
BÉLA, A ZENÉSZ 

 2. „A NÉPZENE A TER-
MÉSZET TÜNEMÉNYE”

   BA RTÓ K 
BÉLA, A NÉPZENEKUTATÓ

    
ELŐADÓ: FERGE BÉLA, ZENE-
TANÁR

AZ ELŐADÁSON KÖZRE-
MŰKÖDIK FERGE ELIZABET 
HÁRFÁN.

u 7-én (péntek) 18.oo - 22.oo 
„Éjszakai" Könyvbaglyok Találkozó-
ja a könyvtárban.

Részletes információ a Könyvtári 
Híradóban.

u 10-én (hétfő) 14.oo órától 
GYERMEKKARÁCSONY – 
meghívásos ünnepség az ESZAK 
szervezésében

u 11-én (kedd) 13.oo órától Ka-
rácsonyi ünnepség az önkormányzat 
és intézményei nyugdíjasainak

u 11-én (kedd)  18.oo A MA-
GYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ 
NAGYKÖVETE, 

  BOKOR JUTTA 
operaénekes tart vetítettképes elő-
adást

„Bartók Bala és Kodály Zoltán 
közös népzenei gyűjtései, alkotói 
kapcsolatuk” címmel.

A belépés díjtalan!
   
u 12-án (szerda) 16.oo órától 

FALUKARÁCSONY 
 Műsor:  a Neumann J. Álta-

lános Iskola diákjai
 
u 13-án (csütörtök) 9.oo az  

ESZAK 60+ csoportjának karácso-
nyi ünnepsége

u 13-án (csütörtök) 16.oo  Gi-
táros Karácsony – félévi bemutató 
előadás szülőknek, rokonaknak, ba-
rátoknak

u 13-án (csütörtök) 18.oo TÁR-
SASJÁTÉK KLUB

u 14-én (péntek) 14.oo NOSZ-
TALGIA KLUB évbúcsúztató ese-
ménye

u 15-én (szombat) 14.oo  ULTI-
KLUB

u 18-áig tart a Galérián Sajó Bor-
bála és Pozsgai Ágnes  kiállítása

u 19-én szerda) 10.oo és 11.oo 
órakor  a Neumann J. Általános Is-
kola karácsonyi ünnepsége

 18.oo a Neumann J. Általá-

nos Iskola karácsonyi műsora szü-
lőknek, rokonoknak, barátoknak

u 20-án (csütörtök) 18.oo Ka-
rácsonyi Hangverseny a katolikus 
templomban

 a program külön meghívó-
ban, plakátokon

u 28-án (péntek) a Barátság 
Nyugdíjas Klub évbúcsúztató ren-
dezvénye

A FALUHÁZ ÉS A KÖNYV-
TÁR DECEMBER 21-től JANU-
ÁR 11-ig ZÁRVA TART.

MINDENKINEK BÉKÉS 
SZÉP ÜNNEPEKET, ÉS BOL-
DOG ÚJESZTENDŐT  KÍVÁ-
NUNK !

v 19-én (szombat) 18.oo KIÁLLÍ-
TÁS-MEGNYITÓ
PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR

v 26-án 13.oo (szombat) ULTI 
KLUB

v 27-én 17.oo (vasárnap) Nosztal-
gia Klub

FELHÍVÁS!

v Helytörténeti kutatásokkal 
foglalkozó klub létrehozását ter-
vezzük, melyhez várjuk mindazon 
érdeklődők jelentkezését, akik elhi-
vatottságot éreznek a település múlt-
jának kutatására, az itt kezdetekben 
megtelepedett családok életének, 
sorsának felderítésére.

***
v Három előadásból álló sorozat 

kezdődött novemberben BARTÓK 
BÉLA munkássága felidézésére

 „A tiszta forrás felé…” című ze-
nés előadásainkon, Bartók Béla gon-

www.erdokertesfaluhaz.hu

December

FalUház

Január
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dolatait, üzeneteit szólaltatjuk meg 
prózában és zenében. Úgy gondol-
juk, hogy egy küzdő, igazságkereső 
ember – levelekben, interjúkban és 
egyéb írásokban megfogalmazott - 
gondolatai minden időben fontos 
tartalmat közvetítenek és minden 
generációnak hasznos üzenetet hor-
dozhatnak.

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
***

v…ÉS MÉG EGY KIS ZENE: 
bekapcsolódtunk a MÜPA vetítős 
rendezvénysorozatába, az előadá-
saikon felvett filmekből lehetett 
válogatni. A MÜPA  HD program-
sorozat keretein belül még szélesebb 
közönség számára válik elérhetővé a 
sokak által már jól ismert MÜPA-
élmény. Ingyenes vetítésekkel kap-
hatnak látogatóink ízelítőt az elmúlt 
évek felejthetetlen zenei programja-
iból. Országszerte több helyszínen 
párhuzamosan tekinthetőek majd 
meg a MÜPÁ-ban készült különle-
ges felvételek. Ehhez csatlakoztunk 
most mi is. A következő előadásokat 
az alábbi napokon vetítjük 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)
***

v Kedves Anyukák, Apukák!
A tervezett SZÜLŐKLUB 

elindult a Faluházban, a neve 
HÉTSZÍNVIRÁG CSALÁDI 
KLUB. Minden páros hét csütörtö-
kön 17.oo órától vannak a találkozá-
sok, melyre a gyermekeket is hozni 
lehet. Emlékeztetőül:

- Ha gyermeke fejlődése eltér az 
átlagostól, ha sajátos nevelési igényű, 
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: szakem-
berek meghívása, ötletek az otthoni 
fejlesztéshez, fejlesztések megszerve-
zése helyben, családi játékos progra-
mok szervezése, stb.

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

***
v BŐRMÍVES TANFOLYAM 

indul ismét (megfelelő számú jelent-
kező esetén) a Faluházban,  vezeti 
Havas Péter. A foglalkozások heti 
egy alkalommal, pénteken 17.oo-
19.oo óráig lesznek, a  minimum lét-
szám 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 GYERMEKMEGŐR-

ZŐ SZOLGÁLTATÁST  szervez, el-
sősorban a saját rendezvényei idejére, 
hogy a kisgyermekes szülőknek meg-
könnyítsük a programjaink látogatá-
sát. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

***
Megfelelő számú jelentkező ese-

tén újból indítjuk a kosárfonó és a 
nemezelős tanfolyamot, továbbá a 
patchwork (foltvarró) klubot. Vár-
juk az érdeklődők jelentkezését!

***
v TÁRSASKÖR
Előadásokat, programokat, be-

szélgetéseket szervezünk a község 
és a környék lakói számára, akik ér-
deklődnek a múlt és jelen történései, 
jelenségek, okok és okozatok iránt, 
kíváncsiak a világ dolgaira, vannak 
ismereteik, véleményük, melyeket 
megfelelően alátámasztott ellenvéle-
mények hatására akár meg is változ-
tatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés 
kiegészítéséhez szívesen veszünk 
javaslatot, ami esetleg egyedi vagy 
lokális töltést ad a kifejezésnek. Fel-
merült a KERTESI TÁRSASKÖR 
név, de várnánk a kreatív ötleteket, 
és egy év múlva (ez a pozitív gondol-
kodás!) megtartjuk a KÖR „névadó-
ját”.  A nyertes pályázót színházjegy-
gyel jutalmazzuk.

***
v A Kertesi Kamarakórus vár-

ja a tagjai közé mindazokat, akik 
szívesen énekelnek, és szeretik a jó 
társaságot. Próba minden csütörtö-
kön 18.oo órától, karvezető Iványi 
Magdolna.

***
„A bushcraft főleg közösségi tevé-

kenység. 
Az egyén bemutatja a közösség 

tagjainak a bushcraft leleményes-
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

kultúra
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ségét, 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!

***
v LÁBMASSZÁZS MAK-

RAI JUDITTAL
Judit vár szeretettel, ha a heti meg-

terhelő munka után egy kis pihenés-
re, megnyugvásra vágyik, vagy csak 
azért, mert megenged magának egy 
kis kikapcsolódást. Amit nyújtani 
tud, kéthetente 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.

***
v MEDITÁCIÓ BUBÁN 

ANDIVAL péntekenként 18.00 
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.
***

v JÁTSZANI JÓ! - elindult 
a klub!

TÁRSASJÁTÉK KLUB indí-
tását tervezzük 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.

***
v Mikrokontroller klub műkö-

dik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, la-

kásriasztó-, öntöző automatika-, 
látvány-elektronika áramkör építés. 
Mikrokontroller- és számítógép 
programozás. Linux alapismeretek.  
Klubvezető: Tóth János Péter.

***
v A BioPont klub 2014. má-

jusától havi-másfélhavi rendszeres-
séggel klubnapot tart a Faluházban, 
amelyen a témákat a tagok igényei 
szerint választjuk. A fő irányvo-
nal továbbra is a környezettudatos, 
vegyszermentes életmód kialakítá-
sához nyújtott segítség. Az előadá-
sokhoz kapcsolódóan az egymástól-
tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. 
A „benti” foglalkozások mellett 
célzott természetjárásokon veszünk 
részt, pl. gyógynövény-ismereti és 
gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban 
is megtanuljuk a gyógynövények fel-
dolgozását.  A részvétel díjtalan!

***

Pályázatot nyertünk:

A Széchenyi 2020 keretében a 
VEKOP-7.3.4-17, Kulturális intéz -

mények a köznevelés eredményességé-
ért kiírásra a pályázatot négy etapban 
lehetett beadni, mi az első, a 2017. jú -
nius 1-től július 31-ig terjedő időszakban 
adtuk be, s a múlt hónapban kaptuk az 
értesítést, hogy nyertes a pályázatunk. 
„Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 
szolgálata a köznevelés eredményessé-
ge érdekében” című projektünkbe a „Ki 
Akarok Nyílni” Óvoda, a Veresegyházi 
Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény, a 
Galgamácsai Fekete István Általános Is -
kola, a Fóti Népművészeti

Szakgimnázium és Gimnázium, a 
Gyermekliget Általános Iskola, és a Neu -
mann János Általános Iskola tanulói kö -
zül vonunk be diákokat.

A projekt rövid távú hatásaként a 
megvalósuló tevékenységekben részt 
vevő gyerekek új kulturális élményekkel 
gazdagodnak, rengeteg új kulturális in-
ger éri őket, tudásuk és készségeik fej -
lődnek; ezen túlmenően intézményünk 
és a bevonandó 6 partner (5 iskola és 1 
óvoda) között még szorosabb kapcsolat 
alakul ki.

Hosszú távon a bevont gyerekek job-
ban igénylik a különféle kulturális jellegű 
tevékenységeket,

illetve tudásuk és készségeik további 
fejlesztésére törekednek a mostaniakhoz 
hasonló, nekik tetsző formákban. Azt 
reméljük, hogy a programban részt vevő 
gyerekek a későbbiekben is aktívan részt 
vesznek az intézményünk által szervezett 
programokon, illetve felnőtt családtagja-
ikat is elhozzák azokra. További remélt 
hosszú távú cél intézményünk közműve-
lődési és általában kultúra-terjesztői sze-
repének erősödése, illetve további közös 
projektek létrehozása az erdőkertesi és 
környéki partner oktatási-nevelési intéz-
ményekkel. A 25 millió forint költségve-
tésű projekt 2019. február 1-én indul és 
2020. július 31-én zárul.

Pallag Katalin

FOLYTATÁS A 11. OLDALRÓL>
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A B i g 
B e n 

kongása térít 
m a g a m h o z , 
ahogy nem 
is annyira tá-
volról, hangja 
keresztülszö-

kik London utcáin és beszűrődik az 
egyetem nyitott ablakain. Körülöt-
tem termeszvárként nyüzsög az aula, 
majd a tömegben ismerős arc bukkan 
fel. Norah felém mosolyog; papírok-
kal a karja alatt átverekedi magát az 
emberek sűrűjén, és megáll az aszta-
lom mellett.

– Na, Mina, felkészültél?
Francia akcentusa van. Idegen elő-

kelőséggel beszéli az angolt, sokan 
emiatt nehezen értik meg Norah-át. 
Szerintem költői e két nyelv kevere-
dése, s eggyé válása.

– Teljesen. 
– Akkor menni fog. Sok sze-

rencsét!
– Neked is – felelem, s Norah 

gyorsan mozgó alakja után nézek; 
rögvest eltűnik abban az irányban, 
amerről jött.

„Sok szerencsét!” Ezt hallom 
mindenkitől, amint az utolsó vizs-
gáik előtt még átbeszélik a tananya-
got. Szerencse. Vajon tényleg ezen 
múlik minden az életben? Hogy 
éppen nekünk jut e a másokétól el-
térő lehetőség? Szerencséje lett volna 
Colombusnak, amiért India helyett 
Amerikába jutott el, vagy az 1986. 
április 26-án elkésett munkásnak? A 
mi szerencsénken múlt volna, hogy 
az addig éveken át kémlelt guineai 
égboltról végül egy nap, mégis leszállt 
közénk a kisrepülőgép?

Egész gyermekkoromban a falu 
fölé emelt kilátóról néztem és vártam 
a repülőgép felbukkanását, ami so-
sem szállt le. Éppen csak annyira kö-
zelítette meg a földet, hogy a hálóban 
felhalmozott élelmiszert, gyógyszert 

és ruhákat elhagyja maga mögött a 
fűben. „Isteni áldás!” – így nevezték 
az idősek az adományt, amit olyan 
országok népei gyűjtöttek számunk-
ra, akiknek a létezéséről a falubeliek 
többsége még csak nem is tudott.

Gyakran eszembe jutott –, amikor 
a szállítmányból előkerült egy plüss-
medve vagy egy képeskönyv – miként 
képzelhet el bennünket az a kisfiú 
vagy kislány, aki felajánlotta egy-egy 
játékát, mit sem tudva tán arról, hová 
kerül majd. Vajon tudták, hogy az or-
szág lakosságának a fele olvasni sem 
tud? Hogy a kicsik szalmabábukkal 
és rongybabákkal alszanak el, hogy 
mindennap egy olyan ajándék, amely-
hez foghatót keveset tapasztaltunk? 
Elképzeltek minket egyáltalán?

A falu folyamatos támadásoknak 
volt – tán még van is – kitéve a fosz-
togatók által. Bár a szállítmány rend-
szeresen érkezett; közösségünkre a 
portyázók állandó fenyegetést jelen-
tettek. Tartalékainkat olyan helyeken 
rejtettük el, ahová épeszű ember nem 
tenné a lábát.

Amit tudtunk, megtermeltük ma-
gunk; az volt az összes vagyonunk és 
megélhetésünk. Gyümölcseink a kül-
földiek igényeit szolgálták ki, míg a 
rizsföldek az egész országot ellátták; 
alig jutott belőle valami.

Az idősek mindig arról beszéltek, 
hogy a változás sosem érkezik magá-

tól. Ahhoz ember kell és idő; ahhoz 
tenni kell. Ám ők, akik szintúgy egész 
életükben másokat szolgáltak ki saját 
létükkel és maréknyi vagyonukkal, 
sosem kaptak esélyt változtatni. 

E szerint valóban a szerencsén 
múlik minden? Szerencse kellett vol-
na ahhoz, hogy a falu férfijai előbb 
kerüljenek a terepjárók mögé, mint 
ahogy a fegyveresek észrevennék a 
tervüket? A szerencsétlenségünkön 
múlott, hogy egy lemaradt konvoj 
miatt megölték a közösségünk felét? 
Anyákat, apákat, kistestvéreket.

Min múlik hát mindez? 
Talán ez is egy az élet nagy talá-

nyai közül, melyekre nincs válasz, 
de egy napon a repülőgép földet ért. 
Ekkorra már a falubéli gyermekek 
többsége félárva volt vagy teljesen 
elanyátlanodott. Az utastérből egy 
magas, világos hajú hölgy szállt ki, fe-
jén hálós kalappal. Khaki színű ruhát 
viselt ő és a többi is, akik vele jöttek. 
Nem volt módjuk magukkal vinni az 
egész falut, így csupán nekünk, gyer-
mekeknek ajánlották fel a választás 
lehetőségét. Meglehet, hogy ez volt 
Fortuna kegyelme.

Aznap ültem fel utoljára a fából 
eszkábált kilátóra, fürkészni a guineai 
eget, a repülőgépre várva.

Választottam: a repülést szárnyak 
nélkül.

Virginia Sol

szárnyak nélkül
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meghÍVó!
„Éjszakai” Könyvbaglyok Találkozójára 

várjuk az olvasni-játszani szerető családokat, is-
kolás gyerekeket,  2018. december 07-én pén-
teken 18.00 órától 22.00 óráig az Erdőkertesi 
Faluház Könyvtárába.  A résztvevők, az EFOP-
3.3.3-Vekop/16-2016-00001 „Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések mindenkinek” AZ ÉN 
KÖNYVTÁRAM Mintaprogram kipróbálásán ve-
hetnek részt.

Az olvasásra, gondolkodásra, meglévő 
népmesei  és lexikális ismereteik használatára 
késztető játékos feladatokon keresztül ismer-
kedhetnek a népmesékkel, a könyvekkel és a 
könyvtár tereivel, valamint megismerkedhetnek 
a Papírszínházas meséléssel. Kézműves foglal-
kozással zárjuk az estét.

Szeretnénk a könyvtárhoz szoktatás e kü-
lönleges válfajával speciális élményhez juttatni 
a vállalkozó kedvű résztvevőket.

Részvételi szándékot kérjük december 6.-
án csütörtök 16 óráig jelezni az alábbi elérhe-
tőségeken: erdokertesikonyvtar@gmail.com; 
faluhaz@erdokertes.hu; email címeken, a 
28/595-066-os telefonszámon, vagy szemé-
lyesen az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban. 
A programon való részvétel ingyenes. Minden 
résztvevő ajándékot kap.

Kedves olvasóink!

Az Önök igényeit is figyelembe véve, az 
elmúlt hónapokban nagyon sok új könyvet vá-
sároltunk.

A Nemzeti Kulturális Alap Márai-program 
pályázatán, 100 ezer forint értékben válogat-
hattunk dokumentumokat a megadott listáról.

Lakossági felajánlásokból is több száz 
könyvvel gyarapodott állományunk, amit  
ezúzon is szeretnénk megköszönni az adomá-
nyozóknak. A felajánlott könyveket folyamato-
san  dolgozzuk fel, válogatjuk. Az Erdőkertesi 
Neumann János Általános Iskolának 150 db,- a 
veresegyházi Waldorf Iskolának közel 200 db 

Ifjúsági könyveket,-lexikonokat,-szépirodalmi 
és szakkönyveket ajándékoztunk.

Kérem látogassanak el könyvtárunkba, ahol 
már több mint 25 ezer gyerek és felnőtt könyv 
közül válogathatnak beiratkozott olvasóink. 
Bízunk benne, hogy mindenki talál érdeklődé-
si körének megfelelő olvasnivalót az ünnepek 
alatti kikapcsolódáshoz, elmélyüléshez is.

A könyvtár decemberi utolsó nyitvatartási 
napja 18.-án kedden van (8.oo – 14.oo).

December 19-től, 2019.január 13-ig zárva 
a könyvtár.

Nyitás: 2019. január 14. hétfő, 13.oo óra.

Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, 
akik az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárnak 
könyveket, virágokat, fonalakat, textileket, 
egyéb tárgyakat ajándékoztak ez évben.

Békés, örömteli Karácsonyi Ünnepeket, és 
Sikeres Újesztendőt kívánok!

Hollósiné Marika 
könyvtáros
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A Télapó ajándéka

Gyermekek óhaja egy kedves színes álom,
megfogni a télapó kezét a hideg szánon.
A Mikulás kopogtat a zúzmarás ablakon,
már nem fontos mi áll az ünnepi asztalon.
Négy rénszarvas a házak előtt beszélget,
a nagyszakállú addig mindenkihez betérhet.
A teli zsák súlya nyomja megtört vállát,
teljesíti minden gyermek elképzelt vágyát.
A kiscsizmák ragyognak az esti fényben,
bennük ajándék lapul e csodálatos éjben.
Reggel a piciny szívek hevesen dobognak,
lelkükben a szeretet tüzei melegen lobognak.
Mikulás ország küldött gyönyörű, szép álmot,
a Télapó meglátogatott minden kedves családot.

Cserepka István

Az ősz varázsa

Elered az eső, áztatja most a földet,
lemos minden ligetet, akácot, tölgyet.
Csobogva keresi a mezőn a zöldet,
csurogva indul felkutatni egy völgyet.
Gyakran fúj már a hűvös őszi szél,
csípős az üzenet, kopogtat már a tél.
Felkavarja a leveleket a hideg éjben,
majd elsimítja őket a hajnali fényben.
Tarka levelek borítják a színes tájat,
tündöklő csillogásuk gyönyörű varázslat.
Mindent betakar az ősz bársonyos kabátja,
nem fázhat az ki a télnek hűséges barátja.

Cserepka István

Szikrázó karácsony

Csillogó fenyőfa áll a kisszoba asztalán,
már fel van díszítve Szenteste alkonyán.
Fénylő ágak alatt sapka, sál, kesztyű, fajáték,
mindenki boldog, mert sok itt az ajándék.
Ragyog a hold, fénylik karácsony csillaga,
a konyhából áradozik a sült bejgli illata.
Édesanyám jön-megy, serényen sürög-forog,
süt-főz a sparhelten, benne a tűz lobog.
A szeretet lángja melegen sugárzik,
a családi fészekből senki sem hiányzik.
Együtt éneklünk üdvözítő angyali zenét,
örömmel magasztaljuk a kis Jézus nevét.
A gyertyafény, a csillagszóró sistergő hangja,
emlékeztet minket a Szent Karácsonyra.

Cserepka István

Szépül az óvodai udvar

Novemberben a szülők és a 
munkatársak összefogásá-

val felújításra került néhány udva-
ri játszó eszköz, csúszda, mászóka, 
homokozók, padok és egy kis faház 
is. A munka jó hangulatban telt, 
csiszoltunk, festettünk, szereltünk, 
gerendát cseréltünk, hegesztettünk. 
Az időjárás sajnos már nem enged-
te, hogy befejezzük a teljes felújítást, 
így majd tavaszra fog folytatódni a 
munka. 

Ez úton is szeretnénk megköszön-
ni a segítséget!

Hollósi Zsolt és Sallai Erika
Rajzó család
Visnovszky Péter és Ádám
Laib Zoltán
Apró Tamás (különösen köszön-

jük a segítségét, hiszen nem jár gyer-
meke az óvodába)
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Az elmúlt tanévtől kezdődően a 
pályaválasztást megkönnyítendő az 
általános iskolák pályaorientációs 
napot szerveznek.

A leginkább érintett a nyolcadik 
évfolyam, hiszen ez az év, számukra 
fontos mérföldkő a továbbtanulás 
rögös útján. A diákok most érkez-
nek el igazán a pályaválasztás első 
lépcsőfokára: el kell dönteniük, 
hogy mit is szeretnének csinálni a 
jövőben, vagy legalább is meg kell 
rajzolniuk a jövőképük körvonalait. 
Fontos, hogy tisztában legyenek ké-
pességeikkel, nagyon jó önismeretre 
van szükségük. Ebben a helyzetben 
az egyik fontos helyszín a szülői ház, 
a szülői segítségnyújtás. A másik 
igazán fontos környezet az iskola. A 
pedagógusok, főként a végzős osztá-
lyok osztályfőnökeinek feladata vé-
gig „kísérni”, segíteni diákjaikat ezen 
a rögös úton. Október 25-én a ko-
rábbi évekhez hasonlóan a Gödöllői 
Egyetem Sportcsarnokában ismét 
megrendezték a térség középiskoláit 
bemutató pályaválasztási börzét.  Az 
Erdőkertesi Neumann János Álta-
lános Iskola, végzős diákjai is részt 

vettek ezen a remek programon. A 
tanulók több gimnáziummal, szak-
középiskolával és szakiskolával is 
megismerkedhettek.  Önismereti 
teszt kitöltésével lehetőségük nyílt 
képességiek felmérésére, valamint a 
jelenlévő intézmények életébe is vet-
hettek egy pillantást. 

A felső tagozatosok a november 
10-én megrendezett iskolai pálya-
orientációs napon további segítséget 
kaptak a pályaválasztáshoz. A Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 

Kereskedelmi és Iparkamara szerve-
zésében önismeretet bővítő foglal-
kozáson, valamint az informatikus, a 
tájépítő mérnök, a rendvédelmi szak-
mák (rendőr, büntetés- végrehajtás, 
katasztrófavédelem), az internetes 
kereskedelmi, az óvónői, a védőnői, 
a sminkes, és a virágkötő szakmák 
megismerése mellett a régi diákjaink 
is beszámoltak középiskolai tapasz-
talataikról. Az alsó tagozatos diákok 
sem maradtak ki a szakmák rejtel-
meiből, ők különböző állomásokon, 
játékos formában ismerkedtek meg a 
foglalkozásokkal. Rejtvényeket, szó-
keresőket oldottak meg, valamint 
sportos tevékenységeken keresztül 
betekintettek a pincérek világába. A 
mesenézés keretén belül megismer-
kedtek az orvos, az asszisztens és a 
mozdonyvezető feladatkörével. A 
kézműves foglalkozások során meg-
tapasztalták, számos foglalkozásnál 
mennyire fontos a pontosság és elen-
gedhetetlen a precízség.

Köszönjük a közreműködésüket 
és a segítőkészségüket az előadók-
nak, érdekes és hasznos ismeretekhez 
jutottak a diákok, amelyekre remél-
jük még sokáig emlékezni fognak! 

Surányi Mariann
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Kedves Szülők és Diákok!

Köszönjük mindenkinek, aki va-
lamilyen formában részt vett az is-
kolai papírgyűjtésen és ezzel hozzá-
járult környezetünk megóvásához. 
A két nap alatt 12846 kg papírhul-
ladékot sikerült összegyűjtenünk. 
Ezzel a mennyiséggel 238 fa életét 
mentettük meg közösen!

A legtöbb papírt gyűjtő osztá-
lyok:

iskolai hírek

Az ENSZ 2000 óta ünnepli A 
Világűr Hetét október 4. és 10. 
között. 

Azért esett a választás erre 
a két napra, mert mind-

kettő az űrkutatás történetének 
két mérföldkövére utal : 1957. 
október 4-én indult útjára az 
első ember-készítettete szatelit, 

a Szputnyik I., 1967. október 
10-én pedig hatályba lépett az a 
megállapodás, amely az űrkuta-
tás békés felhasználásáról nyilat-
kozott. 

(https://jelesnapok.oszk.hu)
A fenti jeles nap alkalmából hir-

dette meg iskolánk az „Építs saját 
űrhajót” című versenyt az itt ta-
nuló gyerekeknek (és szüleiknek). 

Csupán annyi megkötés volt, hogy 
a készülő makett csakis hulladék-
ból készülhet és nem lehet mások 
által kitalált (pl Star Wars-os) űr-
jármű.

A téma megihlette a tanulókat 
és rengeteg pályamunka érkezett. 
A tanári egykettőre megtelt kü-
lönféle kreatívabbnál kreatívabb 
űrhajóval. Mindegyik munka 
valamilyen tekintetben kitűnt a 
többi közül, így mindenki nyert! 
Találkoztunk komplex embermé-
retű űrsiklóval, rakétával, pici-cuki 
fülpiszkáló antennás UFO-val, be-
épített feldőlésgátló stabilizátorral 
és még sorolhatnánk.

Az ötlet jól sült el! Nagy örö-
münkre a gyermekek a szülőkkel 
együttműködve alkották meg kü-
lönleges űrhajóikat. A rohanó, ön-
magával folyton versenyző világ-
ban a szülők egyre kevesebb időt 
tudnak eltölteni a gyermekükkel, 
ezért úgy gondoljuk, hogy az ilyen 
és hasonló feladatok segíthetnek a 
közös  szabadidő hasznos, tartal-
mas eltöltésében. 

Tóth Zoltán

Építsd meg 
a saját űrhajódat!
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Gondolatok az 
EJSE csapatépítő 

programjairól

Judo edzőként hamar felismertem azt az 
igényt, hogy örömteli sportolás, a magas szak-
maiság mellett, csak is egy jó kis csapatban 
képzelhető el. A közösségépítés fontos részévé 
vált a klubéletnek, aminek köszönhető, hogy ma 
már a település egyik leglátogatottabb sporttevé-
kenységévé vált a judo. Az év során több olyan 
eseményt szervezünk feleségemmel, ahol a 
gyermekek szüleikkel együtt vesznek részt, sőt 
a szülők aktív részesei a programoknak.

 A karácsonyi ünnepkör idején, ami egybeesik 
a judokák övvizsgájával, illetve nyáron mindig 
van egy-egy program, amely csapatépítő tré-
ninggé nőtte ki magát, hiszen ezen alkalmakkor  
játékos vetélkedővel tarkított, vidám szórakozás-
sal egybekötött időtöltés zajlik. A visszajelzések 
alapján, ezeken a rendezvényeken nagyon sze-
retnek részt venni a családok,  amelynek örü-
lünk, hiszen arra törekszünk, hogy mindenki jól 
érezze magát. 

Ilyen nyári, két napos kiránduláson voltunk 
az idén Békés megyében „Békésben egy békés 
túra” címmel, egy gyönyörű településen, Szeg-
halmon. A jó alaphangulat már a programki-
írásnál megkezdődött, hiszen igyekeztünk úgy 
megfogalmazni azt, hogy vidámságot, humort 
sugalljon, amely tulajdonképpen végigkísérte a 
két napos együttlétet. Csodás panzióban laktunk 
a Vidra tanyán, ahol egy jó nagy medence volt az 
udvar közepén, a gyerekek legnagyobb örömére.  
Hangulatos faházak és egy hatalmas kőház jelen-
tette a szállásunkat, azon kívül sok-sok izgalmas, 
rejtélyes helyszín várt még bennünket. 

A programokat igyekeztünk úgy kitalálni, 
hogy az, a legkisebbek figyelmét is lekösse, 
élmény legyen számukra. A Szolnoki Repülő mú-
zeum tökéletesen megfelelt ennek a célnak, a 
gyerekek boldogan próbálták ki a sok interaktív 
lehetőséget. Este, a panzió medencéjében való 
felfrissülés után, igazi csapatépítő vetélkedőt 
rendeztünk. Ezek a játékos jelenetek mindig 
nagy derültséget, izgalmat, bohókás hangulatot 
eredményeznek. Jó látni, amikor a szülők, gye-
rekké válnak újra maguk is. Ugyanaz a katarzis 

teremtődik meg az ő lelkükben is, mint cseme-
téjükében. 

Másnap ellátogattunk a „Vésztő-Mágor” ős-
kori lelőhelyre, ahol a gyerekek a leletek megte-
kintése mellett, a híres ősgyepen szaladgálhattak 
egy jót, igazi kis judos módon! 

Az utolsó program Gyulán volt, amely már fa-
kultatívan zajlott, meghozva azt a fajta szabad-
ságérzetet, ami kell is egy ilyen feszített tempójú 
kiránduláson, hiszen az, így válik igazán mara-
dandóvá és élményszerűvé. A családok megte-
kinthették a vár mellett a híres patinás hangu-
latot árasztó Százéves cukrászdát és finomakat 
ebédelhettek a különböző ételárusító helyeken. 
A végén, amikor fáradtan, de nagyon-nagyon fel-
töltődve megérkeztünk a lakóhelyünkre, együtt 
zengtük a szokásos „Jövőre veletek ugyanitt!”  
jelmondatunkat. Elmondhatom, hogy így is gon-
doljuk, hiszen már a következő esemény előké-
születén gondolkodunk!

Az egyik legnagyobb élmény számomra, ami-
kor azt látom, hogy a szülők együtt, boldogan, 
önfeledten játszanak gyermekeikkel. Azt gondo-
lom, hogy különleges pillanat ez mindannyiunk 
életében, s csak bízhatok abban, hogy a gyerme-
kek személyiség alakulásához hozzájárulhatok. 
Az együtt végzett munka, sport, szórakozás 
olyan szociálisan érzékeny kis lényeket teremt, 
akik segítőkészek, együttműködők, nyitottak, 
toleránsak, empatikusak. Olyan mintákat kap-
nak ezekkel az egyszeri hatásokkal is, amelyek 
meghatározhatják a felnőtté válásuk folyamatát. 

Olyan helyzetek is adódhatnak, amikor a csa-
lád nem tudja betölteni igazán a funkcióját, nekik 

különösen fontos egy ilyenfajta elfogadó, bizalmi 
légkör. Segítséget kaphatnak helyzetük meg-
oldásához azáltal is, hogy új szerkezetű baráti 
kapcsolatokat hoznak létre, amely barátságok a 
magánéletben is működőképesek.   Példát és len-
dületet nyernek a szülői funkció gyakorlásához. 

Számos, egyéb barátság is köttetik klubbon 
belül, amely olyan erős köteléknek számít, ami 
akkor is megmarad, ha a gyermek valamiért már 
nem folytatja ezt a sportot. 

Ez a jóleső, igazi öröm számomra!

Vincze Zoltán 
IV.DAN Elnök, edző

Erdőkertesi Judo Sport Egyesület

a judo több,  mint sport!
judo
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20 közérdekű

A karácsony az év legmeghit-
tebb, sokak számára talán 

a legszebb ünnepe. Szeretetről, 
melegségről, egymásra figyelésről 
szól. Az ország bármely pontján jár-
junk is, az ünnep fényeit látjuk. Az 
utcákon és kertekben megjelennek a 
színes égőkkel díszített fák, az asz-
talokon ott az adventi koszorú, sok 
helyen, az ajtókon, ablakokban is 
gyertyák köszöntik az arra járót. 

Kérjük, legyen elővigyázatos az ün-
nepi bevásárláskor ne a bevásárlóko-
sárba helyezze el kézitáskáját, illetve 
ne tartsa bankkártyáját és annak PIN 
kódját egy helyen!

Kérjük, legyen figyelmesebb, és az 
ünnepi utazás ideje alatt értékeit ne 
hagyja egy pillanatra sem őrizetlenül!

Kérjük, legyen óvatosabb az ün-
nepek ideje alatt, és tömegközlekedés 
során kézitáskáját mindig tartsa testkö-
zelben, zártan!

Sokan hagynak értéket látható he-
lyen az autóban. A parkolóban őrizet-
lenül hagyva akár másodpercek alatt 
feltörhetik a gépjárművet, megszerezve 
a benne hagyott értékeiket, jelentős kárt 
okozva az autóban.

Kérjük, legyen óvatosabb, amennyi-
ben autóúton vagy autópályán megál-
lítják, kiszállást követően zárja be gép-
kocsiját!

Karácsony közeledtével egyre gyak-
rabban találkozhatunk adománygyűj-
tőkkel az utcákon és lakókörnyezetünk-
ben egyaránt. Előfordulhat, hogy az 
„adománygyűjtők” valamilyen nemes 
célra hivatkozva próbálják megszerezni 
a pénzünket saját maguk számára. Fon-
tos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő 
szervezetek soha nem kérnek készpénzt, 
minden esetben csekk befizetésével le-
het őket támogatni. 

  Az ünnepre készülődést a csalók is 
kihasználhatják. 

Kérjük, legyen bizalmatlanabb, 
amennyiben családtagjaival kapcsola-

tos hírt kap, minden esetben ellenőrizze 
annak valódiságtartalmát!

Kérjük, legyen óvatosabb, és ne 
posztolja az ünnep minden eseményét 
a világhálón! 

Kérjük, legyen körültekintőbb inter-
netes vásárlások előtt, csak ellenőrzött 
oldalakról, személyektől rendeljen! 

Kérjük, legyen elővigyázatos, és ajtó 
nyitás előtt győződjön meg róla, hogy 
ki akar bejutni a lakásába. Idegent soha 
ne engedjen be otthonába, bármilyen 
indokra is hivatkozik!

Sokan döntenek úgy, hogy az ün-
nepek alatt elutaznak. Kérjük, legyen 
elővigyázatos és utazási szándékáról 
ne beszéljen idegenek előtt!

Kérjük, legyen megfontolt és a lakás 
pótkulcsát ne tartsa elrejtve a bejárati 
ajtó közelében!

Kérjük, legyen elővigyázatos, és 
készítsen értékeiről (pl: műszaki cikk 
és annak gyári száma, jótállási jegy, 
ékszerek) fényképes értéklistát, és azt 
helyezze biztonságos helyre! 

Kérjük, legyen elővigyázatos, ne 
tartson otthonában nagyobb összegű 
készpénzt!

A karácsony a szeretet ünnepe, en-
nek fényében még több figyelem, és 
gondoskodás kell hogy jusson idős 
szeretteink, egyedülálló rokonaink, is-
merőseink, barátaink részére.  

Amennyiben bűncselekmény áldo-
zatává vált, jelezze azt személyesen a 
legközelebbi rendőrkapitányságon, a 
107, vagy a 112 központi telefonszám-
ok valamelyikén!

Az áldozattá válás elkerülése ér-
dekében kérjük odafigyelésüket mind 
magukra mind embertársaikra, hogy az 
ünnepeket ne árnyékolhassa be sem-
milyen jogsértés!

BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPE-
KET KÍVÁN

A PEST MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA!

az advent biztonságáért Segítsen, hogy 
segíthessünk!

Ön is hozza el 
felajánlását 

az 

ESÉLY 
Kosárba!

Veresegyház Kistérég ESÉLY 
Szociális Alapellátási Központ 
Karácsony közeledtével idén is 
gyűjtést szervez, gyermekeket 

nevelő hátrányos helyzetű 
családok részére. 

Szívesen fogadunk

színes ceruzát, festéket, 
gyurmát, színezőt, fogkefét, 

fogkrémet, sampont, tusfürdőt, 
konzervet.

Felajánlásukat várjuk 
a családsegítőbe vagy  

 a Szent István parkban felál-
lított sátrunkba, ahol az
 ESÉLY KOSÁR-ba teheti 

Karácsonyra szánt ajándékait. 
A program ideje alatt a gyer-

mekeknek kézműves foglalko-
zást tartunk.

Ajándékaikat apró meglepe-
téssel köszönjük meg.

Tegyük szebbé 
mindenki Karácsonyát!

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető



Iskola 
digitális témahét

a Szent István Parkban

Ki Mit Tud

Mikulás

50 éves osztálytalálkozó
Minden kedves erdőkertesi 

szurkolónkat szeretettel várjuk!

a Szent István Parkban
Advent
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