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polgármesteri beszámoló

Ti s ztelt Er d ők e rte si Polgár ok!
• Az önkormányzat a Neumann János Általános Iskola
és a Polgármesteri Hivatal fűtéséhez a korábbi időszakban
az GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.-től vásárolta a
földgázt. A cég Magyarországról történő kivonulása miatt
Erdőkertes újabb közbeszerzési eljárásban vesz részt egy
több mint 20 önkormányzatot összefogó konzorcium tagjaként.
• Március 31-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnökségi ülésén vettem
részt.
• Április 8-án volt az ország legrangosabb országúti
kerékpáros-versenyének sajtótájékoztatója, melynek mezőnye július 26-án Erdőkertesről indul.
• Április 9-én Monoron a TÖOSZ küldöttgyűlésén
vettem részt.
• Április 10-én a Pest Megyei Polgárőr Szövetséggel
egyeztettem a korábbi időszak pályázati elszámolásairól.

kocsit kap használatra.
• Április 21-én Páncél János úrral találkoztam a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) gödöllői járási tankerületi igazgatójával, a Neumann János
Általános Iskola igazgatói pályázatának ügyében.
• Április 22-én Bozsó Zoltán rendőr dandártábornokkal a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjével egyeztettem további körzeti megbízotti státusz biztosításáról, a
rendőrség erdőkertesi körzeti megbízottai részére történő gépkocsi vásárlásról, valamint a településünk nyári
programjainak biztosításáról.
• Április 24-én a Széchenyi Programiroda igazgatójával Strommer Dáviddal és munkatársaival egyeztettem
az igen csak szűk pályázati lehetőségekről.
• Április 27-én bizottsági, 29-én képviselő-testületi
ülés volt.
• Április 29-én délelőtt volt a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás ülése.
• Délután a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. rendkívüli ülésén vettem részt.
• Április 30-án a Veresegyházi Kistérség Társulási Tanácsülésén vettem részt.

• Az önkormányzat mobilszolgáltatójával a szerződés
felülvizsgálatra került, melynek eredményeként a költsé• Május 1-én az Ifjúsági Táborban megrendezésre kegek tovább csökkentek.
rült a Majális.
• Április 15-én Tuzson Bence országgyűlési képviselővel egyeztettem településünk aktuális gondjairól, tendereiről és segítségét kértem azok megoldásában.

• Május 8-án a TÖOSZ és az Országos Polgárőr Szövetség Országos elnökeinek közös ülésén vettem részt.

• Április 17-én Gergely Ferenc Barnabás református
lelkész úrral egyeztettem óvodafejlesztés ügyében.

• Május 9-én önkéntes közösség munka keretében
megkezdődött az Erdővárosiak terén a játszótér rekonstrukció.

• Április 20-án Dr. Bilisics Péterrel a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökével találkoztam.

• Május 11-én a Zöld Híd Tárulás rendes társulati
ülésén voltam.

• Az Erdőkertesi Polgárőr Egyesület a Rendőrségtől
használt, 2003-as évjáratú VW Bora típusú személygép-

• Május 12-én

az ELMIB Tiszta Energia Zrt.

Folytatás a következő oldalon>

•

•

•

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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beszámoló

Folytatás az előző oldalról>

letre, gyermekek nyári étkeztetésére, az önkormányzati
vezetőivel egyeztettem a település közvilágításának jö- konyha infrastrukturális fejlesztésére, az Egészségház
vőbeni lehetőségeiről.
energetikai korszerűsítésére, járdaépítésre és sport célú
• Május 15-én a TESZED Programban elhagyott ingatlanfejlesztésre. Ezen pályázatok mellé rendelt összeg
kommunális hulladék gyűjtésére került sor, melyben országos szinten 500 millió és 3 milliárd forint közöttióvodások, iskolások, önkéntesek, a Polgármesteri Hi- ek, így az egyes pályázatokon kevés pályázat lehet nyertes.
vatal, Esély Szociális Központ , a Faluház és Könyvtár, Mindemellett igyekszünk ez évi önerős fejlesztéseinket
a Neumann János Általános Iskola pedagógusai vettek is megvalósítani, elkészült a település csapadékvíz-eleverészt. Megtisztításra került a Veresegyházi, a Mély és a zetési terve, a nyár folyamán jelentősebb út rekonstrukBéke utca és környéke, a mellette fekvő erdőterületek, és ció várható, az engedély beszerzését követően a Mély
a honvédségi gyakorlótéren is jelentős mennyiségű sze- utcában ivóvíz hálózat kerül megépítésre és az iskola
mét került begyűjtésre.
lépcsőházának üveg felületét szeretnénk megújítani.

A Polgárőrség tanácsai

• Május 16-án elkísértem Zsámbokra az Óvodai
Néhány jó tanács, annak érdekében, hogy ingatlanNéptánctalálkozóra a Ki Akarok Nyílni Óvoda néptánjaink, vagyontárgyaink nagyobb biztonságban legyecosait.
nek és, hogy az előttünk álló nyárról csak szép emlékeik
• Május 19-én TÖOSZ elnökség ülésen vettem részt. maradjanak:
• Május 20-án a Neumann János Általános Iskola
Diák-önkormányzatának ülésén jártam és kértem segítséget a tagoktól, hogy a közeljövőben milyen irányú
fejlesztéseket és lehetőségek megteremtését látják fontosnak.

§ A legtöbb betörő az ajtón, ablakon át jut be a
lakásba, szereltessen fel több különböző típusú ajtózárat. A bejárati ajtó lapja és tokszerkezete legyen masszív
anyagból, minél biztonságosabb nyílászárókat válasszon
pl. minősített biztonsági ajtó!

• Ugyanezen a napon Hack István képviselőtársam§ A lakás ajtót, kaput mindig zárja, akkor is, ha
mal közösen részt vettem az Országos Polgárőr Szövet- otthon tartózkodik!
ség elnökségének ülésén.
§ Az ablakokra szereltessen rácsot, fémredőnyt
• Május 21-én menetrendi egyeztetésre került sor. vagy biztonsági üveget; felrakhat betörés-késleltető fóJó hír, hogy csúcsidőben óránként, azon kívül és hétvé- liát, kilincszárat is!
gén 1-2 óránként közvetlen buszjárat lesz Gödöllőre. A
midibuszos járatok útvonala lerövidül és új buszokat is
§ Mindezt kiegészítheti mozgás- és nyitásérzékelőkkel, hang és fényjelzést adó riasztóval, távfelügyeleti
beszereznek.
rendszer bekötésével, ez esetben a központ ún. kivonuló
• Szintén ezen a napon vagyonvédelmi céggel egyez- szolgálatot küld a helyszínre.
tettem, így rövidesen a Szent István parkban is térfigyelő
kamerákat szerelnek fel.
§ A betörők gyakran a ház körüli faágakat, kerítéselemeket, egyéb eszközöket használják a bejutásra. Ezeket
• Az „Isten hozta Erdőkertesen” című rendezvény, az eszközöket zárja el, az ágakat vágja rövidebbre!
melynek keretében minden évben köszöntöm az előző
évben Erdőkertesre költözőket, elnyerte. a „Kultúrhá§ Bejárati ajtó és nyitott ablak közelében lévő
zak éjjel-nappal 2014” akció keretében meghirdetett értéktárgyak, táska, pénztárca könnyű célpontja a tol„Szakmai innovációs pályázat” különdíját. Az ország- vajoknak. A táskában lévő kulcsokkal, igazolványokkal
ban egyedülálló módon szolgálja az információcserét és további segítséget kapnak.
a közösségépítést. A pályázatot Pallag Katalin a Faluház
és Könyvtár vezetője nyújtotta be.
§ A lakáskulcsot ne az ajtó közelében pl. lábtörlő alá,
virágcserépbe rejtse, ezeket a helyeket az elkövetők is ismerik!
• Jelenleg minden olyan magyarországi finanszírozású pályázaton indulunk, ami kiírásra kerül. Így az elmúlt
§ Amennyiben elutazik, kérje meg szompostaládát!
időszakban pályáztunk két csoportszobás óvodaépü- szédját, ismerősét, hogy ürítse a

beszámoló
A csengőt célszerű kikapcsolni és a világítást az esti időszakra
időkapcsolóval beállítani.
§ A közösségi oldalakra kitett
információk (pl. nyaralás tervezett
időpontja, nyaralás közben felrakott
képek, nagy értékű karácsonyi ajándék) ötletet adhatnak az elkövetőknek. Az élménybeszámolókat csak a
nyaralásról hazaérkezve tegye közzé!
§ Helyezzen a bejárathoz mozgásérzékelős lámpát, ez elbizonytalanítja a betörőket és a környékbelieknek, polgárőröknek feltűnik a fény,
ha tudják, senki nem tartózkodik
otthon.
§ Figyeljünk szomszédjaink
értékeire is! Ha ismeretlen személyeket lát, akik csomagokkal, dobozokkal, bútorokkal, televízióval stb.
közlekednek, jegyezze meg személyleírásukat, gépjárművük típusát,
rendszámát!
§ Ha idegenek csengetnek
be és valamilyen apróságot kérnek,
keresnek valakit, valamilyen szolgáltatást, terméket ajánlanak, vagy
rosszullétet színlelnek, ne engedje
be őket! A hivatalosnak látszó személyektől is kérje el igazolványukat!
Rendőrség elérhetőségei:
Segélyhívás: 107, 122
Rendőr-járőrautó:
06-20/989-2607
Szabó Zsolt KMB:
06-20/408-4355
Gál Tamás KMB:
06-70/492-0764
A Polgárőrség június, július és
augusztus hónapokban kérésre, a
nyaralás, távollét idejére az ingatlanok előtti sűrűbb jelenléttel igyekszik megelőzni a bűncselekményeket, esetleges betöréseket.
Kérésével Hack István urat, az
Erdőkertesi Polgárőr Egyesület
alelnökét a 06-30/932-1344
telefonszámon vagy a
hackistvan67@gmail.com
e-mail címen keresse.
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„Mi le sze l, h a
n a g y le sze l?”

A

z általános iskola utolsó
éveiben számtalanszor elhangzik ez a kérdés.
Tanulóink pályaválasztás elé kerülnek és az itt meghozott döntés
kihat egész életünkre.
Is ko l á n k
folyamatosan
próbált segíteni idén is
ebben a döntésben.
Középiskola börzéken, pályaválasztási kiállításokon vettünk részt,
így személyes benyomásokat is kaphatunk az egyes középiskolákról,
illetve osztályfőnöki órákon beszélgettünk a lehetőségekről.
Az iskola választásánál fontos
szempont lehet az is, hogy az iskola
milyen iskolán kívüli programokra nyújt lehetőséget pl. szakkörök,
klubok, délutáni sportolási lehetőségek, illetve nem könnyű eldönteni
azt sem, hogy megfelelőnek ítélt középiskola kedvéért mennyi utazást
vállaljon a gyerek.
A döntések megszülettek, tanulóink izgulva ugyan, de tele reményekkel írták alá továbbtanulási papírjaikat.
A napokban az utolsó értesítések
is megérkeztek és örömmel láttuk,
hogy iskolánkban a továbbtanulási
arány idén is 100%-os volt, tanulóinkat felvették középfokú intézményekbe.
Az első helyre húsz fő, a másodikra kettő, a harmadik helyen megjelölt
középiskolába egy fő nyert felvételt.
Tizenegyen szakiskolában, kilencen
szakközépiskolában, hárman gimnáziumban tanulnak tovább
Gratulálunk! Sok sikert, minden jót kívánunk nektek az
új iskolátokban is!
Erdőkertesi Neumann János
Általános Iskola

BA R ÁTSÁ G
Kedves Erdőkertesi
Nyugdíjasok!
ár 40 éve működik a
M
Nyugdíjas Klub. Ha szeretnétek jól érezni magatokat,
szerettek beszélgetni, kártyázni,
kirándulni, fürdőbe járni stb...,
akkor köztünk a helyetek!
Összejöveteleinket
minden
szerdán a Faluházban tartjuk.
Szeretettel várunk minden
nyugdíjast!
Bence Kálmánné Vera
klubvezető

Ö N K É N TESE K
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HAT TORTÁ S SZÜLETÉSNAP – 134 É VES A
M AGYAR VÖR ÖSKERESZT

ezúton is nagyon köszönünk.

Vöröskeresztes Tevé- Év önkéntese
kenységért - gyémánt fo- Reichné Tallárom Györgyi
kozat
Elismerő oklevél - ifjúsági
em csak látható, de tapintható és a program Rada Józsefné
munkáért
zárásaként akár „kóstolható” is volt a vöröskeFülep Tamás
resztes jelenlét a Megyei Világnapi Ünnepélyen május Vöröskeresztes Tevékeny- Dávid Kitti
6-án, a nyáregyházi Kovács István Művelődési Házban. ségért - arany fokozat
A műsorszámokban változatos és az elismerésekben, Fodor Antalné dr.
Elsősegélynyújtás népszevalamint a gasztronómiai különlegességekben gazdag Czírják Józsefné
rűsítéséért Ezüst Emlékrendezvényen mindenki érezhette jelentőségét annak,
érem
milyen kötődést és identitást jelent a világ legnagyobb Vöröskeresztes Tevékeny- Csontos Ferenc
humanitárius szervezetéhez tartozni. Az idei progra- ségért - ezüst fokozat
mon valódi közösségként ünnepelhette fennállásának Lesták Pálné
Életmentő érdemérem
134. évfordulóját a Vöröskereszt Pest Megyei Szerveze- Fülöp Zoltánné
Albrecht Péter
te. Az ünnepségen összesen 12 kitüntetést és 18 elismeKiss-Márton Vidor
Vöröskeresztes Tevékeny- Varga István Dénes
rést adott át a szervezet vezetése.
Szép hagyományt indítva, az ünnepséget megelőző- ségért - bronz fokozat
en a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskola címet ado- Tóthné Klagyivik Ágnes
Év támogatója
mányozott a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Özv. Tóth Mihályné
ALDI Magyarország ÉlelFülepné Vass Katalin
Alapfokú Művészeti Iskola részére.
miszer Bt.
A Bázisiskola felavatását követően, a rendezvény vendégeit, illetve a megyei szervezet elismerésben részesülő Vöröskeresztes Tevékeny- Év médiatámogatója
önkénteseit és munkatársait a Nyáregyházi Alapszer- ségért - dicsérő oklevél
Duna-Média Televízió
vezet által összeállított világnapi programcsokor szóra- Vöröskeresztes klub Göd
koztatta a település művelődési házában. A rendezvényt Nyuli Attiláné
Főigazgatói dicséret
Maszel László úr, Nyáregyháza alpolgármestere nyitotta
Mesz Rita Franciska
meg, majd Fodor Antalné dr., a megyei szervezet elnöke
Gerzsenyi István
köszöntötte az egybegyűlteket.
A rendezvényen Fodor Antalné Dr megyei elnök és
Megyesi Judit
Gerzsenyi István megyei igazgató elismeréseket és kikommunikációs referens
tüntetéseket adtak át a Magyar Vöröskereszt Pest MeMagyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
gyei Szervezeténél kiemelkedő teljesítményt nyújtó ön+36-70/933-80-38
kénteseknek, illetve hivatásos munkavállalóknak.
pestmegye@voroskereszt.hu
2015-ben kiemelkedő vöröskeresztes tevékenységéért
1119 Budapest, Bikszádi utca 43.
kitüntetésben részesült:
Rada Józsefné, Fodor Antalné dr., Albrecht Péter,
Kiss-Márton Vidor, Varga István Dénes, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. képviselője, a Duna-Média
Televízió képviselője, Mesz Rita Franciska és Gerzsenyi
István az elismerésüket a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának alsópáhoki Központi Ünnepségén,
2015. május 9-én vették át.
A világnapi rendezvény zárásaként egy helyi gyümölcsszobrász remekeit, bőséges svédasztalos vendéglátást és hatféle tortasüteményt fogyaszthattak el
vendégeink. A rendezvény színvonalas megvalósítását
biztosította Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának anyagi, valamint a TESCO-Global Zrt.-nek és a
TS Gastro Kft.-nek a természetbeni támogatása, melyet
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K Ö R N Y EZET Ü N K É RT

TeSzedd!

M

ájus tizenötödikétől pár
napra ránk figyelt Európa
– TeSzedd szemétügyekben biztosan.

A 2015. évben immáron ötödik
alkalommal töltöttük szabadidőnk
egy részét szemétszedéssel, szemétgyűjtéssel, mások által eldobott,
lerakott, otthagyott szemét összeszedésével, eltakarításával. Írhatnánk markáns jelzőket azokra akik
gondatlanul, nemtörődömséggel,
flegmán eldobnak, ledobnak, ott
hagynak mindent, ami elhasználódott, elromlott, szemétté vált, - de
ilyenkor elakad a szó, az írás, a hang .
. . , mert kevés az esélye annak, hogy
bárki , aki eddig így csinálta, most
egy olvasmány, egy figyelmeztetés,
egy indoklás után megváltozna . . .,
de ez a kevés esély is biztatóbb a semminél. . . Ezért írni, szólni, mutatni
kell ! Elsőként gyermek korban, aztán mindvégig az életben mindenkinek, mindenkihez . . , aki eddig
még nem döbbent rá: a szemét téged
is ellep, megbetegít,
tönkre tesz, elpusztít . . . Pénzedbe, vagyonodba, jólétedbe

kerül! Hangulatodat, egészségedet,
örömödet, látványodat, illatodat,
bűződet, ízedet teszi tönkre, veszi
el, roncsolja szét . . .Ha hagyod, ha
így csinálod, mint eddig ! Hajolj
le, vedd fel, gyűjtsd össze, és tedd a
szemét-tárolóba, s gondoskodj róla,
hogy az útja csak a szemétégetőbe
folytatódjon. Okozz örömöt magadnak, azzal, hogy tiszta jövőt élsz
ezután, örülj annak, ha valakit meggyőztél, rábírtál arra, hogy a szemét
csak a szemetes-zsákba való, és tudatosítsd magadban és másokban is,
hogy a szemét gyilkol: természetet,
élőlényt, vizet, földet, levegőt ... s ha
így megy tovább: tégedet is...
Erdőkertes pénteken reggel várta
az első szemétszedő csoportot a Béke
úti aszfalt végén. Százötven fő körüli
felnőtt és iskolás, és ugyancsak elismerésre méltó létszámú kisgyermek
gyűlt össze, hogy vidámságnak felfogva az együttlétet összeszedje mások szemetét. Az erre a célra feliratozott zsákok a védőkesztyűs szorgos
kezek, és derekak munkája nyomán
teltek, és elszállításuk után tisztává
változott a táj. A zsákok százai, a
fuvarok kanyarjai mellett talán az is
jelzi a fáradozás eredményességét,
hogy fellélegzett az erdő.
Ez a fizetség a természettől...
A délutáni , közel száz fős csoport a felnőttek, tanárok, hivatali
dolgozók munkájától várta újabb
területek emberhez méltóbbá változtatását. Közel két órás hajlongás
után az eredmény
ekkor is láthatóvá,
a bosszankodás
elviselhetőbbé, a
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remény közelebbivé vált . . . S akiknek éppen a születésnapjára adódott
mások szemetének felszedése, őt
kollégái, ismerősei, az eggyé gyúródott kis csapat tagjai a homokbánya
(illegális) szakadékai előtt, feltornyosuló szemetes-zsákok mellvédjében, műanyag vájlingok, szétdurrant eü. kagylók, kivénhedt rekeszek
gyűrűjében köszöntötték az alkalmi
kórus hangjaival, – biztosítva a különlegességről, hogy ilyen születésnapi ünnepség nem akárkinek
adatik meg ...
És ahogy lenni szokott a helyszínen látványosan alakuló munka
háttere is legalább ennyire fontos, a
konyhában serénykedők igen finom
pogácsája volt ízlelhető.
Az ország május közepén szemétszedő hétvégét tartott, 170 ezren tevőlegesen is fontosnak tartották ös�szeszedni, begyűjteni, zsákba rakni
a szemetet. Nagy öröm, hogy ennyi
szemét már jó helyre került. Nagy
kudarc, hogy még mindig ilyenek
vagyunk . . .
Kép és írás : Juhász Andor
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Védőnői hírek
HELYETTESÍTÉS
II.KÖRZET
Varga-Bokor
Varga
Bokor Zsuzsanna

20/350Ͳ4126
Almásu.
Aradiu.
AranyJánosu.
Bártfaiu.
Csillag
Cs
illagu.
u
DobóuͲZomboriuͲtól
Dohányu.
Ezerjóu.
Eperjesiu.
Fƾzfau.
Gézau.52Ͳtƅlés49Ͳtƅl
Határu.
Homokbányau.
Homokdƾlƅu.
Kígyóstósor
Kígyóstóu.Kazinczytól
Kériu.
KossuthuKazinczyͲtól
Kölcseyu.
Kövidinkau.
Losonciu.
Lugosiu.
Mikszáthu.44Ͳtƅl29Ͳtƅl
Napu.
N í
Nyíresu.
Puttonyu.
Présházu.

Cseriné Szeredai Andrea

20/350Ͳ2982
BacsóBélau.
Dobóu.ͲZomboriuͲig
Géza50Ͳig47Ͳig
Hunyadiu.
Jókaiu.
Jókai
u
Kazinczyu.
Kígyóstóu.KazinczyͲig
Kolozsváriu.
KossuthuKazinczyͲig
Körteu.
Meggyfau.
Mikszáthu.42Ͳig27Ͳig
Nádasu.
Pozsonyiu.
Revetegu.
Sugáru.
Szabadkaiu.
Szilvau.
u.
SzƅlƅsorKazinczyuͲig
Tücsöku.
Vadvirágu.
Veresegyháziu.

Kedves Szülők!

A

nyünkre a Faluházba.
Programok:
megnyitó, köszöntő Dr. Pásztor László
polgármester
rövid történeti áttekintés
mozgásfejlődés jelentősége a születéstől Bács
Rita gyógytornász
hordozókendő használata Uracs Nikolett
HPV védőoltásról Mályvavirág Egyesület
egészséges táplálkozás, mozgás jelentősége
Diósi Péter
gyerekprogram, torna
termékbemutató (HIPP, Akacia Pharma Kft)

II.
védőnői
körzetet április
1-től helyettesítéssel
látjuk el. Az utcák elosztását alább láthatják.
Tanácsadásra a megadott telefonszámokon
kérhetnek időpontot.
Az I. és a III. körzet
utcái
változatlanok,
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Erdőkertes honlapján
További információ az intézményekben kihelyezett
megtalálhatóak.
plakátokon!
Varga-Bokor Zsuzsanna védőnő

Rizling u.

Szalaisor
Szlankau.
Szƅlƅsoru.KazinczyͲtól
y
Vácbottyániu.
Vicziánu.
Violau
Zomboriu.

Horváth Ferenc

A védőnők dicsérete

A Magyar Védőnői Szolgálat 100. évfordulójára
VÉDŐNŐI KÖRZETEK

I. KÖRZET

III. KÖRZET

Varga-Bokor Zsuzsanna

Cseriné Szeredai Andrea

tel:20/350-4126
Ady Endre u.
Lapály u.
Akácfa u.
Liget u.
Alig u.
Lomb u.
Aszódi köz
Mária u.
Aszódi u.
Metró u.
Árpád u.
Méhes-köz
Bagoly u.
Mogyorós u.
Banka u.
Nyár u.
Báthori u.
Orsovai u.
Beszkárt u.
Ősz u.
Bethlen Gábor u.
Pacsirta u.
Béke u. 37- és 72-től
Pál u.
Bibic u.
Rákóczi u. 34- és 25-től
Birkás u.
Rét u.
Bocskai u. 28- és 23-tól
Rózsa u.
Csíz u.
Sándor u.
Cinke u.
Szatmári u.
Domb u.
Szív u.
Erdőkerülő u.
Tavasz u.
Fenyves u.
Tél u.
Fő út 138- és 73-tól
Tölgyfa u.
Gólya u.
Trencsényi u.
Háromház u.
Vágás u.
Hév u.
Vereckei u.
Huba u.
Vércse u.
Johanna u.
Villamos u.
Juhász Gyula u. 12- és 9-től
Vörösmarty u.
Kalauz u.
Zrínyi u.
Katona József u.
Kálmán u.
Kilencholdas u.

tel:20/350-2982
Béke u. elejétől 35- és 70-ig
Bocskai u. eleje 16- és 21-ig
Cseresznyefa sor
Cserép-köz
Fő tér
Fő út páratlan oldal 71-ig
Fő út páros oldal 138-ig
Hársfa u.
Iskola u.
József Attila u.
Juharfa u.
Juhász Gyula u. eleje 7- és 10-ig
Kémény u.
Kőrisfa u.
Mély u.
Móra Ferenc u.
Nemes u.
Nyírfa u.
Paskom u.
Pálya u.
Petőfi Sándor u.
Rákóczi u. 32- és 23-ig
Sport u.
Tégla u.
Thököly u.
Tompa Mihály u.
Tó u.
Vácegresi u.

100 éves a Védőnői Szolgálat
Sok szeretettel meghívjuk a kismamákat és a kisgyermekes anyukákat, valamint a leendő 7. osztályos lányokat szüleikkel, a június 9-én 9-12-ig tartandó rendezvé-

Áldassanak, ezerszer is,
a védőnő-kezek,
melyek már száz esztendeje
óvnak, segítenek.

S világolni segítik az
anyaság fényeit:
ezt is, ahogy még annyi mást,
a jövőnkért teszik.

Hazánk hús-vér tündérei
védőnőink, akik
nagy-nagy szívében szeretet
és gyöngédség lakik.

Nem is gondolnak erre tán,
csak teszik dolgukat:
segítőkészségük, hitük,
buzgalmuk nem lohad.

Megsimítják a gyermekek
arcocskáját, haját
együttérzést, vigasztalást,
derűt plántálva át.

Oly szép ez az évforduló!
Hagyjuk is most a szókat!
S hálás kézcsók illesse-száz!a védőnő-kacsókat!
2015. május 15.

Azonnal serkennek, mikor
látják, hogy tenni kell:
indulnak, a rászorulót
szívből karolni fel.

7

s p o rt

a gal a xis vse a sztalitenisz hírei

V

éget értek a Budapest-bajnokság 2014-2015.
évi küzdelmei.
Három Felnőtt csapatunk (17 fő) - a Galaxis VSE
fennállásának legjobb eredményeit érték el a 16 csapatos bajnokságokban.

1. Czeglédi Dorka (Budapest, Statisztika)
2. Letanóczki Dalma (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Volentics Anna (Dunakeszi, D. Kinizsi)

- Galaxis VSE I. a XI. kerületi bajnokság I. osztályának bajnokságban (Megye A szint) 3. helyen végzett
- Galaxis VSE II. a XI. kerületi bajnokság II. osztályában (Megye B szint) 2. hely.
- Galaxis VSE III. a XI. kerületi bajnokság II. osztályában (Megye B szint) 5. hely.

Egyéni és verseny eredmények:
l Április végén rendezték Budapesten a Mini
Kiandra kupa havi fordulóját.
A kicsiknél 28 fő indult (25 fiú, 3 leány).
Letanóczki Dalma (2005) megismételve az előző havi
teljesítményét ismét megnyerte a versenyt! A kupa és
az érem díjazás mellett egy STIGA pólót is átvehetett
ajándékként.
A nagyoknál Cserey Bálint 5. lett (5 helyet előbbre lépve a múlt hónaphoz képest, idén már a nagyok
között). Márton Márk pedig 9. helyen végzett.
Összevont párosban Cserey Bálint és Márton
Márk egyaránt 3-3. helyen zárt, más-más partnerükkel az oldalukon.
A verseny után kisorsolásra került Jakab János
olimpikon, korosztályos Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok meze, melyet Cserey Bálint nyert
meg!
l Május 9-én Papp László Budapesten indult a
felnőtteknek kiírt Imre Kupán, melyet először rendezett Pestszentimre. Jónyer István 4-szeres világbajnok
díszvendégként nyitotta meg a versenyt.
Hat négyfős csoport egyikéből Laci összesen öt
győzelemmel, egyetlen vereséggel a háta mögött végül 3. helyen végzett!
l Szintén május 9-én, Dunakeszin a gyermekek
versenyeztek, ahol igazolt sportolók is részt vettek,
tőlünk hárman voltak ott.
Az újonc lányoknál Letanóczki Dalma 2. lett. Ami
emeli a helyezés értékét, hogy meggyőző játékkal
3:0-ra legyőzte az idei országos "Reménységek Kupája 2015" győztest, melyet a 2004. 01 után leigazolt
utánpótlás korú gyermekek számára írtak ki.

Dalma e mellett elindult a fiúk között is, ahol 4 győzelemmel, 2 vereséggel a háta mögött 5-8 helyen végzett,
éppen Bálint állította meg 3 szoros játszmában, útközben legyőzve az U13-as fiú listán az 51.-et.
Az újonc fiúknál Cserey Bálint 3. helyen zárt, elődöntőben a későbbi győztestől kapott ki,
1. Kishegyi Ákos
(D. Kinizsi)
2. Schleer András
(Gödöllői EAC)
3. Cserey Bálint
(Galaxis AK)
3. Vándor András
(D. Kinizsi)
Letanóczki István
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2015. júniusi programok

l

2015. június 2. (kedd) 16.3o
A Gitártanszak növendékeinek évzáró programja

A KincsTár Iskola ballagási ünnepsége

l

2015. június 13. (szombat) 14.oo órától
A Szent István Parkban: A Barátság Nyugdíjas Klub évfordulós ünnepi programja

l
2015. június 5. (péntek) 8.3o és 10.oo órakor
„MIÉNK ITT A TÉR” a Neumann János Általános Iskola kulturális seregszemléje

l

l
2015. június 7. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Tájékoztató a plakátokon!

l

Június 13-án 14.oo órától 18.oo óráig:
II. PALÁNK KIÁLLÍTÁS a Géza utca és a Hunyadi
utca sarkán, a jótékonysági rendezvényt az állatok védelmében, az állatok érdekében szervezi Temesi Attila,
l
2015.június 5. (péntek) 18.oo órakor
támogatja az intézményünk. (részletesen szórólapokon,
„MIÉNK ITT A TÉR” a Neumann János Általános honlapjainkon!)
Iskola kulturális seregszemléje, bemutató szülők, rokol
2015. június 20. (szombat) 14.oo
nok, barátok számára
ULTI-KLUB
l
2015. június 6. (szombat) 9.oo-12.oo
A belépés díjtalan!
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
2015. június 26 (péntek) 10.oo órától
Stand-díj: 500.-Ft és 700.-Ft (előzetes bejelentkezés: jú- l
Semmelweis nap (ESZAK)
nius 1-ig!)
A belépés díjtalan!
l
2015. június 28. (vasárnap) 17.oo
l
2015. június 6. (szombat) 13.oo-16.oo
NOSZTALGIA KLUB
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!” Bolha-piac
Június 28-ig látható a „Történelem a mának”
Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (előzetes bejelentkezés: jú- l
Anne Frank életéről szóló kiállítás
nius 1-ig!)

l

2015. június 9. (kedd)
100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Tájékoztató a plakátokon!

l

2015. június 11. (csütörtök) 18.oo órakor
Filmvetítés – A Musza Dagh negyven napja
Az Örmény Genocídium emlékére (ismertető alább!)
A belépés díjtalan!

l
2015. június 12. (péntek) 17.oo órakor
A Szó-Fogadó Iskola ballagási ünnepsége
l

2015. június 13. (szombat) 10.oo órától

2015. június 22-26-ig HONISMERETI, TERMÉSZETISMERETI ÉS TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR - A Hortobágyi Nemzeti Park területén

Júliusi előzetes:
AZ INTÉZMÉNY JÚNIUS 29-TŐL AUw
GUSZTUS 8-IG ZÁRVA LESZ, A KÖVETKEZŐ
IDŐPONTOK KIVÉTELÉVEL:

JÚLIUS 13-19-IG
w
(TÁBORAINK ÉS A FALUNAPOK)
JÚLIUS 25-26 (A NYEREGBE KERTES! ÉS
w
A KERÉKPÁROS RENDEZVÉNY)
(RÉSZLETESEN PLAKÁTOKON ÉS A HONLAPOKON OLVASHATÓ)

fa l u h á z
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Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap (szállás nélkül
JÚLIUS 17. (PÉNTEK) 19.oo
12.000.-Ft)
Színházi előadás a Faluházban: Mindörökké fiatal!
A díj szállást, étkezést, foglalkozásvezetést, anyagköltséZenés időutazás Demjén Ferenc dalaival
get tartalmaz
Egy fantasztikus zenés - táncos koncert A Csomópont Tervezett program: textilfestési technikák, nyári táska
Tehetségkutató és a Fortuna Társulat előadása, a Spirit varrása, takaró/terítő készítése, rátétes párna varrása.
Színház művészeivel.
Jelentkezni lehet a Faluházban június 20-ig!
Belépődíj: 1.600.- és 1.300.-Ft (elővételben is kapható!)
A TÁBOROK MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN INDULNAK!
JÚLIUS 18. (SZOMBAT) A Szent István parkban: GASZTRONÓMIAI PROGRAM (külön tájéfelhívá s
koztatón!)
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTAA szabadtéri színpadon kezdés: 14.3o-kor
Fellépnek: a Veresegyházi B-SIX HIP HOP tánciskola, TÁST szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére,
Máté Erika (stand up), a MatematicA Zenekar, a Side hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a programjaink látogatását. Várjuk a jelentkezőket, akikkel
Road zenekar, és még mások is.
elbeszélgetünk a feladatról.
19.oo-19.45 Csinibabák (A budapesti Csomópont Te***
hetséggondozó Program résztvevői)
A Musza Dagh negyven napja
20.oo-23.oo UTCABÁL – MADARAK HBZ

w

w

JÚLIUS 19 (VASÁRNAP)
w
A labdarúgópályán

9.oo Sebő János Ifjúsági Labdarúgó Emléktorna
13.oo Erdőkertes Jobboldal a Baloldal ellen (politikamentes) labdarúgó mérkőzés
JÚLIUS 25-26.
w
NYEREGBE KERTES / III. ERDŐKERTESI LO-

VAS KUPA
A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő lovas
kupa ezúttal a Falunapokat követő hétvégén lesz megtartva az Erdőkertesi SE szervezésében.
Sportpálya melletti terület (Béke utca 3.)
VERSENYPROGRAMOK ÉS ÜGYESSÉGI VERSENYEK (KEZDŐ, HALADÓ)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Táboraink:

KÉZMŰVES TÁBOR 2015. július 13-17-ig
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR 2015. július 13-17-ig
Szakmai vezető KOVÁCS ÉVA
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.
KÉZMŰVES, PATCHWORK (TEXTIL) TÁBOR
(felnőtt!) 2015. július 13-17-ig
(a jelentkezők által választott 3 napon!)

A török Dzsevet pasa 100 éve adott parancsot a török
földön élő örmények elleni tömegmészárlás megkezdésére. Az Ottomán Birodalom területén élő kétmillió
örményből másfél-milliót öltek meg 1919-1923-ig a törökök.
Az örmény tragédiát Franz Werfel könyve, A Musza
Dagh negyven napja örökítette meg.
A könyvből készült monumentális filmeposz az örmény
genocídium rendhagyó epizódját mutatja be: ha az örmények valahogy fegyverhez jutottak, a törökökön nem
segített a túlerő. Csak sajnos ritkán adatott meg nekik az
önvédelem lehetősége...
Az1982-ben a könyv nyomán készült angolul beszélő
amerikai filmet Wertán Kinga közbenjárására tudjuk a
Faluházban levetíteni (magyar feliratos).
Franz Werfel regényéből a forgatókönyvet írta: Alex
Hakobján
Főszereplő: Kabir Bedi - Gabriel Bagradján, rendezte:
Sarky Maouradján
***
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 alkalmat március 27-én (péntek) 18.oo órai
kezdettel tartották. Jelentkezni lehet a civil szerveződés ötletgazdája elérhetőségein: Ertinger Géza tel:
06/28 786-538 email: ertinger.geza@upcmail.hu
A részvétel díjtalan!
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Kedves Erdőkertesi Anyukák, Kismamák és
Nagymamák!

feldolgozását.A részvétel díjtalan!
***
Találkozzunk minden héten csütörtökön 10.oo-12.oo- Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
óráig a Erdőkertesi Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző auCsatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes tomatika-, látvány-elektronika áramkör építés. MikroBaba-Mama Klub. Szeretettel várunk minden érdek- kontroller- és számítógép programozás. Linux alapismelődőt!
retek. Bővebb információ a Faluház honlapján!
Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna
***
MEGHÍVÓ
Alapfokú gombaismereti tanfolyam folytatódik a Faaz IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA
luházban Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. Elméleti foglalkozások ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, Sok szeretettel várunk mindenkit, aki bármilyen idegen
minden második csütörtökön 18.oo-20.oo-ig. Terep- nyelven ért, beszél illetve külföldön huzamosabb ideig
gyakorlat ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen élt, hogy csatlakozzon baráti társaságunk által újra elegyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költ- indított idegen nyelven beszélők klubjába! A klubban
NÉMETÜL, ANGOLUL, KÍNAIUL és MAGYARUL
ségmegosztással.
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmazza). beszélő baráti társaság, kötetlen légkörben zajló beszélgetésekre invitál minden érdeklődőt.
***
BioPont klub indult májusban a Faluházban, amely a Az ingyenes összejöveteleinkre a Faluházban kerül sor,
környezettudatos, vegyszermentes életmódot tűzte ki várjuk az elérhetőségeinken a jelentkezésüket.
MINDEN ÉRDEKŐDŐT SZERETETTEL
célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól taVÁRUNK! BELÉPŐDÍJ NINCS!
nulás módszerét alkalmazzuk. A havi rendszerességű
foglalkozások mellett célzott természetjárásokon ve- A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község honszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, lapján, a Faluház címszóra kattintva.
Pallag Katalin
továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények

hírek
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A

veresegyházi Erős Gyöngyi "Különleges játékok"
A célunk, hogy a számítógép és az okostelefon mellől
forgalmazójával rendszint ezidőtájt rendezzük kicsit elvonjuk őket. Sikerült. :-)
meg évente. A gyerekek most is önfeledten szórakozva
játszottak.

elfogták a kábító r ablót

V

ádemelési javaslat egy nem vezettek eredményre, ezért a Gödöllői Rendőrkakistarcsai rablásban
pitányság 2014. július 28-án elrendelte a körözését.

Fővárosi rendőrök fogták el azt
az 53 éves nőt, aki a gyanú szerint
egy kistarcsai egészségügyi intézményben elkábított egy
beteget, majd kirabolta.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX.-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai állampolgári
bejelentés alapján 2014. augusztus 26-án megjelentek
egy Budapest XX. kerületi háznál, ahol intézkedés alá
vonták az 53 éves asszonyt. Az ellenőrzés során kiderült,
A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya hogy a gödöllői rendőrökön kívül több hatóság is elreneljárást folytatott rablás bűntett elkövetésének megala- delte K.-V. Klára körözését.
pozott gyanúja miatt egy 53 éves budapesti nő ellen.
A fővárosi rendőrök a nőt elfogták és előállították,
A jelenleg rendelkezése álló adatok szerint a nő 2014. majd a további intézkedések megtétele céljából a Fővámájus 5-én 9 óra és 11 óra közötti időben bement egy rosi Büntetés-végrehajtási Intézet részére átadták. A gökistarcsai egészségügyi intézménybe, ahol összeismerke- döllői rendőrök 2014. szeptember 9-én gyanúsítottként
dett az egyik beteggel. A sértettnek azt állította, hogy a hallgatták ki rablás bűntett elkövetésének megalapozott
főnővér küldött neki egy italt, amit a hátralévő vizsgá- gyanúja miatt.
latok előtt meg kell innia. A beteg az italtól bódult állapotba került és magatehetetlenné vált. A gyanúsított ezt
A gyanúsított ellen folytatott eljárást a Gödöllői
kihasználva bement a sértett betegszobájába és onnan Rendőrkapitányság a napokban befejezte és a keletkeeltulajdonította a táskáját, amiben készpénz, iratok, va- zett iratokat vádemelési javaslattal megküldte az illetélamint mobiltelefon volt.
kes ügyészség részére.
A végrehajtott nyomozási cselekmények eredményeként a gödöllői rendőrök azonosították a bűncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható budapesti nőt, akinek a felkutatására tett rendőri intézkedések

Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság

é l m ény e i nk
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Rejtő - Rejtvény - Rejtély

K

ellemes szombat délutáni összejövetel volt a Faluházban május 9.-én. A programajánló plakát
Cs. György Városi Kul-Tour bemutatójához csinált
kedvet Rejtő Jenő 110. születési éve alkalmából.

kedves, baráti beszélgetések igazat kapnak, mert kiderült , hogy Rejtő Jenő nagy utazó volt, - olyannyira, hogy
sokszor a drága jó édesanyja sem tudta merre utazgat,
esetleg csavarog . A Marseille-ben tett - nevezzük finoman - kirándulás például számos regényben felbukkan,
hasonlóan az Idegenlégiós élmények is , ami a megszökéstől , az önkéntes kilépésig több változatban előfordult, a kedélyesen kiszínezett, legvalószínűbb kirúgás
helyett. Gibson Lavery, aki nem más, mint Rejtő Jenő,
ugyancsak érdekfeszítően érdekes olvasmányt nyújtott
az akkori idők , akkor is eltúlzott angol-műveltség kedvelőinek.
Aztán a sok-sok fantázia-szülemény után bekövetkezett a valóság, ami Reich Jenőt, a zsidó származású magyar írót is utol ért. Egy nyilas újság közölte a hírt, hogy
a kávéházi - egyébként fantasztikus gyorsasággal, alkotóképességgel író – szerzőnek a munkatáborban kellene
olt egyszer egy regényhős, akit P. Howardnak lennie. Így került a Szovjetunióba vezényelt egységbe,
hívtak – címmel. Varsányi Ferenc, Emmy-díjas és a közel negyven fokos hidegbe, ahol harminchetedik
rendező életrajzi dokumentumfilmje fokozta az érdek- életévében vissza adta lelkét Teremtőjének. Azon a nalődést, merthiszen ki ne hallott volna Piszkos Fredről, pon - hogy ez is , humorához híven, groteszk legyen
Fülig Jimiről, Az elveszett cirkálóról, meg a Megtalált -, amikor mindenki vidám, bizakodó, és elégedett : Szilcirkálóról, a Tizennégy karátos autóról és a többi, a na- veszterkor.
gyobb művek esetében harminchét alkotásról . Az első
Kép és írás : Juhász Andor
nagy meglepetés, sok könyvimádó esetében, az alkotás szóból eredhet, mert bizony gyermek-korunkban
ponyvának, lenézett, sőt tiltott olvasmánynak minősítették, amit a kötelező olvasmányok mellett, netalán,
helyett nagy vétség volt kézbe venni. Felnőttebb korunkban azzal próbálták silányítani az érdekfeszítő, izgalmas,
cselekmény dús, jó humorú, némi ál-alvilágú történetek
értékét, hogy úgy hírlett, P.Howard soha nem járt Afrikában, a Francia Idegenlégióban méginkább nem, sőt
nem is P.Howard, hanem Rejtő Jenő a neve.
A bemutató előadás, a film, és az internetes Wikipédia
Creative Commons mind ezeket cáfolta, és a korábbi

V

SÉRELMEK A
P SZICHIÁTRIÁN

H

a
családtagja,
barátja,
ismerőse, hozzátartozója jogait
megsértették a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít
ingyenes
jogsegélyszolgálatot
azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány

PSZICHIÁTRIAI
SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
a
gyermeke
"tanulási
H
problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai

szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató

kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan
kezelünk!
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a Diótör ő M arikája

G

yöngyvér 2002.
április
18-án
született és családjával
együtt Erdőkertesen él.
A településünkön járt
óvodába és jelenleg a
Kálvin Téri Református Általános Iskola tanulója.

2db I. hely
Magyar Bajnokság
Jazztánc – junior lány szóló II.
hely Modern – junior lány duó
I. hely

A táncművészettel komolyabban
nyolc éves korában kezdett foglalkozni. Jelenleg a Jumpers Tánc és
Sportegyesület növendéke, ahol
egyik felkészítő tanára az édesanyja
(Vajda Gyöngyvér).
Heti rendszerességgel 9-10 órát
szentel a szabad idejéből, hogy felkészült táncos váljon belőle. A kötelező tánctréning mellett nem csak a
táncművészet különböző formanyelveit sajátítja el, hanem akrobatika és
dráma órákon is részt vesz.
A sok-sok kitartó munkának köszönheti a sikeres versenyeredményeket és azt, hogy a Gödöllő Táncszínház egyik fiatal szólótáncosa. Az
elmúlt időszakban számos előadásban kapott már főszerepet, mint
például az Egri csillagok Vicusa, a
Diótörő Marikája, továbbá Isadora
Duncan fiatalkori alakját jeleníthette meg a színpadon a mozdulatok
kifejező erejének köszönhetően.
Reméljük, hogy kitartása meg-

Szövetség / IDO
Helyszín: Olaszország, Biella
Moderntánc – children, lány
duó kategóriában
2013. Európa Bajnok I. helyezett
Szövetség / WADF
Helyszín: Csehország, Lieberec
Moderntánc – junior, lány szóló
kategóriában
2013. Világbajnoki IV. helyezett
Jazztánc – junior, lány szóló
kategóriában
2013. Világbajnoki II. helyezett
Showtánc – junior, lány szóló
kategóriában
2013. Világbajnoki I. helyezett
Helyszín: Szerbia - Novi Sad
(Újvidék)
Moderntánc – junior, lány-szóló
kategóriában 2014. Világbajnokság II. helyezett
Gratulálunk az eddig elért szép
eredményekhez és további sok sikert
kívánunk!

NEMZETKÖZI VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEK:

Virágh Gyöngyvér

marad és még sok szép eredményt és
színpadi sikert tudhat majd magáénak, amire településünk is méltán
büszke lehet.
Az elmúlt évek jelentősebb sikerei az alábbiak:
HAZAI FELLÉPÉSEKEN:
Szövetség / MDSSZ
2012.
Magyar Bajnokság
Moderntánc – children lány szóló
I. hely
2013.
Országos Bajnokság
Moderntánc – children lány szóló
2db I. hely
Magyar Bajnoki cím / Magyar
ranglista I. hely
Moderntánc – children, lány duó
kategóriában
2014.
Országos Bajnokság
Moderntánc – junior lány szóló
III. hely
2015.
Országos Bajnokság
Jazztánc – junior lány szóló III.
hely és I. hely
Modern – junior lány duó

-P.K.-
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jra nyár lett. Eljött a jó idő, és akármen�nyire is szólnak a hírek káros sugárzásokról, meg savas esőkről, meg szennyezett
tavakról, levegőről, mégsem tudom azt mondani a saját gyermekeimnek, de a hittanosaknak
sem, hogy inkább maradjanak a lakásban, vagy
simogassák a telefont, nézzék a képernyőt.
Biztos vagyok benne, hogy még mindig van
annyi erő az ember immunrendszerében, hogy
egészségesebb lesz, ha mozog a természetes
környezetben.

De mihez is kezdjen az ember a mai világban, ha rászakad a szünidő? Van-e valamilyen
keresztyén aktualitása a szabadidőnek? Van-e
bibliai vonatkozása a pihenésnek?
Hogyne lenne. Nagyon is, hogy van. Muszáj pihenni. Nem elsősorban az ember erejét
kihasználni akaró ilyen-olyan politikai rendszerek mottója volt az, hogy legyen meg a pihenés
(legalább 8 óra egy nap), hanem természetesen a bibliai gondolkodás évezredek óta megfogalmazta, hogy élni enélkül is lehet, de nem
tartósan.
A Biblia ciklikusságban gondolkodik. 6 nap
munkáról beszél. Hűséges és kemény munkáról
többnyire. Olyanról, amit nem emberek hatalma
miatt tesz az ember, hanem amit Isten dicsőségére végez. Amikor nem az lesz a fő motiváló
erő, hogy „csak a nap meg ne álljon”, vagy
„mindegy, úgyse a miénk lesz”, vagy „utálom
a hétfőt”, hanem hogy mindig a legtökéletesebbet, a legszentebbet adni a Szentségesnek. A
puritán mozgalom elterjedésekor pár száz évvel
ezelőtt először elkezdtek megijedni az emberek azoktól a keresztyénektől, akik radikálisan
akarták a bibliai mércét betartani, és amennyire
tudták, betartatni is, mert félelmetes volt az a
következetesség (és sokszor kíméletlenség is),
ahogyan a bűn és az Istennek való engedel-

á l d á s , b ék e s s é g !
messég kérdésében megnyilvánultak. Ezért is
nevezték magukat puritánoknak (tisztáknak),
akik nem felekezetet alkottak, hanem inkább
mozgalomként terjedt el több felekezeten belül
is. Viszont ahogy kezdtek elterjedni, egyre szívesebben alkalmazták felelős állásokban őket,
mert látták, hogy nagyon megbízhatóak. Az ő
lelkiismeretük nem embereknek, hanem egy
felsőbb erőnek kívánt megfelelni: Istennek. A
Biblia Istenének.
De ahhoz, hogy az ember dolgozni tudjon,
pihenni is kell. Illetve nemcsak pihenni, hanem
feltöltődni. Mert a pihenésen sokszor valami
olyat értünk, ami nemhogy erősítene, gazdagítana, hanem ellenkezőleg: sokkal fáradtabbak
vagyunk utána, mint előtte. Ilyen lehet egy filmekkel eltöltött hétvége, amikor az ember ki
sem jön a szobából. Vagy egy részegen átmulatott hétvége, a teljes kimerülésig. Hát persze,
hogy az ilyen emberek utálják a hétfőt, mert
nem tudják kipihenni magukat.
A Biblia ehelyett a feltöltekezésről beszél.
Elmenni templomba. Olvasni a Bibliát, mint Isten szavát, amely teremtő erő. És utána együtt
lenni másokkal, talán kirándulni, talán együtt
olvasni, talán sokat beszélgetni olyan dolgokban lenni, amelyekben a másik lelkével lehet
foglalkozni.
De jó lenne, ha a faluban egyre több olyan
időt töltő ember lenne, akik egymás lelkével
foglalkoznak. Nem kell ehhez tengerpart, nem
kell még a hegyekbe sem menni, csak egy
olyan helyre, ahol ketten vagy többen együtt
lehet lenni.
Sajnos a mai világban épp ez az, amit nehéz
megvalósítani. Együtt
lenni. Mert kell a sok
pénz a feneketlen
kutakba, fizetni kell
a bankokat, dolgozni
kell pihenés nélkül,
míg csak képes erre
a szervezet. Vagy ha
van egy kis szabadidő, akkor az ember
azt érzi, hogy ki kell
kapcsolni teljesen,
és szinte tönkretenni
mindent egy napra,
mert idegileg nem lehet ezt már bírni.

Azt hiszem, hogy igaza is van. Ezt nem lehet idegileg kibírni – sokáig. De akkor miért
vannak ebben annyian? Épp azért, mert nem
tudnak jobbat.
Ez pedig a legnagyobb kár. Mert van jobb,
sokkal jobb. Amiért az emberek képesek a saját
érdekükkel szemben is igazat mondani, amiért
képesek pénzt is adni önként, van olyan jobb,
amiért készek tömegek is akár az életüket kockáztatni vagy feladni. Van olyan érték, amely
feltölt, megerősít mindenféle teher hordozására. Ez pedig az Isten szeretete, amely Jézus
Krisztusban nyilvánult meg.
Aki megérezte már és megértette, hogy a
teremtő Isten mennyire és hogyan szereti őt, az
nem kikapcsolódni akar, hanem bekapcsolódni.
Az nem elmenekül, hanem odamenekül, ahol
töltekezni lehet. Annak a Biblia, a templom,
az igehirdetés nem unalom, hanem az élet beszéde, mert tudja, hogy az Úrnak ad számot,
de szívesen teszi ezt, mert hálás szeretne adni
annak az Istennek, aki érte is adta az életét.
Nyár elején gondoljuk meg: nem kell-e nekünk is feltöltekezni. Hogyan tehetjük ezt meg,
és tudjuk-e a környezetünket feltölteni, mint
akik felülről, az Igéből táplálkoznak? Kívánom,
hogy ki tudjuk mondani mi is a zsoltárossal
együtt: „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget
és a földet alkotta” Zsoltárok 121, 2
Ámen!
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173; gfbarna@
gmail.com
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Autósport beszámoló

A verseny mind a négy autónak remekül sikerült,
ájus 23-24-én rendezték a VI. Tótkomlós ra- sem az autóknak, sem a versenyzőknek nem lett semmi
lit, ahova környékünkről négy versenyautóval baja. Az összetettben Tajmel Tibiék a második helyen
vágtak neki pilótáink.
végeztek, csak 6.22-vel lemaradva az elsőtől öt gyorsasáTajmel Tibor: Mitsubishi EVO VI (Őrbottyán)
gi alatt. A HS2 géposztályban ennél is szorosabb volt a
Arany /Csucsu/ István: Lada (Erdőkertes)
végeredmény, ahol Csucsuék csak hét századdal előzték
Szabó Bálint – Laczkovszki Attila: Lada (Erdőkertes) meg Bálintékat, így az ötödik és hatodik helyen értek
Belán Attila: Lada (Őrbottyán)
célba. Igaz Csucsuék kaptak öt másodperces büntetést,
mert "elvittek" egy lassítót (nem haza). Belán Attiláék a
nagyon jó kilencedik helyen értek célba, ami azért is nagyon szép eredmény, mert ők végig utcai gumival mentek a versenyen.
A verseny végén mindenki megvacsorázott, egy nagyon finom babgulyással lett megvendégelve, az összes
versenyző és a csapat tagjai is, és így tényleg jó szájízzel,
teli hassal elindulhattunk haza.
Laczkovszki Attila

M

Lovassport:
Március utolsó hétvégéjén egyesületünk tagjai részt
zombaton korán indultunk, hogy a nagyon mes�- vettek a szezonnyitó Határ Ranch Tavaszi Kupán, ahol
sze lévő versenyre időben odaérjünk a gépátvétel- remek eredmény született!
re, ami még nagyon nehezítette az utat a végig szakadó Versenyzőink:
eső.
-Horváthné Csoma Tímea / Kuba lován indult
Szerencsére éppségben megérkeztünk és mind a négy hordókerülő versenyszámban
versenyautó megfelelt a szabályoknak, mire a gépát-Arany Cintia/ Lena lován indult ügyességi
vételen végeztünk az eső is el állt és a két nap még ott versenyszámban
voltunk nem is esett. Délután négykor elkezdődött a
-Tar Attila / Rainbow lován indult ügyességi és
prológ amit mindenkinek kétszer kellett teljesíteni a né- hordókerülő versenyszámban
zők nagy örömére. Ezek az idők nem számítottak bele a
Eredmények:
vasárnapi versenyidőbe.
-Tar Attila ügyességiben 6. helyezést ért el, a
Másnap korán keltünk, hogy időben kiérjünk a szervizparkba átnézni az autókat és felrakni a megálmodott gu- gyorsasági versenyszámot pedig magasan megnyerte!
2014. május 2-i hétvégén került megrendezésre az 1.
mikat. Minden versenyzőnek hatalmas élmény volt a lezárt
városi utakon száguldozni úgy, hogy az útmentén végig forduló a Western Kupasorozaton belül, ahol az alábbi
rengeteg néző volt teljesen biztonságos körülmények kö- eredmények születtek.
Gyerek ügyességiben nagyon jól szerepeltünk:
zött, amit a szervezők és város tökéletesen megoldott.

S

Lett első helyezésünk negyedik, ötödik és hatodik helyezésünk is a lányok nagyon jól szerepeltek Lottival.
Tar Attila és Rainbow :
Cowboy Race 5. helyezett
Hordókerülés 3. helyezett
Horváthné Csoma Tímea és Cuba:
Hordókerülés 4. helyezett
Arany-Tihanyi Cintia és Lena:
Kezdő reining 1. helyezett
Kezdő horsemanship 1. helyezett
Haladó horsemanship 2. helyezett
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Kezdő pleasure 1. helyezett
Trail kezdő 2. helyezett
Arany -Tihanyi Cintia és Cowboy:
Haladó reining 2. helyezett
Mayer Konor és Lotti: Különdíjas Cowboy Race

Az Országos Bajnokság (OB) 1 fordulója Székesfehérváron a Kunos Lovardában került megrendezésre
2015. május 16-17-én. A rendezvényre Erdőkertes SE
színeiben két versenyző indult hordókerülő versenyszámban.
-Horváthné Csoma Tímea / Kuba 1. helyezett
lett kezdő kategóriában.
-Tar Attila / Rainbow 6. helyezett lett haladó
kategóriában.
Hollósi János

Labdarúgás
A Május 16-án megrendezésre kerülő U11-es Bozsik
Tornán két csoportra lett osztva a mezőny, a legerősebbnek vélt hat csapatot kiemelték a szervezők. Ide kapott

besorolást az elmúlt hónapok eredményeinek köszönhetően a mi I. csapatunk is. Tudtuk, hogy nem lesz kön�nyű, hiszen öt mérkőzés várt ránk, kivétel nélkül nívós
ellenfelekkel és sajnos betegség is nehezítette kiemelt
csapatunk felkészülését. Kezdésnek Galgahévíz jutott és
hamar két gólos hátrányba kerültünk, ami nálunk lassan
megszokott dolog, mintha ekkor ébrednénk fel. Ezúttal sem nyugodtak bele a srácok a vereségbe és az utolsó három percben Dominik Teszár lövésével, valamint
Bökönyi Ábel fejesével megmentettünk egy pontot. Következett a Tökmag Focisuli, gyenge játékkal 1:0 vereséget szenvedtünk, nem érdemeltünk pontot sajnos... Itt
éreztem, hogy ma a játékunk nem lesz az igazi, nagyon
sok hiba csúszott a gépezetbe. De van ilyen is sajnos. Jött
Tura! A körzet rangadója, amit annyira várunk mindig.
Kemény hajtós meccsen, Bökönyi Ábel újabb szöglet
utáni góljával elértünk egy 1:1-es döntetlent, a játék
nem volt a legjobb de a szívek a helyén voltak mert be
kell valljam, ellenfelünk közelebb állt a győzelemhez. 3
meccs 2 pont... Többre számítottunk. Kértem fiaimat,
ha a játék nem megy, az utolsó két meccset küzdjük végig, meglátjuk mire lesz elég. A Főnix ellen egy jó iramú
kemény meccsen mi tudtunk egy kis pluszt hozzátenni,
és ismét egy begyakorolt szögletvariációt követően szereztük a gólt. Szokola Zsombor beadását ismét Bökönyi
Ábel fejelte a kapuba, így nyertünk 1:0-ra. Utolsó találkozón Dány csapatát vertük meg 1:0-ra, a gólt Obbágy
Gergő szerezte. A keresztbe veréseknek és a sok döntetlennek köszönhetően, a második helyen végeztünk. Úgy
érzem a gyenge kezdés ellenére kitűnő eredmény. A B
csapatunk a 10 csapatos tornán a 7. helyet szerezte meg,
a Csomád csapatát 6:0-ra a Hévizgyörköt 2:1-re sikerült
legyőzni. Kisnémedi és Veresegyház sajnos legyőzött
minket, de minimális különbséggel. Gratulálok minden
játékosomnak, ha a játék néha döcögött is, a szívek a helyén voltak.
Csizmadia Balázs

TeSzedd

1.

2.

Önkéntesen a tiszta Magyarországért május 15-én

3.

Fotó: Juhász Andor

Gyülekező

Erdeinkből, az utcákról, a katonai területről rengeteg szemetet összegyűjtöttünk

4.

Eligazítás

1. Szuhanyik Zsolt 1.B
2. BorókDemeter 1.B
3. Veres Rebeka 3.A
4. Mesterházy Réka 2.A
5. Zsigmond Levente 3.A
6. Dugonics Natália 1.B
7. Baráth Vilmos 3.A
8. Tölli Máté 2.B
9. Orosz Viktória 4.B
10. Erdei Dorottya 3.A

A lőtéren

5.

7.

8.

9.

Föld alatti ellenállás

A zsákok őrzője

10.
Csipkerózsika itt aludta álmát

6.

Rajzszakkörösök a Duna-parton

Majális
Fotók: Juhász Andor

