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A január végi havazás vasárnapra szép téli élménnyé szelídült.
Ragyogó napsütésben, gyógyítóan tiszta levegőben, kellemes
környezetben tisztult a Szent
István park díszburkolata a fürgén
forgolódó kistraktor gumiszegélyű
tolólapja nyomán.

Fagy és...

...olvadás

Április a januárban

Budapesten megdőlt a melegrekord. A belvárosban 16,7 fokig
melegedett a levegő, a január
10-én a fővárosban mért eddigi
legmagasabb hőmérséklet 15,1
fok volt, melyet 2007-ben mértek.
Január 24-e szombatra virradóra
szintén megdőlt a legmagasabb
hőmérsékleti minimumrekord.
Mostanáig a január 24-ei főváros
legmagasabb minimumhőmérsékleti rekordja az 1986-os 4,5
fok volt. Most viszont ennél is
melegebb volt, 5,2 °C.

„
a Magyar
Kultúra
Napja
„Legyünk együtt büszkék kincseinkre!”

Tájékoztató
a szociális ellátásokat érintő 2015. március 1-jétől hatályba lépő változásokról

Zsolnay procelán az erdőkertesi
családok birtokában kiállítás a
Faluházban január 24-én

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény ismét
átalakította a szociális ellátások rendszerét, amely egyrészt
vonatkozik a hatáskörök változtatására, valamint az
ellátások finanszírozására.
A legfontosabb két változás:

önkormányzatoknak úgymond az „öngondoskodás” útjára
kell lépniük és anyagi lehetőségeikhez mérten kialakítani az
új szabályozást.
A települési támogatás keretében nyújtható támogatások
különösen
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• a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez,
I. az aktív korúak segélyének (foglalkoztatást • a gyógyszerkiadások viseléséhez,
helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak, 55 év • lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhamozók
felettiek, valamint foglalkoztatás mentes, rendszeres
részére,
szociális segély) megállapítása jegyzői hatáskörből a járási • köztemetésre,
hivatal hatáskörébe kerül,
• települési támogatásokra, pl.:
- tüzelőre,
II. a helyi önkormányzatok feladata az arra
rászorulók részére települési támogatások, ellátások
- beiskolázáshoz,
biztosítása.
- étkeztetéshez,
- tanulók bérletének támogatásához,
Márciustól az eddig is ott igényelhető szociális
A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
ellátások (közgyógyellátás, ápolási díj, egészségügyi
ellátás) mellett, az aktív korúak ellátásai ügyeit, azaz a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
foglalkoztatást helyettesítő támogatást, egészségkárosodási vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeknek
és gyermekfelügyeleti támogatást is a járási hivatalok intézik. rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A törvényi rendelkezés értelmében az önkorErre vonatkozóan ugyan még nem történtek
egyeztetések, de a polgármesteri hivatal ügyfélkapcsolati mányzatnak helyi rendeletet kell alkotni 2015. február
irodáján, heti két alkalommal működő járási ügy- 28-ig a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési
segéd az iratok átvételében és az ügyintézésben támogatásról, valamint döntést kell hoznia az előbb
a kérelmezőknek segítséget tud majd nyújtani. felsorolt támogatásokról, aszerint, hogy a továbbiakban
Február 28-ig az önkormányzatok fel- biztosítani kívánja-e a segélyt, vagy megszünteti az ellátást.
Az előkészítő munkák már folynak, szakmai
adata lesz, hogy az eddig nyújtott szociális
ellátásokat áttekintse, a helyi igények és lehetőségek egyeztetések és bizottsági véleményezés után kerülnek
számbavétele után kialakítsa a települési támogatási a lehetőségek, javaslatok a képviselő-testület elé
rendszert, a különféle jogcímeken igényelhető támo- megvitatásra.
gatásokat az arra rászorulók részére biztosítsa.
Az
önkormányzat
dönti
el,
hogy Erdőkertes, 2015. február 2.
mely
segélyeket
biztosít,
milyen
feltételekkel,
Vargáné Rajna Ágnes
és
ehhez
megteremti
a
szükséges
forrást.
címzetes főjegyző
A települési támogatás bevezetésével az

polgármesteri beszámoló

Tis ztelt
Er dőkert e si
Polgá r ok!

A

z elmúlt időszakban az
alábbi események történtek településünkön:

1

amit a DMRV-től vásároltunk. Két gépjárművet a
Kommunális csoport vett használatba, a harmadik autót a műszaki vizsgát követően a közterület-felügyelői,
állatvédőri szolgálat használ.

TJanuár 12-én egyeztetésre került sor a DMRV
munkatársaival az idei évi üzemeltetési, felújítási feladatokról, valamint fejlesztési díjhányadról.

TAz Erdőkertesi Napló részére cikkeket, híreket
TNovember 24-én volt a adó intézményekkel, szervezetek képviselőivel, lapunk

Földművelésügyi Minisztériumban a Legszebb konyhakertek
országos versengésének díjátadása. Az erdőkertesi Legszebb konyhakert címét 2014. évben
Csapó Krisztina nyerte el.
A díjat a földművelésügyi miniszter úr adta át.

főszerkesztőjével - Sinkó György kollégámmal együtt
tartottunk megbeszélést.

TNovember 25-én volt a Zöld Híd Önkormányzati

TJanuár 16-án találkoztam a Magyar Kerékpáros

Társulás alakuló ülése, a társulás elnökének ismét Gémesi
György urat, Gödöllő polgármesterét választották.

TNovember 28-án volt az Általános Iskolában a Neu-

mann napi tanulmányi verseny. Több mint 10 iskolából
érkeztek ide versenyezni kívánó gyermek és tanáraik.

TJanuár 13-án egyeztetést folytattam a Polgárőr

egyesület vezetőjével a jövőhónap elején tartandó közgyűlés napirendjeiről.
Szövetség vezető tisztségviselőivel, a megbeszélés eredményeként Magyarország legrangosabb nemzetközi kerékpárversenye július 26-án Erdőkertesről rajtól, majd
további négy alkalommal a mezőny áthalad településünkön.

TJanuár 20-án a tornaterem energetikai fejlesztéséTDecember 3-án Tuzson Bence úrral településünk nek záró helyszíni ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés

országgyűlési képviselőjével egyeztettünk.

a beruházással kapcsolatban hibát nem tárt fel, további
hiánypótlásra a projekt lezárásához nincsen szükség.

TDecember 15-én volt az Erdőkertesi SportegyesüTJanuár 21-én az idei évben megújítandó települet közgyűlése, ahol módosított alapszabályt és új vezelésszerkezeti tervünk előkészítő tárgyalására került sor,
tőséget választottak.
a konkrét programról képviselő testület februári ülésén
TAz önkormányzat által az Adventi hétvégekre határoz majd.
szervezett eseményekre, az Ökomenikus istentiszteletre,
TJanuár 22-én az Idősügyi Tanács tartotta ülését a
az Adventi bormustrára, a Karácsonyi udvar és a Karácsonyi koncert rendezvényeire, olykor a rossz idő elle- Faluházban.
nére is nagyon sokan kilátogattak és szép élményekkel
TJanuár 23-án részt vettem az általános iskola tangazdagodhattak.
testületi értekezletén.
TDecember 29-én tartotta a Barátság nyugdíjas klub
TA héten megérkezett a várossá nyilvánítási pályázaévzáró rendezvényét.
tunk végleges anyaga, melyet a Megyei KormányhivatalTJanuár hónapban megkezdődött a csapadékvíz elveze- ba a jövő hét folymán benyújtok.
tő hálózat tervezésének előkészítése koncepcióterv alapján.
Dr. Pásztor László
TJanuár 6-án megérkezett az a három gépjármű,
polgármester
•

•

•

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző Főszerkesztő: Sinkó György
Szerkesztő-újságíró: Sinkó Ivett A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-055; fax: (28) 595-041;
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com
Honlap: www.erdokertes.hu
Megjelenik havonta 2.800 példányban
Fotó: Juhász Andor Tördelés: Sinkó Ivett Nyomda: B32 NYOMDA Kft. Műszaki vezető: Mészáros Attila
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SZEDER

(Szülők Egyesülete Diákokért
Erdőkertesen)
Közhasznú Egyesület 2113. Erdőkertes,
Fő tér 4.

Segítse munkánkat adójának 1%-ával

Kérjük, segítse továbbra is a SZEDER Egyesület
munkáját adójának 1%-ával.
Egyesületünk 2000-óta foglalkozik a településen élő
elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek értelmes szabadidő eltöltését célzó programok szervezésével. Bizonyára halottak már a Kistérségben is kedvelt Ki-Mit-Tud
versenysorozatról, mely 14 éve várja a tehetségüket megmutató gyermekeket. Nyári táborainkban évente több
mint 150 gyermek tölti szabadidejét.
Nyári csellengést megelőző RÁ”d”ÉRÜNK programunk szintén nagy érdeklődésnek örvend. Egyesületünkben nincs fizetett alkalmazott, több mint 20 önkéntessel dolgozunk.
Támogatásaikat ezekre a programok fordítjuk, melyet a gyermekek nevében is megköszönünk.
Az Egyesület adószáma: 18688791-1-13
Egyesületünk neve: Szülők Egyesülete Diákokért
Erdőkertesen Közhasznú Egyesület
Cím: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Támogatásukat köszönjük!
Nagyné Gódor Csilla
szakmai vezető

Ki-Mit-Tud 2015.
Idén is lesz Kistérségi Ki-Mit-Tud verseny a SZEDER
Egyesület és a Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésében. Jelentkezni a következő kategóriákban egyénileg és
csoportban lehet:
• Vers és próza
• Tánc
• Ének		
• Zene 		
• Egyéb
Egy jelentkező csak egy település elődöntőjén vehet részt vagy egyéni, vagy csoportos kategóriában. Az
Erdőkertesi elődöntőbe az Erdőkertesen élő, kivételes
esetben az itt tanuló diákok jelentkezését várjuk.
Elődöntő: 2015. 03. 21. 10.oo óra az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban
Döntő: 2015. 04. 17. 15.oo óra a Váci Mihály Művelődési Házban.
Jelentkezési határidő: 2015. 03. 16.
Várjuk jelentkezéseiteket!
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

Tegyük közösen szebbé
Erdőkertest!
Ebben az évben az egyik feladatom Erdőkertes közterületeinek még szebbé és hangulatosabbá tétele.
Ahhoz azonban, hogy mindenki tetszését elnyerjék
közterületeink, kérem, legyenek segítségemre.
Szeretnék egy olyan tanácsadói csoportot kialakítani, akik szakmai képzettségükkel, vagy egyszerűen
szépérzékükkel szívesen működnének közre ebben a
feladatban. Kérem, jelentkezzenek, hogy közösen szépítsük Erdőkertest.
Várom továbbá, azon a lakosok jelentkezését is, akik
javaslataikkal, ötleteikkel, kritikáikkal segítenék munkámat.
Javaslataikat, ötleteiket, jelentkezésüket a következő
elérhetőségeken várom.
Személyesen: a Családsegítő Szolgálatban minden
hónap második keddjén 18.oo-19.oo óra között,
Telefonon: a 06-70-931-0966-os telefonszámon,
e-mailben: ngcsilla@gmail.com címen.
Segítő közreműködésüket köszönöm!
Nagyné Gódor Csilla
képviselő

Tisztelt Olvasó!
Az erdőkertesi Neumann János Általános Iskola mellett működő „SuliGIS” Oktatási Alapítvány
(2113 Erdőkertes, Fő tér 6.) ezúton kéri, hogy adója
1%-ával támogassa az Alapítványt.
Az Alapítvány célja az erdőkertesi Neumann János
Általános Iskolában folyó nevelési és oktatási munka,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében különösen:
1.) Informatikai és multimédiás ismeretek oktatása (eszközök, szakirányú képzés, rendezvények,
konferenciák, sulilap, sulirádió)
2.) Környezetvédelem oktatása (szaktáborok, kirándulások, programok, vetélkedők, ökológiai ismeretek)
3.) Egészséges életmód oktatása (táplálkozás,
kultúra, drogellenes tevékenység, sporttevékenység,
szaktáborok, kiállítások)

Kérjük támogatóinkat, hogy alapítványi
hozzájárulásukat az Alapítvány adószámára
hivatkozással teljesítsék:

18676044-1-13
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2015. februári programok
Február 3-án (kedd) 14.oo-16.oo
F
Versmondó verseny a Neumann János Általános Iskola
diákjainak

Február 7-én (szombat) 9.oo-12.oo
F
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE

Február 21. (szombat) 19.oo óra Asszonybál a SZEw
DER szervezésében
Információ és jegyvásárlás a Családsegítő Szolgálatnál.

Február 24. (kedd) 9.oo és 10.oo óra GYERMEKw
SZÍNHÁZ

w

Február 28. (szombat) 14.oo óra ULTI-KLUB
Belépés csak klubtagoknak!
Kiegészítve kamasz- és felnőtt ruha börzével
Stand-díj: 500.-Ft és 700.-Ft/asztal (előzetes bejelentFebruár 22. (vasárnap) 17.oo óra
kezés: jan. 30-ig!)
Nosztalgia Klub
A belépés díjtalan!

w

F

Február 7-én (szombat) 13.oo-16.oo
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!”
Bolha-piac
Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (előzetes bejelentkezés: jan.
30-ig!)

F

w

Március 3-ig látható a Galérián a „LEGYÜNK
EGYÜTT BÜSZKÉK KINCSEINKRE!”
Zsolnay porcelán az erdőkertesi családok birtokában
című kiállítás

Márciusi előzetes:

Február 7-én (szombat) 17.oo óra „ISTEN HO- vMárcius 7. (szombat) 19.oo óra
ZOTT!”
NŐNAPI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A polgármester köszönti a 2014-ben beköltözötteket. a Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK rendezésében
(óra-időpontváltozás!)
vMárcius 7. (szombat) 18.oo óra
Február 12. (csütörtök) 9.oo-12.oo „RÁDÉRÜNK Kiállításmegnyitó – Tárlat Tóth Ferenc fotógrafikáiból
60” (ESZAK)
A belépés díjtalan!

F
F

Február 13. (péntek) 16.oo-18.3o Farsangi bál a vMárcius 8. (vasárnap) 17.oo óra
Neumann Általános Iskola diákjainak
KÖSZÖNTJÜK A NŐKET!
szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon
Február 13-15.
A belépés díjtalan!

Kultúrházak Éjjel-Nappal

vMárcius 14. (szombat) 18.oo óra

Február 14. (szombat) 18.oo óra „Valahol Európában” a SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Thália Színistúdió előadásában ELMARAD!
A színházi előadás későbbi időpontban ismét meghir- vMárcius 15. (vasárnap) 10.oo óra
detjük, ezen a napon a főszereplő az Operettszínházban Községi ünnepség a '48-as Forradalom és Szabadságharc
167. évfordulóján
játszik.
A belépés díjtalan!
Február 16-ig látható a KIÁLLÍTÁS Anne Frank életéről „Olvass és írj Anne Frankkal” a Roheim-szobában vMárcius 21. (szombat) 10.oo óra Ki Mit Tud? az
ESZAK szervezésében
Folytatás a következő oldalon>
Február 17-én (kedd) 14.oo-18.oo VÉRADÁS

w
w
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Folytatás az előző oldalról>

FELHÍVÁS!
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére,
hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a programjaink látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel
elbeszélgetünk a feladatról.
***
KOSÁRFONÓ TANFOLYAMOT szervezünk megfelelő számú jelentkező esetén a Faluházban, mely 2015.
február második felében indul. Előzetes bejelentkezést
várunk az elérhetőségeinken.
***
Az Erdőkertesi Faluház kistérségi Zsoké Klub szervezésével igyekszik otthont adni Veresegyház, Erdőkertes,
Őrbottyán, Szada, Csomád lovasainak.
Az együttműködés célja a színvonalas klubélet megteremtése, valamint egy munkahelyteremtő turisztikai
projekt megvalósítása.
Az első találkozási alkalom március 27-én (péntek)
18.oo órai kezdettel lesz, melyen levetítjük Homoki
Nagy István: A kerecsensólyom története című filmet
is.
Jelentkezni lehet a civil szerveződés ötletgazdája elérhetőségein: Ertinger Géza tel: 0628786538 email: ertinger.
geza@upcmail.hu
***
A BŐRMŰVES TANFOLYAM a Faluházban megfelelő számú jelentkező esetén folytatódik. Vezeti Havas
Péter iparművész, népművész. A szintén 10 alkalomra
tervezett program továbbra is csütörtökönként 17.oo20.oo óráig tart, a részvételi díj: 1.000.-Ft/fő/ alkalom,
jelentkezni a Faluház elérhetőségein lehet.
***

Kedves erdőkertesi Anyukák, Kismamák és
Nagymamák!

Ha kimozdulni, kikapcsolódni vágytok a hosszú téli
napokon a kisbabáddal, gyermekeddel, ha érdekel a
szakértők véleménye és más családok tapasztalata, találkozzunk minden héten csütörtökön 10.oo-12.oo-ig az
Erdőkertesi Faluházban!
Zavartalan két óra anyukáknak és gyerekeknek, havonta más, helyi szakértő vendégekkel beszélgetünk babagondozással, gyermekneveléssel kapcsolatos témákban.
Az anyukákat sem hanyagoljuk el. Nőket, édesanyákat
érintő témákkal is foglalkozunk, hiszen fontos, hogy Te
is jól érezd magad a bőrödben.
Gyertek együtt! Amíg a gyerekek játszanak, Te is jól
érezheted magad!

Várandós vagy és rengeteg a kérdés még benned? Gyere
Te is bátran, hogy segíthessünk!
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes
Baba-Mama Klub. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna
***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam folytatódik a Faluházban Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. Elméleti foglalkozások ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal,
minden második csütörtökön 18.o-20.oo-ig. Terepgyakorlat ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen
egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmegosztással.
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmazza).
***
BioPont klub indult májusban a Faluházban, amely a
környezettudatos, vegyszermentes életmódot tűzte ki
célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól-tanulás módszerét alkalmazzuk. A havi rendszerességű
foglalkozások mellett célzott természetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán,
továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények
feldolgozását.
A részvétel díjtalan!
***
Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeretek. Bővebb információ a Faluház honlapján!
***

MEGHÍVÓ

az IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki bármilyen idegen
nyelven ért, beszél illetve külföldön huzamosabb ideig
élt, hogy csatlakozzon baráti társaságunk által újra elindított idegen nyelven beszélők klubjába! A klubban
NÉMETÜL, ANGOLUL, KÍNAIUL és
MAGYARUL
beszélő baráti társaság, kötetlen légkörben zajló beszélgetésekre invitál minden érdeklődőt.
Az ingyenes összejöveteleinkre a Faluházban kerül sor,
várjuk az elérhetőségeinken a jelentkezésüket.
MINDEN ÉRDEKŐDŐT SZERETETTEL
VÁRUNK! BELÉPŐDÍJ NINCS!
A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község honlapján, a Faluház címszóra kattintva.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin

fa l u h á z

Vegyes vásárok a Faluházban
Február 10-én kedden: 9.oo – 11.3o;
		
17-én kedden: 9.oo – 12.oo;
		
26-án csütörtökön: 9.oo – 11.3o;

Ü

m agyar
elektr onik u s
k ön y vtá r

É

rdemes megismerni az egyik legnagyobb legális
e-könyvtárat, a Magyar Elektronikus Könyvtárat
(http://mek.oszk.hu), ahonnan rengeteg könyv tölthető le több formátumban is – több ezer kötet közül válogathatunk többféle szempont szerint. A MEK mellett
még a DIA, azaz a Digitális Irodalmi Akadémia is figyelemre méltó kezdeményezés, amelyet kevesen ismernek,

5

Március 2-án hétfőn: 14.oo – 16.oo;
		
9-én hétfőn 14.oo – 16.oo;
		
17.-én kedden: 9.oo – 12.oo;
		
26-án pénteken: 9.oo – 11.3o;
		
30-án hétfőn: 14.oo – 16.oo.
Hollósi Jánosné

Ü

viszont rendkívül változatos kínálattal rendelkezik. A
felületén kortárs magyar szerzők versesköteteit vagy regényeit tölthetjük le ingyenesen, amelyek között több
nemrégiben megjelent kiadvány is szerepel – aki szereti
többek között Spiró György vagy Szabó Magda műveit,
az több száz könyv közül válogathat. A DIA esetében a
letöltéssel kissé trükközni kell, de egy kis átalakítás után
már szabadon olvashatók a könyvek (kizárólag magáncélra tölthetők le ezek a szerzői jog védelme alatt álló
alkotások).
Új androidos app tölthető le ingyenesen MEK
Droid néven a Google Play alkalmazásboltból. Az
okostelefonokra és táblagépekre fejlesztett programmal
keresni és böngészni lehet a könyvek között.
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felhívás

Védőnői
méhnyak szűrés
Erdőkertesen

nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen
fontos, hogy elmenjenek szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során vagy labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
elepülésünkön is elérhetővé vált a szűrés. A téríSzűrésre településünkön Hódi Edit és Varga-Bokor
tésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meg- Zsuzsanna védőnőknél lehet személyesen vagy az 595bízólevéllel rendelkező (25-65) év közötti nők vehetik 077-es telefonszámon jelentkezni.
igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban,
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadóna védőnői tanácsadóban kerül sor, így megspórolhatják a kat. Ha kapott megbízólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment!
szakrendelőbe utazást és várakozást. Erre kínál lehetőséTegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyeget egy európai uniós projekt (TÁMOP 6.1.3/A), amit
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a nes szűrésen önmagáért, családjáért!
védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve,
hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák
következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti
elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos
nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve

T

Pest megyei Diákolimpia megyei
döntő, Nagykőrös, 2015.01.24.
A 2015 január 12-i Gödöllő körzeti
selejtező után, szombaton jan. 24-én
Nagykőrösön tartották a Pest Megyei
Asztalitenisz Diákolimpiai Döntőt. Körzetünkből nyolc tanuló képviselte az iskolákat. A barátságtalan időjárás ellenére
szerencsére mindenki időben odaért.
A tavalyi első sikeres szereplés után
még többet tudtak a gyerekek idén hozzátenni!
Nagy csaták után, asztalitenisz sportágban
két országos döntő, négy második hely, két
harmadik hely és helyezések Veresegyház és
Erdőkertes iskoláinak az eredménye.
Az alábbiak szerint:
I. Kis leányok (2004-2006):
1. Letanóczki Dalma (2005), Fabriczius
János Általános Iskola, Veresegyház
Országos döntőbe jutott, Pest megyét képviseli az ország 20 legjobbja között!
II. Nagy leányok (2000-2003):
2. Csányi Orsolya (2000), Fabriczius János
Általános Iskola, Veresegyház

A sztalitenisz

III. Leány csapat (összevont):
1. Csányi Orsolya, Letanóczki Dalma,
Fabriczius János Általános Iskola, Veresegyház
Országos Döntőbe jutott, Pest megyét képviseli az ország 20 legjobbja között!
IV. Kis fiúk (2004-2006):
2. Tarcali Benedek (2004)(Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház)
3. Bóta András (2004)(Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház)
V. Nagy fiúk (2000-2003)
2. Cserey Bálint (2003) (Waldorf Iskola,
Erdőkertes)
3. Bakó Oszkár (Neumann János Általános
Iskola, Erdőkertes)

5-8. Vadas Áron (2002)(Esztergály
Mihály Általános Iskola, Csomád)
5-8. Perjési Richárd (Neumann János Általános Iskola, Erdőkertes)
Itt el kell mondanom, hogy a legnépesebb mezőnyben Bálint a döntőt a
3 évvel idősebb, már pár Diákolimpiai
országos döntőt is megjárt ellenfelével
vívta. A hét elején még betegen feküdve
várta, hogy eljuthasson a megyei döntőbe, ahol fantasztikusan küzdve, mindenki által bíztatva 12:14, 10:12, 9:11-re vesztette
el csak a döntőt, bátran játszva, jóval esélyesebb
ellenfelével szemben. Igéretes a jövőre nézve.
VI. Fiú csapat (összevont):
2. Bakó Oszkár, Perjési Richárd, Neumann
János Általános Iskola, Erdőkertes
Mindenki nagyon küzdött, szép volt fiúk,
szép volt lányok!
Szeretném megköszönni, hogy az iskoláknak, vezetőiknek, testnevelő tanárainak, hogy
nevezéseikkel támogatták a gyerekeket, szüleiknek, hogy elvitték és elkísérték őket a távoli
Nagykőrösre, vállalták képviseletüket.

Letanóczki István
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Iskolai hírek

A nívócsoportos
nyelvoktatá sr ól

A

z idei tanévben 4. és 5. évfolyamon képesség
szerinti csoportbontásban tanulják diákjaink az
angol nyelvet. Hasonló képességű tanulók kerültek egy
csoportba.

szítő anyag maximális elsajátítására.
A csoportok közt az átjárhatóság biztosított. Azt
szeretnénk, hogy minden gyermek az egyéni képességei
alapján haladjon és sikeres legyen a nyelvi órákon is.
Novák Melinda
Kaszaláné Ferik Tünde

Kar ácsonyi m űsor
lépésr ől lépésre
Felkészítő pedagógusok:
Márványi Flóra, Szelekovszky Noémi

O

Célunk, hogy mindenki a képességeinek megfelelő
tempóban és módszerekkel sajátítsa el az ismereteket.
Az 5. évfolyamon bevezettük a nívócsoportos oktatást, kiemelt csoportokban tanulóink heti öt órában
tanulhatják az idegen nyelvet. Iskolánk ezzel egy olyan
képzési formát kínál a tehetséges tanulóknak, amely
lehetővé teszi, hogy sikeresen tanuljanak tovább nyelvi
képzést biztosító középiskolákban, magas szinten sajátítsák el az idegen nyelvet.
Miben látjuk a nívócsoportos nyelvoktatás előnyeit?
• Ez a tanulásszervezési mód jelentősen segítheti a
gyerekek egyénre szabottabb fejlesztését, akár a hátrányok kompenzálásáról, akár a tehetséggondozásról van
szó. A gyengébbeknél a lassúbb haladás, a tanmenet megfelelő tervezése okán van mód a többszöri, hosszabb gyakorlásra, a típushibák kiküszöbölésére. A saját csoportjukban ők is sikerélményhez jutnak, nő az önbizalmuk.
• Azoknál a tanulóknál, akik gyorsabban tudnak haladni, lehetőség nyílik a tehetséggondozásra és a kiegé-

któber közepéhez közeledve egyre átgondolatlanabbnak és elhamarkodottabbnak éreztem,
hogy önként, akkor még igen lelkesen elvállaltam az iskola karácsonyi műsorának elkészítését. Hiába vártam az
áhított sugallatot, álmatlan éjszakákon át törtem a fejem
azon, hogy mit is adjunk elő. Legfontosabb szempont
az volt, hogy legyen valami más, valami újszerű, amilyet
itt még nem látott a közönség. Továbbá élvezet legyen
színpadra állítani, szerepelni benne, no és természetesen
nézni is.
Bő hét anyaggyűjtés következett, rengeteg mesét
olvastam át, előadásokat néztem meg, verseket tanulmányoztam. Akkor megtörtént, hogy a versek egyikemásika megszólított. Kezdtem látni a hozzájuk rendelhető mozgást… Megvolt. Ettől a perctől tervszerűen
haladt minden.
Végül elérkezett a várva-várt nap, szerdán, a Falukarácsonyon bemutattuk közös munkánk eredményét. Az
előadás sok elismerést kapott. Pénteken pedig elhangzott a legszebb dicséret a felsősök előadásán. Elhúzták
a függönyt, én a sorok mögött ültem leghátul a világítófülkében, mikor egyszerre valakiből kiszakad:
- De fain!
A péntek esti előadásra meghívtuk a Magyar Drámapedagógiai Társaság oszlopos tagját, dr. Előd Nórát, aki
számtalan gyermekelőadásnak volt már nézője és rendszeresen zsűrizett gyerekszínjátszó fesztiválokon. Az ő
kritikája számunkra feltétlenül megszívlelendő. Nagy és
őszinte elismeréssel nyilatkozott arról, amit látott, és az
volt a véleménye, hogy szakmai tanácsait követve akár a
mi műsorunk is megállhatná a helyét valamelyik jelentősebb fesztiválon.
Azt hiszem, hosszan tudnék még írni erről a mögöttünk álló időszakról. Tapasztalataimat arról, micsoda
komoly, komplex fejlesztést nyújtott ez a munka a szereplő gyermekek számára. Nem egyszerűen a memoriter
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k özterületfelügyelet
2015. január 1-jével megalakult Erdőkertesen is a
Közterület-Felügyelet.

B

tanulásának hatékonysága vagy a szövegértés fejlődött,
hanem a szociális kompetenciákon (hiszen éjjel-nappal
erőn felül kellett együtt dolgozni a közös cél érdekében, legyőzni önmagunkat, alkalmazkodni, elfogadni,
sőt hasznosítani a különbözőségeinket és sorolhatnám)
keresztül a mozgáskoordináció, a térlátás, az esztétikai
érzék és még nagyon sok minden. Közben azt hiszem
volt alkalom kibontakoztatni a gyerekek kreativitását.
Még rengeteg olyan hozadéka van és lesz, amit talán mi
magunk is csak később fogunk tudatosítani.
Vannak természetesen tanulságok is. Ezeket a további
munkánk során, esetleg egy következő műsor készítésekor biztosan hasznosítani fogjuk.
Márványi Flóra

Utószó helyett …
Mitől más egy ilyen produkció?
Említhetnénk a szereplő diákok kognitív képességeinek, vagy az anyanyelvi kompetenciáinak fejlődését, de
úgy vélem mindennél fontosabb az együttműködés, az
egymás elfogadásának tanulása, az esély arra, hogy ne
csak nézzük, de lássuk meg a lehetőséget is tanulóinkban.
A több héten keresztül tartó, pedagógusaink által tudatosan szervezett, irányított, az osztály valamennyi tanulójára kiterjedő, valamint azon túl is mutató, szociális
háttértől, életkortól, etnikai hovatartozástól független,
közös élményű tanulás megmutatkozási lehetőség azoknak a diákoknak is, akik egyéb területeken nehézségekkel küzdenek.
A siker érdekében a közösség ereje, motiváló hatása tantestületünk összefogásában is megmutatkozott.
A díszletek kialakításával, közös próbákkal, a műsorszámok összehangolásával a sikert egyként élhettük át
diákjainkkal.
Ladjánszki Csilla
megbízott intézményvezető

izonyára már számos állampolgár és helyi lakos
volt alanya a közterület-felügyelő intézkedésének, a lakosság még sincs teljes körűen tisztában a közterület-felügyelő jogállásával, jogaival, kötelezettségeivel.
A lenti összefoglaló ebben szeretne segítséget és eligazítást nyújtani.

Ki is pontosan a közterület-felügyelő?

A közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről a települési
önkormányzat közterület-felügyelet, illetőleg közterület-felügyelő útján gondoskodhat. A közterület-felügyelő hivatalos személy.
A közterület-felügyeletet a képviselő-testület hozhatja létre a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeként, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési
szerv belső szervezeti egységeként. Közterület-felügyeletet több önkormányzat társulásos formában is működtethet.
Milyen jogai vannak a közterület-felügyelőnekA feladatai elvégzése érdekében a közterület-felügyelő az alábbi intézkedéseket foganatosíthatja:
felvilágosítást kérhet,
igazoltathat, ellenőrző kérdéseket tehet fel, felszólíthatja az igazoltat adatai bemondására,
az adatvédelmi szabályok betartása mellett hang
- és képfelvételt készíthet,
jogellenes cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólíthatja, valamint a cselekmény folytatásában megakadályozhatja,
az általa védett vagyon őrzése során az érintett
épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül
belépni kívánó személy belépését megakadályozhatja,
valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja,
tetten ért, vagy a törvény szerint kiadandó dolog
kiadását megtagadó személyt (ha nem igazolja személyazonosságát) visszatarthatja, tetten ért személyt előállíthatja,
törvény alapján lefoglalható dolgot – átvételi
elismervény ellenében – ideiglenesen elveheti,
ruházatot, csomagot, járművet átvizsgálhat, jár-

köztér
művet megállíthat, feltartóztathat,
közterület használatra vonatkozó előírások
megszegése esetén az előírások betartására felhívhat,
elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom
biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
kerékbilincset helyezhet el rajta,
törvényben meghatározott szabálysértések esetén figyelmeztetéssel élhet, vagy helyszíni bírságot (5
ezer – 50 ezer Ft, 6 hónapon belüli ismételt elkövetés
esetén max. 70 ezer Ft) alkalmazhat,
közúti közlekedés szabálysértés miatt kiszabott
helyszíni bírság esetén, ha a jogszabály közúti közlekedési
előéleti pontot rendel a szabálysértéshez, akkor erről értesíti az eljárás alá vont személyt és a pontszámot rögzíti,
feljelentést tesz, ha a helyszíni bírság kiszabásáról az eljárás alá vont nem vesz tudomást, vagy amennyiben helyszíni bírság kiszabására nincs lehetőség,
a közúti közlekedésről szóló törvény alapján,
közlekedési szabályszegés esetén közigazgatási bírságot
alkalmazhat.
A közterület-felügyelő által alkalmazható kényszerítő eszközök az alábbiak:
testi kényszer,
bilincs,
vegyi eszköz,
rendőrbot,
könnygázszóró palack,
szolgálati kutya.
Egyéb fontos tudnivalók:
A közterület-felügyelő az alábbi szabálysértések esetén jogosult helyszíni bírságot kiszabni:
polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés,
közerkölcs megsértése,
koldulás,
tiltott szerencsejáték,
személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megsértése,
veszélyeztetés kutyával,
csendháborítás,
köztisztasági szabálysértés,
veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával,
szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás
tilalmának megszegése,
tiltott fürdés,
jégen tartózkodás szabályainak megszegése,
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (ezek közül csak a megállás, a várakozás, a táblá-
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val jelzett behajtási tilalom, vagy korlátozás megszegése
esetén).
Jogorvoslat:
Tekintettel arra, hogy a közterület-felügyelő nem
hatóság, és határozatot nem hoz, ezért az intézkedésekkel szembeni jogorvoslatra elsősorban a szabálysértési
feljelentést követően induló szabálysértési eljárásban,
vagy a közigazgatási eljárás megindulását követően, az
illetékes hatóság előtt nyílik lehetőség. A közterület-felügyelő intézkedése ellen azonban (feltéve, hogy az intézkedést követően nem indul közigazgatási hatósági,
vagy szabálysértési jogorvoslati eljárás), illetve intézkedése elmulasztása esetén panasszal lehet fordulni a helyi
rendőrséghez, azaz a Gödöllői Rendőrkapitányság Veresegyházi Kirendeltségéhez.
A közterület-felügyelő munkáját a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény valamint a helyi rendelet szabályozza.
Mittó Gabriella
közterület-felügyelő
állatvédőr

S

Meghívó

zeretettel várunk minden érdeklődőt 2015. február 28án szombaton 10.oo órától az Erdőkertesi Sportegyesület
szervezésében megrendezésre kerülő Farsangi Öregfiúk
és Női labdarúgó tornára.
Helyszín: Neumann János Általános Iskola
tornaterme, Erdőkertes, Fő tér 6. Pályaméret:
20x12méter.
3+1 fős csapatok jelentkezését várjuk még az Öregfiúk
tornára.
Tájékoztatás, jelentkezés: Hollósi Jánosnál a 06 30 984-7965
telefonszámon.

közélet
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kus vezérlés segít majd az egyvágányú, vicinális rendszerű vonatbevárások száz évvel ezelőtti tunyaságán. Addig
Csillogó, magas fényű, ragyogó színű, gyönyörű meg- viszont lehet csodálni a szép vagon belsőt, a fényárban
jelenésű vonat az erdőkertesi megállóban. Közel egy év- pompázó kárpitozást, gyorsabban és hasznosabban telik
százada annak, hogy megjelent a régi kor, akkori csodája az idő a WI–FI szolgáltatás adta Internet elérhetőséga gőzmozdony vontatta vicinális az akkor Erdővárosnak gel, és lehet örülni a kellemes külső keltette jó hangulanevezett településen. Életet, életformát jelentett a vasút tú, kedélyes utazásnak.
megépítése, települések, falvak és városok sorsát dön( J. A.)
tötte el jó, vagy küzdelmesebb sorsukról. Erdőkertes a
szerencsésebb települések közé tartozott - ilyen szempontból - és a látvány azt mutatja, most is büszkélkedhet ezzel a sors ajándékkal. Kulturáltságában a holnapot
jelentő járművek jelennek meg napjainkra a vasúti megállóban, javult a pontosság, némileg zsugorodott az érthetetlenül hosszú utazási idő. Remélhetően tartható lesz
a vonatérkezés megbízhatósága, megszűnik a járatkimaradás, talán csökken az utas nélküli megállókban való
veszteglés (ha egyáltalán szükséges az elnéptelenedett
helyeken való megállás, várakozás) és talán az elektroni-

Áldá s, békesség!

N

ehezen indult ez az év, mégis csak itt vagyunk.
Útdíj, Charlie Hebdo, árfolyamgát, bankok
elszámoltatása, vasárnapi munkatilalom – csak hogy
néhányat említsünk azok közül a fontos fogalmak közül, amelyek hírek formájában eljutottak hozzánk, és
kisebb-nagyobb volumenben beleszóltak-beleszólnak a
mi életünkbe is.
Nem tudjuk elszigetelni magunkat a világtól, figyelünk a világ történéseire, és próbálunk véleményt mon-

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önöket a Ki
Akarok Nyílni Óvoda Jótékonysági
Báljára, melyet 2015. március 7-én
18.3o órai kezdettel
tartunk a Művelődési
Házban.
A belépőjegyeket
az óvodában lehet
megvásárolni,
melynek ára
2.900.- Ft.

dani. Ha tudunk, akkor formálni is. Mert mindazzal,
amit mondunk, amit teszünk, formáljuk mások véleményét is. De mi felé? Egysíkú lenne, ha két véleményt
látnánk csupán. A jó és a rossz utat, a jó és a rossz oldalt.
A világ nagyon összekeveredett. Nehéz szétszálazni a
dolgokat. Pedig nagyon könnyű lenne, ha azt mondhatnánk, hogy mi képviselünk egy (vagy sok) jó ügyet, és
aki nem tart velünk, az rossz. Persze ezt a címkét nem
szeretjük konkrétan kimondani, de mégiscsak ilyenfélére gondolunk. Hogy aki másként gondol valamit, aki
másként gondolkodik, az téved, sőt fertőzi a világot. Miért van ez így? Miért tudja gyűlölni egyik politikai oldal
a másikat? Nemcsak magyarországi cikkeket olvastam
az elmúlt bő évtizedben, amelyekből az őszinte, teljes elkeseredés sütött, hogy vége mindennek, mert nem azok
győztek, akiknek (a cikkíró szerint) kellett volna. Amerikai elnök választási győzelme után is írtak kételkedők,
hogy azt hitték, talán a nap sem fog felkelni. És mégis fel
kell dolgozni a lehetetlent: az győzött, akinek nagyon
nem kellett volna.
Nem csak mi magyarok tudunk gyűlölettel tekinteni arra, aki nem azt szereti, nem úgy gondolja, más neki
a fontos, más határok között mozognak az értékei. Az
ember olyan, hogy szeret egysíkúan gondolkodni. Aki
velünk jön, az jó ember, aki nem, az megvetendő és kerülendő. Mert ha másképp gondolja, akkor hazug, áruló, kizsákmányoló, vagy legalábbis pártolja azokat, akik
ilyenek. Ráadásul erre a folyamatra rá is erősít az internet
arctalan világa, a kommentek sokszor vállalhatatlan

hit
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re egyet tudunk érteni különböző útadókkal, miközben
nem szívesen fizetjük ki. Szívesen pihennénk minden
vasárnap, miközben megértjük azokat, akiknek eddig
csak hétvégén volt munkalehetősége. Tele vagyunk paradoxonokkal. Ha egyetértünk valamivel, ha kiállunk
egy igazság-oldal mellett, akkor sajnos szükségszerűen
vetődünk át a másik oldalra. Akkor is, ha azzal nem is
értünk egyet.
Ez a világ nagyon összekeveredett. Miben tud segíteni a bibliai hitünk? Abban, hogy ne ítéljünk sem elhamarkodottan, sem ne legyünk fölöttébb bölcsek. Nem
látjuk ugyanis teljesen az összes indítékot senkinél, hogy
ki mit és miért mond. Hogy ki min sértődik meg, és milyen korábbi sérülése fokozódott fel egy-egy újabb törözöne. Véleményt bárki írhat, miközben teljesen hitel- ténés miatt. Hagyjuk az ítéletet az Úrra, Ő mindent jól
telen és élhetetlen, talán semmit se adnánk a beszédére, átlát ahhoz, hogy a végső ítéletet megalkossa. Mi viszont
ha tudnánk, ki mondja, de a neten a véleménye mégis törekedhetünk a szeretetre. Akkor is, ha valaki nem úgy
formálhatja másokét is. A gondolat szabad, de mi nem gondolja. Sőt, ha nagyon máshogy gondolja. Attól még
nagyon tudunk mit kezdeni a szabadsággal.
valószínűleg neki is van igazsága. Valamennyi. Akkor is,
Egysíkúan mindig könnyebb gondolkodni. Ezt erő- ha mi épp abban semmi értéket nem látunk. Lehet, hogy
síti az Internet is. Utálni mindig könnyebb, mint meg- 10 év múlva azt is meglátjuk.
bocsátani. Könnyebb haragot tartani, hiszen az jogosnak látszik mindig, mint szeretni. Pedig vajon mennyit
ment előre a világ a harcokkal? A gyűlölettel, a makacs
nyomulással? Felnézünk persze azokra is, akik nagy birodalmakat hoztak létre akár az ókorban, akár máskor
is, de nem biztos, hogy szívesen éltünk volna TiglathPileszer vagy Szanhérib családjában (ókori asszír királyok). Lehet, hogy a bibliai Dávid vagy Salamon sem
volt egyszerű természetű, tudunk is sokat válságaikról,
viharos házasságaikról. Vagy a gondolat-forradalmárok? Robespierre? Petőfi? Nagy emberek, nagyot alkottak, megjegyeztük őket is. De talán szívesebben
éltünk volna egy Augustinus mellett, vagy egy Assisi
Adjon erőt és békességet valamennyiünknek az Úr
Ferenc mellett, vagy Calcuttai Teréz anya mellett, vagy az egész évre, kívánom, hogy éljük meg a szeretet nagy
ápoló apácák, Isten kedves gyermekei mellett, akik ér- lehetőségét akkor is, ha nem mindig és nem mindenkit
tették és élték a szeretetet. Nem biztos, hogy megfuta- egyszerű szeretni. Nem nagy titok: minket sem mindig
modás, puhányság, hanem létszükséglet. Igen, nagyon és nem mindenki tud szeretni. Mennyi Atyánk azonban
fontos, hogy helyünk legyen, hogy jól érezzük magun- nagyon szeret, még mindig, még minket is. Ezért legyen
kat. Egészen addig kemények vagyunk – tudunk lenni, vezérlő elvünk ebben az évben, amit Jézus mondott:
amíg keménységünk nem ütközik valamilyen személyes
„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veleügyünkkel. Nem azt mondom, hogy mindenben adjunk
tek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt
igazat azoknak, akikkel most nem értünk egyet. Miért is
tanítja a törvény és a próféták.”
tennénk? De talán lehet valami igazsága mindenkinek.
Máté 7,12.
Megérthetett mindenki valamit, és két ellentétes dolog
Ámen.
simán lehet egyszerre igaz. Ez a paradoxon. Vagyis lehet,
hogy egyszerre el tudjuk ítélni a terroristákat a sok gyilGergely Ferenc Barnabás
kolásért és a félelemben tartásért, és egyszerre ki tudunk
erdőkertesi református lelkész
állni a sajtószabadság bizonyos fokú korlátozásáért (már
06-30/40-56-173
amennyire megsért, megaláz valakit a véleményem – ez
gfbarna@gmail.com
a családban is így szokott lenni jobb esetben). Egyszer-
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Előzetes letartóztatá sban a termesztő

bítószergyanús növényi anyagmaradványt találtak és
foglaltak le. Ezen kívül a szobában nagyobb mennyiségű
készpénzt, valamint a kábítószer termesztéséhez szükséges különféle tájékoztató anyagokat és segédeszközöket
is találtak a rendőrök. A 29 éves férfival szemben alkalmazott drog gyorsteszt pozitív eredményt mutatott.
2015. január 20. 8:53
A nyomozók G. Ádámot elfogták és a Gödöllői
Az illetékes bíróság előzetes le- Rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítotttartóztatásba helyezte azt a férfit, akinek csömöri házá- ként hallgatták ki, őrizetbe vették és előterjesztést tettek
ban több, mint 50 tő kábítószergyanús növényt találtak előzetes letartóztatásának indítványozására.
a gödöllői rendőrök.A cikkhez kapcsolódó videó:
A 29 éves férfi ellen a további eljárást - szakértők beMint ahogy arról korábban hírt adtunk, a Gödöllői vonása mellett - a Gödöllői Rendőrkapitányság VizsgáRendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytat lati Osztálya folytatja le.
kábítószer birtoklás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt P. Antal 30 éves csömöri lakos ellen,
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
akinek a családi házánál a gödöllői rendőrök – állampolgári bejelentés alapján – 2015. január 16-án 17 óra
körüli időben jelentek meg. Az intézkedés során a ház
padlásterén több, mint 50 tő kábítószergyanús növényt
és kábítószer termesztéséhez szükséges berendezési tárgyakat találtak. A lefoglalt növényeket igazságügyi szakEzúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a víziértő megvizsgálta és az előzetes véleménye alapján azok
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
kábítószernek minősülnek.
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáA ház tulajdonosát, P. Antalt a rendőrök a helyszínen
elfogták és a Gödöllői Rendőrkapitányságra előállítot- ról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében
ták, ahol a nyomozók őrizetbe vették és gyanúsítottként Erdőkertesen valamennyi házi szennyvíz beemelő hihallgatták ki. Az illetékes bíróság 2015. január 19-én baelhárítását a szennyvízhálózat üzemeltetője, a Duna
Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) látja el.
előzetes letartóztatásba helyezte a férfit.
Házi szennyvíz beemelővel kapcsolatos probléma
A gyanúsított ellen a további eljárást – fogvatartása
mellett - a Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osz- esetén kérjük, hívják a 27/511-511-es telefonszámot,
ahol automata kéri a település irányítószámát. Az irátálya folytatja le.
nyítószám megadását követően a DMRV Zrt. gödöllői
diszpécsere fogja felvenni a telefont, aki a bejelentést
Kábítószer birtokl á sa továbbítja a Protectivus Kft., mint a házi szennyvíz beemelők karbantartására, javítására szerződött cég részére
miat t őrizetben
és elindul a hibajavítás.
2015. január 23. 14:31
Erdőkertes, 2015. január 29.
			
Tisztelettel:
A gödöllői rendőrök állampolgári bejelentés alapján
Dr. Pásztor László
jelentek meg egy 29 éves férfi gödöllői lakásán, ahol a
polgármester
házkutatás során kábítószergyanús növényi anyagmaradványt találtak.
A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya
eljárást folytat kábítószer birtoklás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt G. Ádám 29 éves gödöllői
lakos ellen.
A Gödöllői Rendőrkapitányság készenléti szolgálata
2015. január 21-én 18 óra körüli időben - állampolgári bejelentés alapján - jelent meg a gyanúsított gödöllői
lakcímén, ahol a házkutatás során G. Ádám szobájában
és egy másik helyiségben több alufóliába csomagolt ká-

Tisztelt Erdőkertesi
Ingatlantulajdonosok!

„
a Magyar
Kultúra
Napja
„Legyünk együtt büszkék kincseinkre!”

Tájékoztató
a szociális ellátásokat érintő 2015. március 1-jétől hatályba lépő változásokról

Zsolnay procelán az erdőkertesi
családok birtokában kiállítás a
Faluházban január 24-én

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény ismét
átalakította a szociális ellátások rendszerét, amely egyrészt
vonatkozik a hatáskörök változtatására, valamint az
ellátások finanszírozására.
A legfontosabb két változás:

önkormányzatoknak úgymond az „öngondoskodás” útjára
kell lépniük és anyagi lehetőségeikhez mérten kialakítani az
új szabályozást.
A települési támogatás keretében nyújtható támogatások
különösen

Fotó: Juhász Andor

Fotó: Juhász Andor

• a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez,
I. az aktív korúak segélyének (foglalkoztatást • a gyógyszerkiadások viseléséhez,
helyettesítő támogatás, egészségkárosodottak, 55 év • lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhamozók
felettiek, valamint foglalkoztatás mentes, rendszeres
részére,
szociális segély) megállapítása jegyzői hatáskörből a járási • köztemetésre,
hivatal hatáskörébe kerül,
• települési támogatásokra, pl.:
- tüzelőre,
II. a helyi önkormányzatok feladata az arra
rászorulók részére települési támogatások, ellátások
- beiskolázáshoz,
biztosítása.
- étkeztetéshez,
- tanulók bérletének támogatásához,
Márciustól az eddig is ott igényelhető szociális
A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
ellátások (közgyógyellátás, ápolási díj, egészségügyi
ellátás) mellett, az aktív korúak ellátásai ügyeit, azaz a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
foglalkoztatást helyettesítő támogatást, egészségkárosodási vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeknek
és gyermekfelügyeleti támogatást is a járási hivatalok intézik. rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A törvényi rendelkezés értelmében az önkorErre vonatkozóan ugyan még nem történtek
egyeztetések, de a polgármesteri hivatal ügyfélkapcsolati mányzatnak helyi rendeletet kell alkotni 2015. február
irodáján, heti két alkalommal működő járási ügy- 28-ig a kötelezően biztosítandó rendkívüli települési
segéd az iratok átvételében és az ügyintézésben támogatásról, valamint döntést kell hoznia az előbb
a kérelmezőknek segítséget tud majd nyújtani. felsorolt támogatásokról, aszerint, hogy a továbbiakban
Február 28-ig az önkormányzatok fel- biztosítani kívánja-e a segélyt, vagy megszünteti az ellátást.
Az előkészítő munkák már folynak, szakmai
adata lesz, hogy az eddig nyújtott szociális
ellátásokat áttekintse, a helyi igények és lehetőségek egyeztetések és bizottsági véleményezés után kerülnek
számbavétele után kialakítsa a települési támogatási a lehetőségek, javaslatok a képviselő-testület elé
rendszert, a különféle jogcímeken igényelhető támo- megvitatásra.
gatásokat az arra rászorulók részére biztosítsa.
Az
önkormányzat
dönti
el,
hogy Erdőkertes, 2015. február 2.
mely
segélyeket
biztosít,
milyen
feltételekkel,
Vargáné Rajna Ágnes
és
ehhez
megteremti
a
szükséges
forrást.
címzetes főjegyző
A települési támogatás bevezetésével az

Fotók: Juhász Andor

Fotók: Juhász Andor
A január végi havazás vasárnapra szép téli élménnyé szelídült.
Ragyogó napsütésben, gyógyítóan tiszta levegőben, kellemes
környezetben tisztult a Szent
István park díszburkolata a fürgén
forgolódó kistraktor gumiszegélyű
tolólapja nyomán.

Fagy és...

...olvadás

Április a januárban

Budapesten megdőlt a melegrekord. A belvárosban 16,7 fokig
melegedett a levegő, a január
10-én a fővárosban mért eddigi
legmagasabb hőmérséklet 15,1
fok volt, melyet 2007-ben mértek.
Január 24-e szombatra virradóra
szintén megdőlt a legmagasabb
hőmérsékleti minimumrekord.
Mostanáig a január 24-ei főváros
legmagasabb minimumhőmérsékleti rekordja az 1986-os 4,5
fok volt. Most viszont ennél is
melegebb volt, 5,2 °C.

