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...olvadás

>>>......................................az Anne Frank kiállításon................<<<Isten hozta Erdőkertesen!

A méhnyakrák-megelőzési program >>> ...Rádérünk 60-as farsang az ESZAK szervezésében.............<<<

Alsós farsang
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Tisztelt Erdőkertesi 
Polgárok!

Az elmúlt időszak-
ban az alábbi 

események történtek tele-
pülésünkön:

T Január 24-én a 
magyar kultúra napja al-
kalmából a Faluházban 
megnyitottam a Zsolnay 
kiállítást.

T Január 26-án a 
Szociális Otthonban kö-

szöntöttem Bedő Aladár László urat 90. születésnapja al-
kalmából. Ugyanezen a napon ülésezett a Képviselő-testü-
let Pénzügyi Bizottsága.

T Január 28-án Képviselő-testületi ülést tartottunk.

T Február 3-án a Dr. Card-kártyák általános iskolai 
tanulók részére történő átadásáról egyeztettem az iskolave-
zetéssel, a kártyák kiosztása megkezdődött. Rövid egyezte-
tés után a község többi lakója számára díjmentesen elérhető 
lesz e kártya.

T Február 4-én részt vettem a Gödöllői Rendőrka-
pitányság éves, az illetékességi területén lévő polgármesteri 
fórumon. Kértem, hogy Erdőkertes számára újabb körzeti 
megbízotti státuszt biztosítsanak.

T Február 7-én hivatali vezetői értekezletet tartot-
tam. Ezen a napon a Faluházban 17.00 órai kezdettel tar-
tottam az elmúlt évben Erdőkertesre beköltözők számára 
az „Isten hozta Erdőkertesen” rendezvény volt.

T Február 9-én tartotta tisztújító közgyűlését az 
Erdőkertesi Polgárőr Egyesület.

T Február 13-án Gergely Ferenc Barnabás reformá-
tus lelkésszel egyeztettem a település és az egyházközség 
hosszabb távú együttműködéséről egy jövőbeni szerződés 
szempontjairól, melynek célja pályázati forrásból egy újabb 
óvodaépület építése.  Ugyanezen a napon a Veresegyház és 

környéke Szennyvízközmű Társulás ülésén vettem részt.

T Február 16-án település-szerkezeti terv módosí-
tásával, megújításával foglalkozó Pénzügyi Bizottsági ülést 
tartottunk.

T Február 17-én az Erdőkertesi Polgárőr Egyesület 
elnökségi ülésére került sor.

T Február 21-én a Faluházban a szokásokhoz hű 
Asszonybál került megrendezésre.

T Az elmúlt időszakban több alkalommal egyez-
tettem a MÁV-val, illetőleg a NIF-fel a vasútvonalak kor-
szerűsítését, illetve a jelenlegi felvételi épület megtartását 
illetően.

T Február elején az önkormányzat a Gödöllő COOP 
Zrt., valamint a Strucc ABC-t üzemeltető közös együttmű-
ködését követően megnyílt újra a Háromházi kisbolt.

T Tuzson Bence országgyűlési képviselőnkkel egyez-
tettem a település terveiről és kértem azokban támogatását.

T A Képviselő-testület felhatalmazása alapján Erdő-
kertes csapadékvíz elvezető hálózatának további ütemeinek 
megtervezésére szerződést kötöttem.

Tisztelt Erdőkertesi Ingatlan Tulajdonosok!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. 
(II.27.) kormányrendelet értelmében Erdőkertesen 
valamennyi házi szennyvíz beemelő hibaelhárítását a 
szennyvízhálózat üzemeltetője, a Duna Menti Regioná-
lis Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) látja el.

Házi szennyvíz beemelővel kapcsolatos probléma 
esetén kérjük, hívják a 27/511-511-es telefonszámot, 
ahol automata kéri a település irányítószámát. Az irá-
nyítószám megadását követően a DMRV Zrt. gödöllői 
diszpécsere fogja felvenni a telefont, aki a bejelentést 
továbbítja a Protectivus Kft., mint a házi szennyvíz be-
emelők karbantartására, javítására szerződött cég részére 
és elindul a hibajavítás.

Dr. Pásztor László 
polgármester

1polgármesteri  beszámoló



2 álláspályázat

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

pályázatot hirdet
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 

intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő u 112 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok:
Intézményvezetői feladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Egyetem, művelődési és felnőttképzési mene-
dzser (népművelő, közművelődési előadó)szakképzett-
ség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakkép-
zésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember,vagy 
felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés,

§ legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat - Leg-
alább 5 év feletti 
szakmai tapasz-
talat,

§ B ka-
tegóriás jogosít-
vány,

§ bün-
tetlen előéletű, 
cselekvőképes , 
magyar állam-
polgárságú, vagy 
külön jogszabály 
szerint a szabad 
mozgás és tar-
tózkodás jogával 
rendelkező, illet-
ve bevándorolt 
vagy letelepedett 

személyek pályázhatnak
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat - Leg-
alább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§ Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§ ECDL
Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű önállóság, irányító-szervező-
képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§ Kiváló szintű rugalmasság, elhivatottság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ a képzettséget, a büntetlen előéletet igazo-
ló okiratok, önéletrajz, szakmai elképzeléseken alapuló 
intézményvezetői program, helyi közösségi művelődést, 
szabadidős szórakoztató és közművelődési szolgáltatást 
biztosító elképzelések, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a 
pályázat tartalmát az elbíráló bizottság tagjain kívül más 
személyek is megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2015. 

06. 19. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-

formációt Dr. Pásztor László polgármester nyújt, a  
06-20-474-8592-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§  Elektronikus úton Erdőkertes Község 
Polgármestere részére a polgarmester@erdokertes.hu 
e-mail címen keresztül

§  Személyesen: Erdőkertes Község  
Polgármestere, Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szakmai Bizottság véleményének kikérésével a Kép-

viselő-testület Pénzügyi Bizottságának állásfoglalását 
követő képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Erdőkertes Portálja - 2015. március 20.

§ Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája -  
2015. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.erdokertes.hu honlapon szerezhet.

Erdőkertes Község Önkormányzata
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Március 3-ig látható a Galérián a „LEGYÜNK 
EGYÜTT BÜSZKÉK KINCSEINKRE!”

Zsolnay porcelán az erdőkertesi családok birtokában 
című kiállítás

l Március 6. (péntek!) 18.oo óra
KÖSZÖNTJÜK A NŐKET! 
szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon
A belépés díjtalan!

l Március 7. (szombat) 18.oo óra
Kiállításmegnyitó –  Tárlat Tóth Ferenc fotógrafikáiból
Megnyitja: Németh Tamás
Közreműködik: Mendölyné Kiss Cecília
A belépés díjtalan!

l Március 7. (szombat) 19.oo óra
NŐNAPI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
a Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK rendezésében

l Március 8. (vasárnap) 10.oo óra
Pest Megyei Sakk Csapatbajnokság  (Szupercsoport) Er-
dőkertes – Szentendre

l Március 14. (szombat) 18.oo óra
SZÍNHÁZI ELŐADÁS: Füst Milán: Máli néni (vígjá-
ték két részben) a Kispesti Kisszínház előadásában, ren-
dező: Cserkó Zsolt
Belépődíj: 1.600.- és 1.200.- Ft 
( Jegyek elővételben már kaphatók!)

l Március 15. (vasárnap) 18.oo óra 
Községi ünnepség a '48-as Forradalom és Szabadságharc 
167. évfordulóján a Batthyány-parkban  Most szép lenni 
katonának –  az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc dalai a Garabonciás Együttes előadásában
Ünnepi köszöntőt mond: Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő. 

l Március 18. (szerda) 18.oo óra
KÖZMEGHALLGATÁS

l Március 20. (péntek) 15.oo óra
Papagájkiállítás (belépődíjas, tájékoztató kuponos szó-
rólapokon)

l Március 21. (szombat) 10.oo óra Ki Mit Tud?  
az ESZAK szervezésében

l Március 24. (kedd) 10.oo óra GYERMEK- 
KONCERT
MESÉLŐ MUZSIKA KERTJE – A MUZSIKA ME-
SEKERTJE – hangverseny kisiskolásoknak
ELŐADÓK: GÖDÖLLŐ CONSORT – TÁNCOK, 
TÜNDÉREK – MESÉLNEK A HANGSZEREK  
Belépődíj: 600.-Ft

l Március 27. (péntek) 18.oo óra
A ZSOKÉ KLUB alakuló összejövetele
Filmvetítés: Homoki Nagy István: A kerecsensólyom
A belépés díjtalan!

l Március 28. (szombat)
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
 Túra a Budai-hegységben (részletes tájékoztató plakáto-
kon és a honlapon) A belépés díjtalan! 

l Március 28. (szombat)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉR-
TŐ VEZETÉSÉVEL
(részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)

l Március 28. (szombat) 14.oo óra
ULTI-KLUB

faluház

2015. márciusi programok

Folytatás a következő oldalon>
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4 faluház

BELÉPÉS CSAK KLUBTAGOKNAK!

l Március 29. (vasárnap) 17.oo óra
Nosztalgia Klub

l Március 31. (kedd) 15.oo óra
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS 
kézműves foglalkozás gyermekeknek (Előzetes bejelent-
kezés szükséges márc. 27-ig!) Jegyár: 300.-Ft/fő (anyag-
költség)

l Március 31. (kedd) 17.oo óra
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS 
kézműves foglalkozás felnőtteknek  (Előzetes bejelent-
kezés szükséges márc. 27-ig!) Jegyár: 500.-Ft/fő (anyag-
költség)

wÁprilis 10. (péntek) 19.oo óra „Valahol Európában”  
a Thália Színistúdió előadásában
(A februárban elmaradt színházi előadás!)

felhívás
110 évvel ezelőtt, 1905. március 29-én született Rejtő 
Jenő, aki "... egyaránt népszerű az alig olvasók tágas és az 
irodalmi ínyencek szűkös köreiben.” 
 “Kitűnő érzéke volt a szörnyű világban meglátni a je-
lenségek fonákját, megmutatni az emberellenesben a 
nevetségest, és e nevetségessé tétellel leleplezni oly sok 
silányságot” – írta róla Hegedűs Géza.
Május 9-én (szombat) 16.00 órai kezdéssel a Cs.György 
városi kul-tour és a Faluház vetélkedőt szervez az emlé-
kére, melyhez a  „beugró” egy totó kitöltése lesz, amit a 
könyvtárban vehetnek át az érdeklődők.
(A május 9-ei verseny nevezési díja  
500.-FT)

***

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTA-
TÁST  szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére, 
hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a prog-

ramjaink látogatását. Várjuk a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

***
Az Erdőkertesi Faluház kistérségi Zsoké Klub szervezé-
sével igyekszik otthont adni Veresegyház, Erdőkertes, 
Őrbottyán, Szada, Csomád lovasainak.
Az együttműködés célja a színvonalas klubélet megte-
remtése, 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 elérhe-
tőségein: Ertinger Géza tel: 0628786538 email: ertinger.
geza@upcmail.hu   A részvétel díjtalan!

***
 A BŐRMŰVES TANFOLYAM  a Faluházban meg-
felelő számú jelentkező esetén folytatódik. Vezeti Havas 
Péter iparművész, népművész. A szintén 10 alkalomra 
tervezett program továbbra is csütörtökönként 17.oo-
20.oo óráig tart, a részvételi díj: 1.000.-Ft/fő/ alkalom, 
jelentkezni a Faluház elérhetőségein lehet.

***

DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM indul a Faluház-
ban megfelelő számú jelentkező esetén Havas Noémi 
vezetésével (www.noemihavas-photo.com).  A négy 

elméleti és egy gyakorlati alkalom során a résztvevők 
megtanulhatják hozzáértő módon használni a digitá-
lis fényképezőgépet és olyan fotókat alkotni, amelyek 

nem csak technikailag jók, de kreatívak is. A tanfolyam 
hétfő, szerda és pénteki napokon (a jelentkezőkkel 

történő megbeszélés alapján) 17.oo vagy 18.oo órától 
kezdődhetne. Minden alkalom 2 órás és díja 3000 ft/fő. 

Jelentkezni a Faluház elérhetőségein lehet.
Tematika: 

1. A digitális fotózás elméleti alapjai. Rekesz, 
záridő, érzékenység. Fényképezőgép-típusok.

2. Ismerkedjünk a fényekkel! Mesterséges és ter-
mészetes fények fajtái. Fehéregyensúly.

3. Digitális utómunka. Színek, kontrasztok beállí-
tása. Hibák javítása, különleges effektek.

4. Az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása egy 
fotóséta keretében.

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, talál-
kozzunk minden héten csütörtökön 10.oo-12.oo-ig az 
Erdőkertesi Faluházban!
Zavartalan két óra anyukáknak és gyerekeknek, havon-
ta más, helyi szakértő vendégekkel beszélgetünk baba-
gondozással, gyermekneveléssel kapcsolatos témákban. 
Az anyukákat sem hanyagoljuk el. Nőket, édesanyákat 
érintő témákkal is foglalkozunk, hiszen fontos, hogy Te 
is jól érezd magad a bőrödben.

Folytatás az előző oldalról>

Áprilisi előzetes:
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5faluház

Gyertek együtt! 
Várandós vagy és rengeteg a kérdés még benned? Gyere 
bátran, hogy segíthessünk!
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes 
Baba-Mama Klub.   Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt!   Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna

***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam folytatódik a Fa-
luházban Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. El-
méleti foglalkozások ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, 
minden második csütörtökön 18.o-20.oo-ig. Terepgya-
korlat  ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen 
egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költ-
ségmegosztással. 
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-ta-
nulás módszerét alkalmazzuk. A havi rendszerességű 
foglalkozások mellett célzott természetjárásokon ve-
szünk 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 au-
tomatika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikro-
kontroller- és számítógép programozás. Linux alapisme-

retek. 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 el-
indított idegen nyelven beszélők klubjába! A klubban 
NÉMETÜL, ANGOLUL, KÍNAIUL és MAGYARUL 
beszélő baráti társaság, kötetlen légkörben zajló beszél-
getésekre 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 hon-
lapján, a Faluház címszóra kattintva. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Pallag Katalin

Vegyes vásárok a Faluházban 

Ü Március 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
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1.) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet 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 "Köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Főiskola, védőnő,

§ B kategóriás jogosítvány,

§ büntetlen előéletű, cselekvőképes, magyar ál-
lampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve beván-
dorolt vagy letelepedett személyek pályázhatnak

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 

1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ a képzettséget, a büntetlen előéletet igazoló ok-
iratok, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-

nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 

10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-

ciót Dr. Pásztor László polgármester nyújt, a 06-20-474-
8592 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Elektronikus úton Dr Pásztor László polgármes-

ter részére a polgarmester@erdokertes.hu E-mail címen 
keresztül

§ Személyesen: Dr. Pásztor László, Pest megye, 
2113 Erdőkertes, Fő tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
személyes meghallgatást követő munkáltatói döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:

§ Erdőkertes Portálja - 2015. március 2.

§ Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. 
március 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.erdokertes.hu honlapon szerezhet.

***

2.) a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási Iroda közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2113 Erdőkertes Fő tér 4.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör be-
töltője által ellátandó feladatkörök:

közterület-felügyelői feladatkör I. melléklet 13. pont 
II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:
közterület-felügyelői feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
közterület-felügyelői feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati 
Szabályzat Caffeteria Szabályzat rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Középiskola/gimnázium, a 29/2012(III.7.) 
Korm.r.l.13/II. előírása szerint,

§ Felhasználói szintű Windows, Outlook, Excel, 
Word,

§ B kategóriás jogosítvány,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ közterület-felügyelői, rendészeti – 1 év alatti 

szakmai tapasztalat,

§ erdőkertesi helyismeret, saját gépjármű

álláspályázat

Erdőkertes Község Önkormányzata
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Előnyt jelentő kompetenciák:
§ Kiváló szintű ítélőképesség, határozottság, önál-

lóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ iskolai végzettséget igazoló dok., büntetlen elő-

életet igazoló dok., szakmai tapasztalatot igazoló dok. 
fényképes önéletrajz

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-

nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 

17.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további informáci-

ót Vargáné Rajna Ágnes címzetes főjegyző nyújt, a 06-
20-340-3047-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Elektronikus úton Vargáné Rajna Ágnes cím-

zetes főjegyző részére a jegyzo@erdokertes.hu E-mail 
címen keresztül

§ Személyesen: Vargáné Rajna Ágnes címzetes fő-
jegyző, Pest megye, 2113 Erdőkertes Fő tér 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, 
rendje:

meghallgatást követő munkáltatói döntés polgármes-
ter véleményének kikérésével

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye,  

ideje:
§ Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla 

– 2015. február 26.

§ Erdőkertes Honlapja – 2015. február 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-

máció:
határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony létesíté-

se, 6 havi próbaidő kikötésével
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.erdokertes.hu honlapon szerezhet.

Képviselői 
fogadóóra

március 3. (1. kedd) 
17.oo - 18.oo faluház 
hollósi Jánosné - bakos 
istván

március 19. (3. csütör-
tök) 18.oo - 19.oo faluház kopeczky lajos - bol-
dizsár Dániel

április 2. (1. csütörtök) 18.oo - 19.oo eszak 
nagyné gódor Csilla - hack istván

április 21. (3. kedd) 17.oo - 18.oo faluház 
Varga-bokor zsuzsanna - galló györgy

május 5. (1. kedd) 17.oo - 18.oo faluház  
hollósi Jánosné - bakos istván

május 21. (3. csütörtök) 18.oo - 19.oo faluház 
kopeczky lajos - boldizsár Dániel

június 4. (1. csütörtök) 18.oo - 19.oo eszak 
nagyné gódor Csilla - hack istván

június 16. (3. kedd) 17.oo - 18.oo faluház  
Varga-bokor zsuzsanna - galló györgy

Kérjük támogassa adója  
1%-ával 

a "Ki Akarok Nyílni Óvodai 
Alapítványt!

           
Adószám: 18673199-1-13

MEGNYITOTTUNK!

3ház ABC
Erdőkertes, Fő út 235.

Szeretettel várjuk vásárlóinkat, 
alapvető élelmiszerekkel, olcsó 

árakkal és megrendelésre 
állateledellel és takarmánnyal.

7



8 az internet VeszÉlyei

Az internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A 
gyermekek és a fiatalkorúak védelme az internet káros 
tartalmaival szemben egyre fontosabb kérdés napjaink-
ban. A tisztességes weboldalak mellett találkozhatunk 
olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis informá-
ciókat vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésre 
káros tartalmakat, így pornográf és erőszakos tartalmú 
információkat közölhetnek.

Az internet számos veszélyt rejt a gyermekekre nézve, 
hiszen ők még képtelenek helyesen szűrni és értékelni a 
kapott információt, megkülönböztetni az értékeset az 
értéktelentől. Képzeljük el az internetet úgy, mint egy 
hatalmas labirintust, aminek nincs kijárata, bármerre el-
indulhatunk, mert folyton változik, bővül. Minden ajtó 
mögött van valami, de hogy mi, azt csak akkor tudjuk 
meg, ha már kinyitottuk. És képzeljük el, hogy ebbe a 
labirintusba egy gyereket engedünk be, egyedül.

Ajánlás szülőknek:
- Készítse fel gyermekét az internet helyes használatá-

ra, az internet világára!
- A szülő irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal 

kapcsolatos érdeklődését!
- A szülő mindig legyen érdeklődő akkor, ha a gyer-

mek valamilyen általa felfedezett netes újdonságról szá-
mol be, vagy éppen valami olyanról, amely számára nem 
tetsző! 

- Alkalmazzon szűrőprogramokat a biztonságosabb 
internetezés érdekében! Ezek segítségével megválogat-
hatja a gyermeke számára elérhető oldalakat, megelőz-
heti a pedofil jellegű zaklatásokat, valamint azt, hogy 
gyermeke erőszakos tartalmakra bukkanjon a világhá-
lón! 

- Szakítson időt a közös szörfözésre, így gyermekét 
hozzászoktathatja ahhoz, hogy az internetezés lehet kö-
zös program is!

- Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét 
bármilyen formában zaklatják az interneten keresztül, 
azonnal forduljon a rendőrséghez!

Ajánlás a gyermekeknek:
- Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer 

feltöltünk!
- Vigyázz milyen képeket raksz fel a közösségi olda-

lakra, vigyázz miket posztolsz ki!

- Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg!
- Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat 

senkinek az interneten keresztül!
- Mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj!
- Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt!
- Ne használd a nevedet regisztrációs névként!
- Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tar-

talmakat töltsd le, ami nem tilos, mert az illegális tarta-
lom letöltését a törvény bünteti!

- Internet kávézóban vagy  wifi pontról ne intézz sze-
mélyes ügyeket! 

- Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet és ne maradj 
bejelentkezve, amikor nyilvános helyen chatelsz, vagy 
belépsz a közösségi oldaladra!

- Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha mégis, ak-
kor el kell mondanod a szüleidnek és fontos, hogy valaki 
elkísérjen!

- Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) soha senki-
nek ne küldj át, mert bárki bármikor visszaélhet vele, 
akár zsarolhatnak is, illetve zaklathatnak miatta!

A nyolc leggyakoribb hiba, amivel az internetező 
gyerekek veszélybe sodorják magukat:

1. Közzéteszik saját maguk vagy mások személyes 
adatait.

2. Felelőtlenül megosztják jelszavaikat.
3. Túlzott figyelmet kiváltó képeket közölnek ma-

gukról és másokról.
4. Illegális tartalmakat töltenek fel / le.
5. Azt hiszik, hogy tevékenységük anonim az 

interneten.
6. Levélszemetet nyitnak meg.
7. Valótlan információkat továbbítanak anélkül, 

hogy meggyőződnének azok hitelességéről és aktualitá-
sáról.

8. Felelőtlenül kattintanak bármilyen linkre anél-
kül, hogy tudnák, biztonságos oldalra vezet-e. 

Cyberbullying= internetes zaklatás

A gyerekek sokszor nem érzik az online világ veszé-
lyeit, nincsenek tisztában a hatásaival, nem ismerik a 
mobil-, online eszközök erejét. Ugyanakkor a fiatalok 
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számára az internet, a mobiltelefonok és számítógépek 
világa fontos és mindennapos dolog. Fenyegetés, zsa-
rolás, cikizés, kiközösítés, megszégyenítés, illetéktelen 
képek, lejárató mobilfelvételek, rosszindulatú megjegy-
zések, álprofil és még sok más fenyegeti a gyerekeket a 
világhálón. Ahhoz, hogy megvédhessük gyermekeinket 
az internetes zaklatóktól, lépést kell tartanunk a tech-
nika fejlődésével. Próbáljuk meg nyomon követni gyer-
mekünk társadalmi életét a közösségi oldalakon! Erre jó 
lehetőséget ad, ha a szülő is be van jelölve ismerősként.

Amennyiben úgy látjuk, hogy gyermekünket nyo-
masztja valami, visszahúzódó lesz, feszültnek, idegesnek 
tűnik internetezés vagy mobilozás után, esetleg rom-
lik a tanulmányi eredménye, akkor nézzünk alaposab-
ban utána annak, mit csinál a neten. Ha kiderül, hogy 
cyberbullying áldozata lehet, akkor mentsük el a bizo-
nyítékokat és jelentsük be a dolgot. Ha a gyerek kevésbé 
közlékeny, nem nyílik meg, akkor keressük vissza a be-
jegyzéseit, chatarchívumát vagy a böngészési előzmé-
nyeit. 

 A cyberbullying jelensége az általános és középisko-
lások életében a legjellemzőbb. Ha a gyerek iskolatár-
sai felől érkezik támadás, az események dokumentálása 
után jelezni kell a problémát a pedagógusok és a szülők 
felé. Értesíthetjük a weboldal üzemeltetőjét, és a www.
biztonsagosinternet.hu portált, súlyos esetben a rend-
őrséget. A kiskorúak személyes adataival való visszaélés, 
fizikai fenyegetés vagy szexuális zsarolás törvénybe üt-
közik, ezekben az esetekben mindenképp értesítsük a 
hatóságokat!

Akik káros, veszélyes tartalmakkal találkoznak az 
interneten és nem tudják, hogy mitévők legyenek, ta-
nácsadást kaphatnak a Kék Vonal holnapján vagy a 116-
111-es ingyenes számon.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

A Gödöllői Rendőrkapitányság is megkap-
ta az új sebességellenőrző készüléket, amely 
február végéig teszt üzemmódban kerül alkal-
mazásra.

 
ARH CAM S1 típusú sebességellenőrző 
készülék
- a közúti járművek haladási sebességének 
ellenőrzését
- az automatikus rendszámfelismerést
- a járműkategóriánkénti forgalomszámlálást
- érzékeli a forgalomtorlódást 

Kiegészítő ellenőrző funkcióként érzékeli:
- a záróvonal átlépését
- a behajtási tilalom megszegését
- a kötelező haladási irány megszegését
- a veszélyes áru szállítására megjelölt 
járműveket
- az autópálya leálló sávjának vagy az autóbusz 

    forgalmi sáv jogosulatlan igénybe vételét
- a vasúti átjárón történő áthaladásra vonatkozó    

    előírások megtartását
- a járműforgalom irányítására szolgáló fény 

   jelző készülék jelzéseire vonatkozó előírások  
    megtartását

- a biztonsági öv használatára vonatkozó elő-    
írások megtartását
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Miért éppen a matematikai-logikát választotta tan-
testületünk?

z Mert az elméleti ismeretek mellett tanulóink 
tapasztalatokat gyűjtenek, viszonyítanak, hasonlítanak, 
problémát oldanak meg, és a döntéseik következménye-
it is fel kell vállalniuk.

z Mert az intelligenciát kiválóan fejleszti.

 z Mert a kommunikáció, a tanulási készségek, a 
memória kiváló fejlesztőeszköze.

 z Mert az iskolai siker, bármely területen is jelent-
kezzék, pozitív hatással van a tanuló önértékelésére, és 
ez az önmagába vetett hit, a belső motiváció, amely át-
lendítheti egyéb nehézségein és támasza lehet további 
tanulmányi előrehaladásának.

 z Mert változatos módszerekkel, tanítási órákon, 
és azokon kívül is, hosszútávon lehetőséget nyújtanak a 

felzárkóztatásra, a tehetség kibontakoztatására, a rejtett 
képességek fejlesztésére, az együttműködési normák ki-
építésére.

z Mert a homo ludenssel, vagyis velünk együtt 
születik a kíváncsiság, az érdeklődés, a játék iránti érzé-
kenység. 

z Mert a játékban magát a tanulást, a gondolko-
dást tanulja a gyermek, miközben szabályokat tart be, 
tapasztalatokat szerez, stratégiákat épít. 

z A játék üzenete, hogy sose adjuk fel, mert min-
den helyzetből van kiút, a győzelem rajtunk múlik.

z Mert általa tanulható a versengés, a konfliktus-
kezelés, a kudarc és siker feldolgozása.

Hogyan építettük be mindennapi pedagógiai mun-
kánkba?

Iskolánk az elmúlt tanévtől kezdve, első és ötödik 
évfolyamon, heti egy órában vezette be a matematikai 
logikát.

 Az idei tanévben újabb évfolyamok - alsó tagozaton 
az első, felső tagozaton az ötödik évfolyam - csatlakoz-
tak a programba. Így intézményünkben jelenleg már az 
első-második, illetve ötödik-hatodik évfolyam tanulói 
ismerkednek a logikai és egyéb játékokkal. Iskolánk el-
kötelezett a pedagógiai megvalósítás tekintetében, így a 
további tanévekben felmenő rendszerben minden évfo-
lyamon bevezeti. 

A tanórák kidolgozott tananyagai az életkori sajátos-
ságokhoz igazodva, kezdő és haladó szinten a matemati-
ka tantárgy tanmeneteinek szerves részét képezik.  

A játékok között vannak olyanok, amelyek közös te-
vékenykedésére szolgálnak, páros munkára adnak lehe-
tőséget pl. a malom, a sakk, vagy az egyéni képességek 
kibontakoztatását segítik pl. IQ sorozat játékai.

Az elmúlt tanévben a logikai játékok, mint program-
elemek már megjelentek a kötetlen szabadidős prog-
ramjainkon, mint pl. felső tagozatosok farsangja, családi 
nap, vagy az iskolahívogató. A logikai és társasjátékok 
valamennyi korosztály számára elérhetőek a reggeli 
ügyeleti időben, osztály programokon, és klubnapközis 
foglalkozásokon. Idén már a tanulószobai és napközis 
foglalkozások tanulók által választható, a pedagógusok 
által irányított szabadidős tevékenységének is kedvelt 
eleme. 

a matematikai logika
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A hagyományosan megrendezésre kerülő kistérségi 
matematika- és informatikaverseny kiváló lehetőséget 
biztosított arra, hogy a kísérő pedagógusoknak horizon-
tális tanulási lehetőséget biztosítsunk. Műhelymunka 
formájában konkrét tapasztalatokat szerezve megismer-
tettük őket a logikai játékok alkalmazási lehetőségeivel. 

Ezek a játékok …
Szellemi és fizikai kihívást jelentő játékok ezek, me-

lyek az élvezetes időtöltés mellett a tanulás segítői is, 
általuk nemcsak a matematikában lesznek jobbak diák-
jaink, hanem szociabilitásuk is változik. 

Az elmúlt tanévben, a tehetséggondozás területén 
két sikeres pályázat folyományaként, melyek kivitele-
zése, megvalósítása Bakos Istvánné és Ladjánszki Csilla 
nevéhez köthető, jelentős számban és értékben jutott in-
tézményünk logikai- és társasjátékokhoz, sakkokhoz.

A készleteinket tovább bővítve a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ biztosított forrásokat.

Ladjánszki Csilla

Matematika-logika az alsó tagozaton

1. b osztályban

A heti 5. matematika órát mindig az adott hét tan-
anyagához illeszkedve tervezem. A logikai képességek, a 
logikus kreatív, kritikus gondolkodás és a problémameg-
oldó készség játékos fejlesztése történik. Sorozatok, sza-
bályjátékok, gépjátékok, táblázatok formájában, illetve 
Sodoku, Sakk, Malom, Puzzle, Memória, Kép a képben, 
Bújkáló képek játékokkal. Nagyon kedvelik a tanulók a 
különböző figyelem fejlesztő játékokat, különösen, ha 
hanggal mozgással és egyéb tevékenységgel, pl.: rajzolás-
sal párosulnak.

Tóth Béláné

2. évfolyamon

A matematikai logikával második éve ismerkednek 
tanulóink. Ehhez logikai játékok színes tárháza áll ren-
delkezésünkre. Emellett az idén tanulóink kreativitásá-
ra építve nagyon sok logikus gondolkodást, probléma-
megoldást fejlesztő játékot terveztünk és készítettünk, 
kihasználva a rajz és a technika órák adta lehetőségeket 
is. Így közelítve célunkhoz, hogy a matematikai logika a 
mindennapok részévé váljon.

A tanmenetben található játékok közül elkészítettük 
a malomjátékot, ehhez a bábukat gyűrési technikával ál-
lítottuk elő, majd padlómozaikot terveztünk. A szorzás 
és az osztás ismereteinek elmélyítéséhez, készségszintű 
alkalmazásához rendszeresen társasjátékozunk, melyet 
mi magunk alkottunk. A szókereső- és keresztrejtvé-
nyekhez használjuk a Kölyök és a Tapsi című havonta 
megjelenő újságokat. 

Azt tapasztaljuk, hogy a játékok segítségével gyerme-
keink önbizalma erősödött. Így bátrabban fognak hozzá 
a tankönyvben található szabályjátékokhoz és a szöveges 
feladatokhoz. A matematikai logika következetes okta-
tásával, bízunk benne, hogy a későbbiekben probléma-
megoldó gondolkodásuk, kognitív képességeik erősöd-
nek és segítik a mindennapi életüket. 

Mack Andrea és Szelekovszky Noémi
Matematika-logika a felső tagozaton

A logikai és egyéb fejtörő feladatok megoldása mel-
lett, lehetőségünk van különböző logikai játékok hasz-
nálatára is. Ezek a magas színvonalú, díjazott logikai já-
tékok színesek, ötletesek, mindezek mellett kreatívan és 
észrevétlenül fejlesztenek számos képességet, készséget.  

Ahogy nevük - ThinkFun és Smart Games - is mu-
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tatja, szórakoztatóan és ötletekkel telítve érik el, hogy a 
játékokban a gondolkodás és szórakozás egymást erősítve 
jelenhessen meg. 

A játékok forma, szín és képi világa vonzza a tekintetet 
és a kezeket, sem a gyerekek, sem mi pedagógusok nem 
tudunk ellenállni a kíváncsiságnak.

A játékokban a fokozatosan nehezedő feladványok 
irányítják tanulóink gondolkodásmódját, a megoldáshoz 
szükséges stratégiai lépéseket gyakoroltatják. A nehézsé-
gi szint fokozatossága biztosítja a kezdeti sikerességet, az 
élmény, a gondolkodás, az eredmény együttese ösztökéli 
a játék folytatására tanulóinkat.

Véleményünk szerint a gyerekeknek minden életkor-
ban szükségük van játékokra. Tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy a kezdeményezés hasznosnak, eredményesnek 
bizonyult. Ezt megerősítik tanulóink visszajelzései is, 
melyek rendkívül pozitívak. Lelkesen veszik kezükbe a 
játékokat és gondolkodnak a nehezebb feladványokon 
is. A játékok közül az IQ sorozat játékai, a Katamino és 
a Winomino játékok a legkedveltebbek. Az elmélyült 
munkáról néhány képet is mellékelünk.

Tóth Mária

Együtt, örömmel, játszva – kicsit másképp
Február 12-én délután, társasjátékozni hívtam tanulói-

mat. A társasjátékokat Tóth Mária igazgatóhelyettes hoz-
ta, és Ő is magyarázta el a szabályokat. Köszönjük Neki! 
10 új játékkal ismerkedtünk meg. Nagyon sok mindent 
fejlesztenek ezek a játékok pl: szociális kompetenciá-
kat, figyelemkoncentrációt, helyzetfelismerés-és döntési 
képességet, kreatív problémamegoldó gondolkodást. A 
gyerekek játszva tanultak és közben nagyon jól érezték 
magukat. Örültem, hogy Marika is és egy szülő is, Ker-
tész Tibor velünk játszott ebben a másfél órában.

Az idő oly gyorsan elrepült, hogy mikor szóltam, 
sajnos pakolnunk kell, a gyerekek nem akarták elhinni, 
hogy vége.

Megígértem, ebben a tanévben tartok még ilyen fog-
lalkozást, hisz nekem is öröm, hogy együtt játszhatok a 
tanítványaimmal.

Balázsné Pásztor Anikó

Alsó tagozatos tanulmányi versenyek

Második évfolyamtól negyedik évfolyamig, minden 
évben megrendezzük helyi tanulmányi versenyeinket. 
Idén február 3-án tartottuk az alsó tagozatosok versmon-

dó versenyét. Témaként vidám, tréfás hangulatú verseket 
jelöltünk meg a gyerekeknek. Minden osztály három ver-
senyzőt küldött. A Faluházban megrendezett eseményre 
a szülők is szép számmal eljöttek. 

Eredmények: 
1-2. évfolyamon
I. helyezett: Csávás Boglárka 2. c
II. helyezett: Danis Kinga 2. b
III. helyezett: Pacsnik Ferenc 2. a
Különdíjas: Pleva Márton 1. a

3-4. évfolyamon
I. helyezett: Koczó Florina 4. c
II. helyezett: Pleva Bence 4. a
III. helyezett: Jónás Zsolt 3. b, Debreczeni Luca 4. c 

Február 10-én a matematikaversennyel folytatódott a 
versenyek sora, melyen minden alsós osztály képviseltette 
magát. A zömmel kompetencia alapú, logikai feladatok 
megoldására 60 percet kaptak a gyerekek. 

Eredmények: 
2. évfolyamon: 
I. helyezett: Krenedits Márton Simon 2. a
II. helyezett: Fülöp Gergő 2. a, Pacsnik Ferenc 2. a
III. helyezett: Farkas Viktória 2. a

3. évfolyamon: 
I. helyezett: Fábián Barnabás 3. a
II. helyezett: Baráth Vilmos Károly 3. a
III. helyezett: Veres Rebeka Anna 3. a
                       
4. évfolyamon: 
I. helyezett: Koczó Florina 4. c
II. helyezett: Pleva Bence 4. a
III. helyezett: Kaszala Gergő 4. a

Gratulálunk az elért eredményekhez!
Következő versenyeink: február 17-én a helyesírás ver-

seny, majd február 24-én a kis Kazinczy olvasás-szövegér-
tés verseny. 

Minden résztvevőnek sok sikert a további versenyek-
hez!

Varga Enikő 
a 3.c osztályfőnöke

12 iskolai  hírek
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MÁRCIUS 16 .  A MAGYAR 
ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA

Új dátummal gyarapodott jeles napjaink sora. Az 
Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozata 

értelmében 2015-től március 16. a magyar zászló és cí-
mer napja. 

Az új jeles dátum méltó keretet ad mindazon embe-
rek, közösségek és emlékük előtt való főhajtásnak, akik 
e zászló és címer alatt harcolva életüket, szabadságukat 
adták a  magyar nemzetért, vagy e  zászló és címer tiszte-
lete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy hátrányt. 
A határozat a nemzeti színről és ország címeréről szóló 
1848. évi XXI. törvénycikk elfogadásának emlékére és 
Magyarország zászlaja és címere iránti tisztelettől vezér-
elve, megbecsülésének kifejezése érdekében, nyilvánítja 
március 16. napját a magyar zászló és címer napjává.

Az Országgyűlés felhívja az intézményeket, szerve-

zeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a nemzeti 
kulturális örökségünk részét képező magyar zászló és cí-
mer megbecsülésének kinyilvánításaként 2015. március 
16. napjától kezdve ezt a napot közösen, méltó keretek 
között ünnepeljék meg.

 

Forrás: A határozat a Magyar Közlöny 2014/178. 
számában jelent meg.

Asszonybál
Bál az asszonyoknak, hölgyeknek, nőknek, lá-

nyoknak, anyáknak, aráknak, feleségeknek, nő-
véreknek, húgoknak, egy szóval, mindenkinek aki nő, és 
semmi esetre sem férfi, mert férfiaknak szigorúan tilos 
volt belépni. Nagy titok vált ismertté ezáltal, sok tévhit 
világosodott meg, hogy az asszonybál nem holmi egész 
estét betöltő hölgyválaszos rendezvény, nem petrezsely-

met áruló, üldögélő férfiak gyülekező helye, nem gardí-
rozó férjek, atyák, báttyak, öcskösök, jószívű, szállítást-
fuvarozást végző szomszédok, ismerősök-ismeretlenek 
férj mentes találkozó helye.Az erdőkertesi asszonyok 
kétéves szünet után mondtak ismét igent a felhívó szó-
ra, amit Nagyné Gódor Csilla mondott ezúttal: legyen 
ismét asszonybál! Jó hangulatú, kedélyes csevegésű, 
kulturált, vidám, felszabadult,  jókedvű, és emlékezetes 
bál.  De élvezetes történetű az anekdotát meghallgató 
hazaváróknak, s majd a napi élmény-beszámolókban is. 
Átélés nélkül nehezen elképzelhető, de higgyünk a ne-
hézsorsúaknak,  az egyedül élőknek ,  akiknek nem csak 
jóleső érzés, élmény együtt lenni kor- sorstársakkal,  de 
- elmondásuk szerint - gyógyszer, a legjobb gyógyszer a 
magány, a befelé fordulás, a társtalanság ellen. Ők nem-
csak köszönik, az ilyen együttlétek alkalmait, hanem há-
lásak is érte!

J.A.

13Jeles nap
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Az erdőkertesi Polgárőr Egyesület 2015. február 
9-én közgyűlést tartott, a napirendek között sze-

repelt tájékoztató meghallgatása és elfogadása a 2014. év 
tevékenységéről.

Az erdőkertesi Polgárőr Egyesület alapszabályát a 
bekövetkezett jogszabályi változások miatt módosítani 
kellett, annak okán is, hogy az egyesület a későbbiekben 
közhasznúvá válhasson. A közgyűlést megelőzően a ko-
rábbi elnökség tagjai tisztségükről lemondtak. Így szük-
ségszerűvé vált új tisztségviselők megválasztására.

A jelenlévő tagok az alapszabály módosítását köve-
tően immár öttagú elnökséget választottak. Elnök: Dr. 
Pásztor László, alelnök: Hack István, titkár: Hányik Gá-
bor, elnökségi tagok: Boldizsár Dániel és Czégé Mihály.

Az elnökség a Polgárőr Egyesület működésével és a 
szolgálat újraszervezésével kapcsolatos kérdésekről feb-
ruár 17-én elnökségi ülést tartott. Az egyesület taglét-

számának növelése érdekében a korábban polgárőr szol-
gálatot teljesítő személyeket megkeresi.

A szolgálati gépjárműben a szolgálatok ésszerűsítése 
és a polgárőrök biztonsága érdekében műholdas gépjár-
műkövető kerül beépítésre. A polgárőr gépjármű gará-
zsát ujjlenyomat olvasó zárszerkezettel teszi zárhatóvá, 
így a kulcs másolásával, elvesztésével, ellenőrizhetetlen-
ségével együtt járó probléma is megszűnik.

Március 21-én 9 órakor kezdődik a polgárőrség tagjai 
számára a Neumann János Általános Iskolában a szüksé-
ges elméleti oktatás és gyakorlati képzés.

Az egyesület várja újabb polgárőrök jelentkezését, 
akár a fentebbi alkalmon is.

Erdőkertes, 2015. február 16.
  Tisztelettel:
 Dr. Pásztor László
 elnök

A biztonságosabb Erdőkertesért!

Kedves szülők , 
gyeremekek, leendő 
szülők, erdőkertesi 

gondozottaim, 
munkatársaim! 

A búcsú mindig nehéz, most 
mégis ezt teszem,  áprilistól 
máshol próbálok szerencsét. 
Néha változtatni kell, a válto-

zás megélénkít, felpezsdít. Búcsúzom sok kedves em-
bertő,  akik bizalmukba fogadtak az eltelt 16 év során, 
s akiket én is megszerettem és  igyekeztem segítőkészen 
támogatni a gyermeknevelés nehéz útján. Vigyázzanak a 
kis botladozókra, tanítsák őket tovább a szépre és a jóra! 
Kérem,  tartsanak meg emlékezetükben és gondoljanak 
rám jó szívvel!

Keressék kolleganőimet bizalommal, akik igyekeznek 
pótolni kiesésemet, a 28 595 077-es telefonon érhetik el 
őket.

Kívánok mindenkinek jó egészséget!

Hódi Edit 
védőnő

"A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, 
csupa mosoly, izgalom.

A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, 
földeríti szívedet.

A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás 
tisztította levegő.

A gyermekszem: a legfurcsább hatalom, próbáld ki 
csak másokon vagy magadon, mert amikor a gyermek-
szem kérve kér, abba minden vágy és csoda belefér.

A gyermekszem: szirmát nyitó kék virág, tőle fordul 
szebbre, jobbra a világ.

A gyermekszem: fényesség és bizalom, vezéreljen téged 
is ez az utadon".

(Szűcs Imre)

búcsúzik a védőnő
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Újra eljött a böjt ideje. Ez ehet, hogy 
többeknek nem jelent sokat, de ta-

lán vannak emberek, akik tudnak ezzel a 
fogalommal mit kezdeni. Több szempont 
szerint is lehet értelmezni ezt a szót: vallási 
hagyományok, életmód, egészséges táplálko-
zás, szegénység.

Mi most forduljunk a szó bibliai jelenté-
séhez. Van-e relevanciája, van-e értelme be-
szélni a bibliai böjtről? Kit érdekel a Biblia véleménye a 
világ különböző dolgairól? Nyilvánvalóan azokat, akik 
a Bibliában valamilyen lelki segítséget kapnak, akik on-
nan lelkileg is táplálkoznak. A Biblia azonban nemcsak 
a lelki dolgainkban tud útmutatást adni, sőt elsősorban 
nem lelki könyv – bár első látásra annak tűnik –, hanem 
nagyon is a realitás, a valóság könyve. Nem lehet azt 
mondani, hogy a Biblia arra való, hogy rossz napjaink-
ban olvasgassuk, keressünk benne vigasztalást, mert ez 
önmagában kevés lenne. Inkább a Biblia a hétköznapok 
könyve, a gyakorlati segítségé. Hiszen ha valaki megért 
egy összefüggést, akkor azzal már változik is az élete. 
Beilleszti felismeréseit a napi rutinba. Pl. ha az ember 
rájön, hogy a főnöke kihasználja, lassan változni fog az 
élete. Lehet, hogy a munkahelyváltásig is eljut. Vagy ha 
rájön, hogy megcsalják, az összedőlt bizalma is késztetni 
fogja valamire. Lehet, hogy szakítani fog, de lehet, hogy 
okot talál harcolni a kapcsolatáért. Vagyis gyakorlatilag 
fog változni az élete.

A bibliai megértések is az élet menetében eredmé-
nyeznek változást a hívő embernél. Kezdődik talán ott, 
hogy szembesül az ember, hogy mennyire szereti őt az 
Isten. Odaadta érte a Fiát. Ez az érthetetlen kegyelem 
(Amazing grace – ahogy a legendás angol ének meg-
énekli) először érthetetlen békességet ad neki, elfogadva 
érzi magát a Teremtőtől, megtisztulva, hit által össze-
kapcsolódva azzal az Istennel, Aki elől sokat futott, me-
nekült korábban. Aki helyett máshol akart boldogulni, 
de most végre megtalálta a helyét.

De nem marad ennyiben, hanem halad a hitben to-
vább. Lehet, hogy persze mindezzel egyelőre semmi nem 
változik – legalábbis nem azonnal. Lehet, hogy tovább 
iszik, lehet, hogy csúnyán beszél még, lehet, hogy bliccel 
a buszon, mint addig is. Vagy épp a munkahelyéről vi-
szi haza, amit csak lehet. De ha ennek a felismerésnek a 
hatását táplálja (bibliaolvasás, imádság, istentiszteletek-
re is elmegy), akkor előbb-utóbb szembesül azzal, hogy 
egy-két dolog nem mehet tovább. Változtatni kell. Pl. 
én a fiatalok trágár szövegével voltam tele, úgy beszél-
tem emberekhez, de még első imádságaimban Istennek 
is. Nem is láttam ebben semmi rosszat. Hónapok teltek 
így el, mire elkezdtem látni, hogy ez nem lesz így jó. A 

trágárság (bár emberi megállapodás kérdése, 
hogy mely szavakat tartunk nem megfele-
lőknek) nem méltó Istenhez, és Isten em-
beréhez, vagyis hozzám sem. Változtam, és 
nagy örömmel kezdtem el „szépen” beszélni, 
úgy, ahogy az nem volt megbotránkozta-
tó. De ez csak egyetlen apró mozzanat. Ha 
az úton valaki halad tovább, újabb és újabb 
felismerései lesznek, amelyekben újra csak 

változtatni fog tudni. Ráadásul örömmel, mert nem em-
bereknek akar tetszeni, hanem Istennek, akivel ismerke-
dik. Viszont azt az érdekes felfedezést is teszi, hogy ami 
Istennek tetszik, az általában tetszik az embereknek is. 
Legalábbis egy darabig, amíg nem „túl komoly”, amíg 
nem „bigott”, amíg a „normális” életet élni tudja. Vagyis 
amíg nem lóg ki mások közül. De a hívő embert nem 
ez fogja vezetni, és lehet, hogy előbb-utóbb konfliktusai 
is lesznek emberekkel, de továbbra is Istennek szeretne 
megfelelni. Nem emberek hozták ebbe a világba, nem 
is emberek fogják elvinni innen, a Teremtőhöz szeretne 
igazán közel kerülni, Akitől van mindene.

Amint halad előre a hit útján, amint egyre több min-
denben változtat, lesznek nagy örömei, hogy tiszta lelki-
ismerettel tesz jó dolgokat, de azt is felismeri, hogy na-
gyon átitatta életét az Istentől való távolságban töltött 
élet, ezért minél többet ért és minél többet tud, azt látja, 
hogy egyre több dolga lesz saját magával. De nem ijed 
meg, hanem tovább keresi az Isten akaratát.

Ehhez nagyon jó eszköz a böjt. A bibliai gondolko-
dásban a böjt nem más, mint elcsendesedés, imádság, 
istenkeresés. Ha ehhez segít a táplálkozásnak egy ideig 
történő elvonása, akkor ez jó lehet a csendességre. De 
itt nem emberi teljesítményről van szó, hanem Istennek 
szentelt időről. Az pedig mindig megtérül – valahogy. 
Nincs mindig előre az orrunkra kötve, hogyan térül 
meg.

Tehát itt a böjt, mint lehetőség. Aki keresi az Istent, 
keresi a belső békét, élhet ezzel az eszközzel, de ne büsz-
kén, dicsekedve, hanem „kend meg a fejed, mosd meg 
az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, ha-
nem Atyád” Mt 6,17-18. Természetesen óvatosan, nem 
felejtve, hogy „a test sanyargatásának kevés a haszna, a 
kegyesség viszont mindenre hasznos” 1 Tim 4,8. Kívá-
nom, hogy minél többen tudjunk közelebb kerülni, akár 
a böjt eszköze által is Teremtő Istenünkhöz, beilleszked-
ve az Ő szép rendjébe, hogy életünk meg tudjon újulni, 
és rajtunk keresztül a környezetünk is megújulhasson. 
Ámen!

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

06-30/40-56-173; g fbarna@gmail.com

15álDáS,  bÉKESSÉG!
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Véget ért az idei 2014-2015-ös asztalitenisz Diák-
olimpiai sorozat.

Veresegyház város és környéke megszerezte az első 
országos "ping-pong" :) érmét a 2015. február 20-22-én 
tartott háromnapos Budapesten döntők során!

Minőségi helyszínen, 16 Donic szuper versenyaszta-
lon, jó körülmények között - szinte telt házas közönség 
előtt - adott helyt a budapesti Elektromos csarnok a 3 
nap alatt kb. 200 általános és középiskolás diáknak.

A gyerekeknek, de a felnőtteknek is, felemelő érzés-
ként megyénkénti bevonulás, fogadalomtétel, Himnusz 
meghallgatása is részese volt a szombati csapatverse-
nyeknek.

Minden versenyszámban az ország 19 megyéje és Bu-
dapest küldött 1-1 versenyzőt.

Az ember mindig érdekesen érzi magát, amikor sze-
mélyesen is érintve van. Viszont amikor tudja, hogy 
mennyi munka, elhivatottság, alázat és akarat kell, egy 
eredmény eléréséhez akkor el kell felejtenem, azt hogy 
most épp pár sort a kislányomról írok, akit még a min-
denre kiterjedő felkészülés mellett is meglegyintett a vá-
rosban tomboló influenza is a verseny előtti napon. Így 
már izgalmasan telt a család versenyek előtti délutánja és 
az éjszakája is.

Letanóczki Dalma (2005) Veresegyház, Fabriczius 
József Általános Iskola 3.a osztályos tanulója            3., 
- azaz dobogós - helyezést ért el a „kicsi” lányok (2004-
2007) I-II. összevont korcsoportjában, úgy hogy a 2 nap 
alatt az összesen lejátszott 10 egyéni mérkőzéséből 9-et 
3/0-ra megnyert és csak az elődöntőn lett vesztes szett-
je, igaz akkor egyben meccse is (az elődöntő terhét még 
szokni kell).

Ott a későbbi győztestől szenvedett vereséget, aki ta-
valy is már a dobogón állt és rutinos részese volt az ére-
mért folytatott harcoknak.

A bronzérem pedig már nem volt kétséges és Dalma 
az érem mellett 7 Diákolimpiai pontot gyűjtött iskolájá-
nak és Pest megyének is (a maximum elérhető 9-ből)!

A sorozat:
Csapatverseny:
Itt mindig az első számú, azaz jobb besorolású, erő-

sebb és jóval idősebb ellenfelekkel kellett megküzdenie)
Rézműves Letícia (2001, Borsod) 3/0
Bártfai Eszter (2001, Fejér)  3/0
Vass Anett (2000, Baranya)  3/0
Tóth Gréta (2001, Békés)  3/0
Egyéni  verseny:
Elekes Dóra ( Jász-Nagykun, 2004) 3/0

Bagi Kata (Heves, 2004)  3/0
Veres Dorina (Győr-Sopron, 2005) 3/0
Elődöntő:
Oszkó Petra (Budapest, 2005) 3/0
Elődöntő:
Szabó Petra (Bács-Kiskun 2005) 0/3
3. helyért:
Tajti Fanni (Baranya, 2006)  3/0
Csapatverseny:
A Csányi Orsolya (2000), letanóczki Dalma 

(2005) összeállítású Fabriczius csapat - mely első 
veresegyházi asztalitenisz csapat, amely kijutott az 
országos döntőbe – 3:0-ra verte borsod csapatát, 
majd 3-szor 1:2-re végzett Fejér, baranya és békés 
csapatával és összességében 13-16. helyen végzett 
az országos 20-ból. Gratulálunk Orsinak, hogy si-
keresen végigcsinálta a diákolimpiai évet és részese 
volt a csapat sikereinek.

Szívből szeretnénk megköszönni a Fabriczius 
József általános iskola és más iskolák dolgozóinak  
és vezetőinek, Pásztor béla polgármester úrnak, az 
önkormányzatnak, baranyó Csabának, a helyi médi-
áknak (Veresi Krónika, A Kistérség, Veresi Piactér, 
Erdőkertesi Napló), Donicnak, butterfly sportszer-
gyártóknak, a magánembereknek az elmúlt évekbe-
li támogatásukat. Gabinak, bárány Zsoltinak, Daru 
Zsoltinak, Horváth Kálmánnak, a Galaxis AK és 
VSE gyerekeinek és felnőtteinek, hogy az edzése-
ken segítették a lányokat és azoknak, akiket esetleg 
elfelejtettem most felsorolni, hogy elérhettük ezt az 
újabb állomást is fejlődésünk során.

sport

  Kemény az érem
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Miénk itt a tér
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III. Pásztor Gyula

A Szeder Egyesület
Asszonybál

és a Családsegítő Szolgálat 
szervezésében a Faluházban 

2015. 02. 21-én

Farsangi Kupa

Asztalitenisz 
Diákolimpia
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...olvadás

>>>......................................az Anne Frank kiállításon................<<<Isten hozta Erdőkertesen!

A méhnyakrák-megelőzési program >>> ...Rádérünk 60-as farsang az ESZAK szervezésében.............<<<

Alsós farsang
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