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Képes

Krónika
• 1-5. A csomádi Falunapon
• 6-9. 100 éves a Védőnői Szolgálat • 9.
Káposztás Istvánné, Dr. Pásztor László
és Foky Ernőné a védőnői napon • 10.
Épül a játszótér az Erdővárosiak terén
• 11-12. Moliere - A szerelem mint
orvos című előadáson

6.

9.

7.
10.

8.
11.

12.

Fotók: Juhász Andor

1.

Emlékmuvet
”
avattunk
Köztéri plasztikával gazdagodott településünk.
Felavatásra került Böjte Horváth István helyi szobrászművész
„Munkaszolgálatosok emlékműve”című alkotása, amely az
1944 őszén az Erdőkertesi téglagyárban fogvatartott több mint
1000 embernek állít emléket. Döntő többségük a koncentrációs
táborban lelte halálát. A megmenekültek között volt Szép Ernő
íróköltő. Az ő Emberszag című alkotásából ismerhetők meg a
munkaszolgálatosok mindennapjai.
Az emlékmű minden totalitárius rendszerben megkínzott, életét
vesztett embernek is emléket kíván állítani.

Nyugdíjas
találkozó

Szó-Fogadó
ballagás

Iskolai
ballagás

évzáró
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polgármesteri beszámoló

Ti s ztelt Er d ők e rte si Polgár ok!
A két ülés közötti időszak- zók bevonásával jelentős szakaszt sikerült megtisztítani.
ban az alábbi fontosabb ese- Sajnos szemét maradt még bőséggel, de amit összegyűjmények történtek.
töttünk, az sem volt kevés. Délután az egész tantestület
a háromházi lőtér környékén szedte össze a hulladékot.
• Április 27-én bizottsági A Nyugdíjas klubból is jöttek önkéntesek, végül is eredülés, 29-én Képviselő-testületi ményes volt a mozgalom. A hulladékot ingyenesen szálülést tartottunk.
lították el tőlünk.
• Április 29-én délelőtt
• Május 16-án óvodai néptánc találkozón vettem részt
a Veresegyház és Környéke Zsámbokon, ahol az erdőkertesi óvodások is felléptek.
Szennyvízközmű
Társulás
• Május 19-én TÖOSZ Elnökségi ülésen, május 20ülésezett, ahol véglegessé vált, án a Neumann János Általános Iskola Diákönkormányhogy az idei évi támogatások zatának ülésen vettem részt.
fejlesztési díjhányadából milyen arányban részesülünk.
• Ugyanezen a napon Hack István képviselő-társamA társulás fog közbeszerzési eljárást kiírni és annak ke- mal együtt mentünk el Pestre, az Országos Polgárőr
retében történik meg az erdőkertesi útrekonstrukciónak Szövetség elnökségének ülésre, ahol a rendőrség képviegy része az idei esztendőben.
selői is jelen voltak. A rendezvényt a Polgárőrszövetség
• Délután a Zöldhíd Régió Nonprofit Kft. rendkívüli szervezte.
ülésén voltam. Bajban vannak a regionális hulladékgaz• Május 21-én voltam a közlekedéstudományi medálkodási társulások a rezsicsökkentés miatt, évek óta díj netrend egyeztetésen, amelyre minden évben sor kerül.
stop van, veszteséget termelnek. Felhalmozások szüksé- Várhatóan ebben az évben megvalósul, hogy Gödöllőges költségeire nincs a Kft. tevékenységéből pénz.
re való közlekedésben óránként közvetlen járat lesz, és
• Április 30-án a Veresegyházi Kistérség Társulási Ta- hétvégén két óránként közlekedik közvetlen járat Gönácsülésén vettem részt.
döllőre. A Midi buszos rendszerben lesznek új buszok
• Május 1-jén megtartottuk a hagyományos majálist az és közvetlen elérés lesz a Misszió irányába. Ezen a napon
Ifjúsági táborban. Jövőre nem az eddig szokásos módon vagyonvédelmi céggel egyeztettem és júniusban be lesz
szeretnénk megrendezni.
kamerázva teljesen a Szent István park és a kastélyban is
• Május 8-án TÖOSZ és az Országos Polgárőr Szövetség lesz kamerabővítés.
Országos Elnökségeinek első közös ülésén vettem részt.
• Május 22-én a Barátság Nyugdíjas klubbal tartot• Május 9-én önkéntesek dolgoztak az Erdővárosiak tunk bejárást a 40 éves találkozó előkészítése céljából. A
terén. Elkezdődött a játszótér rekonstrukciója. Fémből rendezvényt június 13-án tartottuk a Szent István parkkészült eszközökkel pótoljuk a hiányzókat. Az időjárás ban, a sátrat a tér közepén állítottuk fel.
a munkát megnehezítette Az alább felsorolt játékokat
• Május 26-tól az iskola igazgatójával rendszeressé
szeretnénk elhelyezni elsődlegesen. Mászókát, hintát, tesszük a megbeszéléseinket, ekkor volt az első alkalom.
libikókát, két padot kell leraknunk, a homokozónak a Ezen a napon bizottsági ülésen is részt vettem.
négy sarkát kell rögzíteni.
• Május 27-én a Dr. Card rendszert felélesztettük.
• Május 11-én a Zöldhíd Társulás rendes társulati Vannak pozitív változások a rendszerben. Például a leülésén voltam.
letkezelő rendszer élethosszig megőrződik, az adatok
• Május 12-én az ELMIB Tiszta Energia Zrt. vezető- bármikor feltölthetőek, használhatóak lesznek. A mi
ivel találkoztam, egyeztettünk közvilágítással kapcsolat- orvosaink által használt rendszer nem kompatibilis a
ban. A szerződés lejártával a közvilágítási karbantartás Dr. Card rendszerével, de ennek összehangolása folyatekintetében le fogunk válni róluk. Az elektromos ára- matban van. A polgármesteri hivatalban elkezdjük újra
mot sem tőlük kell vennünk.
osztani a kártyákat azoknak az embereknek, akik tényle• Május 15-én volt a TESZED program, ahol az or- gesen használni fogják.
szágos mozgalomhoz csatlakozva gyűjtöttük össze a szeDr. Pásztor László
metet. Délelőtt óvodások, iskolások, intézményi dolgopolgármester

•

•

•

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;
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2015. május 27-én megtartott Képviselő-testületi ülés
napirendjei voltak:
1. Faluház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
2. A Veresegyház Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) 2014. évi szakmai beszámolója
Előadó: Csáthy Tamás intézményvezető
3. Beszámoló a Gyámhatóság
2014. évi munkájáról
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző
4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázatok önrészének
biztosítása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
5. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására benyújtandó pályázat önrészének biztosítása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
6. Települési értéktár nyilvántartás
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
7. Belterületbe csatolás
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
8. Egyebek
A Képviselő-testület ezen a testületi ülésen döntött
az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár intézményvezetői
pályázatáról és Pallag Katalin erdőkertesi lakost bízta
meg az intézményvezetői állás betöltésével határozott
időre, 5 évre, 2015. június 17-től 2020. június 16-ig.
A Képviselő-testület tájékoztatást kapott a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(EGYMI), valamint a Gyámhatóság 2014. évi szakmai
munkájáról.
Az önkormányzat döntést hozott az alábbi pályázatok benyújtásáról:
A nemzetgazdasági miniszter által (a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben) a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásra meghirdetett pályázatára fejlesztési
pályázat, mely az iskolában működő konyha fejlesztésére
biztosítana lehetőséget.

- A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra” meghirdetett pályázatának:
„ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése,
felújítása” alcéljára pályázat, mely az
egészségház épületének felújítását
tenné lehetővé.
- A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” meghirdetett pályázatának:
„b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcéljára
pályázat, melyből a Fő út melletti, Béke utcától a vasútállomásig terjedő járda átépítésére kerülne sor.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” meghirdetett pályázatának:
„c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása”
alcéljára pályázat, mely lehetőséget nyújtana a sportöltöző és vizes blokk bővítésére.
A Képviselő-testület döntést hozott Erdőkertesi
Települési Értéktár elnevezéssel Erdőkertes település
települési értéktárának az alábbi értékekkel történő
létrehozásáról:
Horváth István szobrászművész Erdőkertesen
lévő köztéri alkotásait (Ekvatoriális napóra és szökőkút;
Isten keze)
Erdőkertesi Református templom épülete
Ökumenikus Evangélikus templom épülete
Szentsarki Emlékkereszt
Bernhardt (Roheim) Kastély épülete
Erdőkertesi Bányató
Szent István park
Gróf Batthyány Lajos szobra és a Batthyány
emlékpark
Csodavíz a Hév utcából
Római katolikus templom épülete
Faluház és Könyvtár épülete
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete
Ki akarok nyílni Óvoda épülete
Szőlőfürt Református Óvoda épülete

Rendőrségi felhívás
Neumann János Általános
Iskola épülete
Köztéri szobrok (Ikaros bukása; Napba néző fiú)
Települési Emlékkereszt
Ifjúsági tábor
Pásztor Gyula Karácsonyi
Kupa sport rendezvény
Erdőkertes Karácsonyi koncert rendezvénye
Az önkormányzat döntést hozott
arról, hogy kezdeményezi Horváth
István helyi szobrász által készített
Gróf Batthyány Lajos mellszobor települési értéknek a Megyei Értéktárba történő nyilvántartásba vételét.
Az önkormányzat döntött a Homokdűlő utcában egy ingatlan belterületbe csatolásáról.

N yá r , Va ká c ió !

Egész évben erre az egy-két hétre
várunk, amikor végre kiszabadulunk
a megszokott környezetünkből, elindulunk, világot látunk. Magunk
mögött hagyjuk a munkát, jó esetben elfeledkezünk rövid időre a
mindennapos gondjainkról. Az átélt élményeket, mindazt a szépet,
amit látunk, szeretnénk megosztani
az egész világgal, de legalábbis ismerőseinkkel, barátainkkal telefonon,
személyesen vagy a különböző internetes közösségi portálokon.Gyakran
nem is sejtjük, mekkora veszélynek
tesszük ki biztonságban tudott otthonunkat azzal, hogy egy fényképet
posztolunk a nyaralásról. Ezáltal
akaratlanul is kiszolgáltatjuk otthon
hagyott értékeinket az agyafúrt, erre
szakosodott bűnözőknek, akik egy
kis utánajárással könnyedén kideríthetik címünket, esetleg távollétünk
időtartamát. A legszebb nyaralás is
rémálommá válhat, ha hazaérve látjuk, hogy betörtek otthonunkba, felforgatták a szekrényeinket, ellopták
értéktárgyainkat.
Mit tehetünk a kellemetlenségek
megelőzésére?
 Ne híreszteljük alkalmi ismerősök körében, hova, mennyi időre
készülünk elutazni!
Nem tudhatjuk ugyanis, kinek adják tovább - akár jóhiszeműen is - a
kapott információt.
 A nyaralás örömeit közösségi
oldalunkon utólag osszuk meg barátainkkal!

Az utazás részleteit ne nyil-
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vánosan, hanem otthon beszéljük
meg! A tömegközlekedési eszközön,
munkahelyen, nyilvános felületen
folytatott egyeztetés bárkinek a fülébe juthat!
 Zárjuk be az összes nyílászárót! A magasabban található ablaknál égve hagyhatunk kis fogyasztású
lámpát, a földszinti, könnyen nyitható vagy kevésbé biztonságos ablakon,
hátsó ajtókon javasolt lehúzni a redőnyt.
 Ne hagyjuk nyitva a bejárati
ajtón a kisállatok számára rendszeresített lengőajtót!
 Kérjük meg megbízható szomszédunkat, barátunkat a postaláda
rendszeres ürítésére, a lakás körüli
napközbeni tevékenység elvégzésére,
hogy lássák, „van élet a házban”! Így
sokkal kisebb az esély arra, hogy szemet szúr otthonunk lakatlansága.
 Amennyiben van, aktiváljuk a
riasztót!
 Érdemes vagyonleltárt készíteni, melynek során egy füzetben ös�szegezzük vagyontárgyainkat és azok
értékét, azonosító számát, esetleg
mellétűzhetünk fényképet az adott
tárgyról. Ezt semmiképpen se otthon
tartsuk, hanem például egy megbízható rokonnál, jó barátnál, hiszen ha
a betörők saját ingatlanunkban találják meg, térképként szolgálhat a felkutatandó értékek vonatkozásában.
Ha megtörténik a baj, a nyomozást
és a biztosítási ügyintézést megkön�nyítheti, ha összegezve vannak a keresett értéktárgyak!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót lát többször elhaladni a környéken, jegyezze fel a
rendszámát vagy típusát, ismertetőjelét és ne féljen értesíteni a
rendőrséget az ingyenesen hívható
107 vagy 112 központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

kié a tér?
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rdőkertes
közterületei
mindannyiunké.
A Közterület Felügyelet
január
elsejei megalakulása óta eltelt idő
tapasztalatai alapján szükségesnek
láttam néhány dologra felhívni településünk lakosainak a figyelmét!
A település területén levő közterületek alapvetően a közösség céljait szolgálják, és e célok eléréséhez
azonos feltételek szerint bárki által
igénybe vehetők.
De nem mindegy, hogy hogyan!
Biztonságérzetünk, nyugalmunk,
azon is múlik, hogy milyen környezet vesz minket körül. Az aprónak
tűnő szabálytalanságok – a járdán,
zöldterületen tilosban való parkolás,
az illegális szemétlerakás, lombhulladék, szemét égetése, az engedély
nélküli árusítás, az épületek összefirkálása, kutyák felügyelet nélküli
utcára engedése, beengedése a játszóterekre, a boltok előtti italozás –
mind befolyásolják hangulatunkat,
bosszúságot okoznak. A Közterületfelügyelet feladata, hogy a hasonló
szabálysértéseket megszüntesse.
A közterület-felügyelőt gyakran
összekeverik, a rendőrrel. A felügyelők országosan egységes egyenruhát
viselnek amely valóban hasonlóvá teszi őket a rendőrökhöz. Az alapvető
különbség azonban a sapkán, jelvényen, illetve a karjelzésen látható feliratban és címerben van. A közterületfelügyelő Erdőkertes község jelképét
viseli sapkán és a karjelzésén.
A közterület-felügyelő: intézkedésre jogosult, hivatalos személy,
köztisztviselő, akit fokozott büntetőjogi felelősség terhel, illetve
védelem illet meg. Munkája során
figyelemmel kíséri a közterületen
(utcákon, tereken, stb.) tapasztalható történéseket. Azokban az esetekben, ahol jogszerűtlen magatartást

észlel, köteles intézkedni és intézkedést kezdeményezi. Az intézkedés
lehet a felszólítás a jogsértő állapot
megszüntetésére, helyszíni bírság
kiszabása vagy feljelentés alkalmazása az illetékes szabálysértési hatóság felé. Gépkocsival elkövetett
szabálysértés esetén a jármű vezető
távollétében is kiszabhatja a helyszíni bírságot, amelyről a gépjármű
tulajdonosa, vagy üzemben tartója
fizetési felszólítás útján értesül. A
közterület felügyelőnek joga van
a szabálysértő személyazonosságát
megállapítani (személyi igazolványát elkérheti, adatait rögzítheti), a
jogszerű intézkedéshez kapcsolódóan kép, és hangfelvételeket készíteni.
Egyes szabálysértések elkövetőit a
szabálysértési hatósághoz előállítani
az eljárás azonnali lefolyatása érdekében, illetve a jogszerű intézkedésének ellenszegülő szabálysértőt a
helyszínen visszatartani. Segítsük
munkáját azzal, hogy megismerjük
a legfontosabb szabályokat, rendeleteket, amelyek Erdőkertes lakói
miatt, értünk születtek.
1. A közterületek szabálytalan
használata
Sokan úgy gondolják, hogy a közterület senkié, ezért úgy használják,
mintha a sajátjuk lenne. A közterület mindenki által igénybe vehető
közösségi terület. A rendeltetéstől
eltérő közterület-használathoz az
önkormányzattól engedélyt kell kérni. Rendeltetéstől eltérő közterülethasználatnak tekinthető pl.:
közterületi mozgó árusítóhely
létesítése, közterületi árusítással

kapcsolatos tevékenység, közterületen építési munkálatok, konténer
kihelyezése, törmelékek közterületi
elhelyezése, tárolása.
2. Közterület beszennyezése
Településünk forgalmasabb közterületein szemetes kukák vannak
kihelyezve. valamint van szelektív
hulladékgyűjtés is.
A közterületi rend, a környezet
tisztaságának védelme érdekében a
jogszabályok szerint tilos közterületen a szemetelés vagy más módon, például a talaj étellel, itallal,
ürülékkel való beszennyezése. Az állat által hátrahagyott ürüléket el kell
távolítani.
Egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 7. §.

3. Ember és kutyája a közterületen
A településen lakók fele kutyát
sétáltat, a másik fele pedig bosszankodik emiatt. Szeressük kedvenceinket úgy, hogy másokat ne zavarjunk
vele.
- Tilos a közterületen kutyát etetni! Ezt azért hangsúlyozom ismét,
mert az utcán felügyelet nélkül kóborló kutyák 99%-nak van otthona
és gazdája.
Ha a kutyát az utcán etetjük,
itatjuk, az oda vissza fog jönni, éjszaka ingerelni fogja a kerítésen belüli
kutyákat, ezek miatt érkeznek véget
nem érő bejelentések, amire ilyenkor
nem tudunk megoldást találni mindenki megelégedésére.
A település területén befo-

K Ö R N Y E Z ET Ü NKÉ RT
gott chippel ellátott kutyákat, - ha
az regisztrálva van, igyekszem hazajuttatni, míg a jelöletlen kutyák befogásukat követően 14 napig keresik
eredeti gazdájukat, azt követően
gyepmesteri telepre kerülnek.
http://erdokerteskozter.hupont.hu/2/
talalt-kutyak
Követhetők a facebookon is :
www.kozterulet.erdokertes.hu
- A kutyát belterületen kötelező
pórázon vezetni. A kutyát játszótérre beengedni, illetőleg bevinni tilos!
Szabálysértést követ el, aki a kutyáját a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, illetőleg
kóborolni hagyja, élelmiszert árusító üzletbe, közfürdő területére vagy
játszótérre beenged, illetőleg bevisz
(kivétel a vakvezető, illetve mozgás
korlátozottakat segítő kutya), aki
harapós kutyáját nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát.
Az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 3. §. 29/

évét be nem töltött személy részére
szeszes italt szolgál ki.
• a szeszesital eladása során, közterületen vagy nyilvános helyen, szemmel láthatóan részeg állapotban lévő
személynek szeszes italt szolgál ki.
• fiatalkorút közterületen vagy
nyilvános helyen szándékosan lerészegít. A főszabály szerint a kábítószerek és a pszichotróp anyagok
megszerzése, birtoklása, előállítása,
forgalmazása, kivitele, behozatala,
át-, illetve továbbadása másoknak,
illetőleg a közterületen történő fogyasztása tilos.
- Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 12. §.
- A Büntető Törvénykönyv 282. §.

6. Csendháborítás
A utcák a forgalomtól egyébként
is zajosak, gondoljunk azokra is, akik
pihenni szeretnének.
Csendháborítást követ el az a személy, aki lakott területen és az ott
levő épületben, vagy az ahhoz tartozó
telken, a tömegközlekedési eszközön,
továbbá természeti és védett terüle4. Kéregetés és koldulás
ten indokolatlanul zajt okoz, amely
Településünkön nem tapasztal- alkalmas arra, hogy mások nyugaltam ilyet.
mát, illetőleg a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja.
5. Alkohol és kábítószer foEgyes szabálysértésekr l szóló
gyasztása közterületen
218/1999. (XII.28.)
Vannak, akik úgy próbálnak spórolni, hogy a napi alkohol szükség7. Tiltott fürdés
letüket nem az italmérésekben, haA nyári hőségben jól esik az úszás,
nem az üzletekben vásárolják meg, a fürdés – felfrissülünk tőle.
majd az üzlet előtt, vagy a közelében
Szabálysértést követ el az, aki tilfogyasztják el. A kiürült üvegek, alu- tott helyen fürdik. A szabad vizekben,
mínium dobozok sorsáról most ne is a mesterséges tavakban, szökő kutakbeszéljünk.
ban a fürdés tilos. A kijelölt fürdő heSzabálysértést követ el, aki
lyeket mindenhol táblák jelzik.
• a szeszesital árusítására vagy a
Egyes szabálysértésekről szóló
közterületen történ fogyasztására 218/1999. (XII.28.) Kormányrenvonatkozó tilalmat megszegi. A ti- delet 17. §.
lalmakat törvény, kormányrendelet,
illetőleg önkormányzati rendelet
8. Tűzgyújtási tilalom
rögzíti.
Az elszáradt növényi hulladékot
• a vendéglátó üzletben a 18. élet- megsemmisíteni (elégetni), vagy

5
komposztálni lehet.
Ha az égetés mellett döntünk,
nem mindegy, hogy mikor tesszük!
Közterületen, valamint ingatlanon belül kizárólag elszáradt növényi hulladékot
szabad égetni, és azt is csak kedden 06.oo – 20.oo, illetve szombaton 06.oo– 12.oo óráig lehet, egyéb
időpontokban tilos.
Háztartási és egyéb hulladék
(műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!
Többször módosított 14/2008.
(12.04.) sz. Önkormányzati rendelet 14.§(6)bek.
9. Az ingatlanok és a közút közötti terület.
Sokan úgy gondolják, hogy az
ingatlanjuk határa és a közút közti
területet nem kell gondozni, a település gondoskodik róla. Pedig
nem így van!
Az ingatlan tulajdonosa köteles
az ingatlan és az ingatlan előtti
járda (kiépített járda hiányában
egy méter széles terület sávnak),
a járda melletti zöld sáv úttestig
terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásától, szemétés gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és az ónos eső, hó, jég
okozta síkosság mentesítéséről.
Az ingatlan jogi határa és a közút gépjármű közlekedésre szolgáló területe között elhelyezkedő
nyílt ároknak tisztán tartásáról,
gyommentesítéséről, az ingatlanról a járda és az út szelvényébe
lógó ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről.
Ha mindenki egy kicsit jobban
odafigyel a környezetére, és betartja
a szabályokat, melyek nyugalmunk
érdekében születtek, sokkal kevesebb
bosszúsággal szembesül.
Mittó Gabriella
közterület felügyelő

gyermekeink
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dén, június 5-én a Faluházban
megrendeztük iskolánk immár
hagyományossá vált gálaműsorát.
Délelőtt az alsó és felső tagozatosok élvezhették társaik szereplését, este pedig
a falu apraja-nagyja töltötte meg a nézőteret, és nagy
tapssal köszönték meg a
színpadra lépők műsorszámait.
Nagy örömünkre 110
fellépő mutatta meg tehet-

ségét táncban, zenében, prózában,
versben, mesejátékban, tornában,
népi gyermekjátékok bemutatásában. Szemet gyönyörködtető volt
látni a fotópályázaton részt vevő
diákok fantasztikus képeit is: 101
pályamű, 101gyöngyszem, már-már
művészi alkotás.
Iskolánk énekkara fülbemászó
ízelítőt adott abból a koncertből,
mellyel másnap, a Művészetek Palotájában léptek föl, Odett, az énekesnő kórusaként. A több mint egy órás
gála fénypontja és kerete a nagy érdeklődéssel várt 8. osztályosok bécsi

keringője volt, ami fergeteges sikert
aratott.
Szívmelengető érzés, hogy men�nyi tehetséges gyermek koptatja iskolánk padjait! Nem egy közülük
országos bajnok, országosan ismert
és elismert tehetség.
Büszkék vagyunk Rájuk!
Köszönet a feledhetetlen
élményért, és nem utolsó
sorban köszönet a szülőknek, oktatóknak, pedagógusoknak áldozatos munkájáért!
Sohonyay József

Védőnői hírek
- Veresegyház Meseliget Bölcsődébe 2015 szeptem- dőnőket. A szakmai előadások jól sikerültek, különösen
berétől heten jelentkeztek, akiket mind felvettek, azon- nagy sikere volt a Csiri-biri fejlesztő gyermektornának.
ban ebből ketten visszamondták.
- Köszönjük mindenkinek a segítségét a rendezvény
- Júniusban több száz 25-65 év közötti nő kap meg- lebonyolításában és támogatásában!
hívót védőnői méhnyak szűrésre, melyet az ÁNTSZ
Varga-Bokor Zsuzsanna
Országos Tisztifőorvosi Hivatala postáz. Kérem az érinvédőnő
tetteket, hogy szándékukat jelezzék a Védőnői Szolgálat
felé, nemleges válasz esetén is. Időpontkérés szükséges a
szűrésre: 28/595-077 vagy 20-350-4126 Varga-Bokor
Zsuzsannánál. Régebbi meghívóval rendelkező nők is
jöhetnek a szűrésre. Aki már 3 éve nem járt szűrésen
és nem kapott levelet jelentkezhet a megadott telefonszámokon.
- 2015.06.09-én tartottuk a Faluházban a 100 éves
Védőnői Szolgálat megemlékező rendezvényét, amelyen
jelen voltak a község aktív kismamái gyermekeikkel, a
környező települések védőnői és az Önkormányzat vezetői. Polgármester Úr köszöntötte Foky Ernőné Magdi
nénit, aki Erdőkertesen dolgozott hosszú évtizedekig,
a vezető védőnőt, Káposztás Istvánnét és a jelenlegi vé-

áldás, békesség!

F

esztiválok, nyári programok, táborok
az egyik oldalról, és a másik oldalon
meg unalom. Illetve lelki fertőzések. Gyermekkoromban sokat tudtunk unatkozni, de most
már egyre nehezebb. A gyerekek számára a
világ tele van érdekes virtuális kihívásokkal.
De a felnőtteknek is. Mostanában kellett mennem az ELMŰ irodájába, a Tigázhoz is, meg egyéb hivatalokba is, és azt
láttam, hogy amint van három-négy másodperces holtidő, az ember már
veszi elő a telefonját, és megnézi, nem kapott-e levelet, illetve nézi a
legfrissebb híreket. Nehogy gondolkodni, esetleg unatkozni kelljen. Hátha sikerülne valami jót kitalálni, valamire rájönni. Majdnem ott tartunk,
amiről C.S.Lewis írt könyvében, a Csűrcsavar leveleiben. Ebben egy
képzeletbeli ördög „oktatja” fiatal társát, hogy hogyan ártson a legtöbbet az embereknek ...mintha a mai korról írna:
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8. Ha embered nem hívő társaságba keveredik, érd el, hogy ne tartsa fontosnak nyilvánvalóvá tenni kereszténységét, hiszen az „szenteskedés” lenne.

9. Ha már a templomba járásból nem lehet
kigyógyítani emberedet, akkor a legjobb, ha végigjárja a környék valamennyi gyülekezetét, keresve, melyik „felel meg”
neki a leginkább, míg aztán valóságos ínyenccé, az egyházi ügyek szakértőjévé nem válik.

10. Mindegy, hogy álszerénységet vagy önteltséget csepegtetsz emberedbe, a lényeg, hogy nagyon el legyen foglalva saját teljesítményeivel. A Teremtő ugyanis azt akarja elérni, hogy az emberfajzat ugyanan�nyira tudjon örülni az általa épített katedrálisnak, mintha azt felebarátja
építette volna. De ne aggódj, az ember ritkán tanulja meg úgy szeretni
1. Az még nem baj, ha embered hisz Istenben addig, ameddig a hite felebarátait, mint saját magát.
elméleti marad. Érd el, hogy nyitott legyen minden új nézetre, és azokat
egymással egyenértékűnek tartsa!
Azt hiszem, hogy nagyon is aktuálisak ezek a gondolatok.
Mintha minden nap ezt élnénk meg, ehhez hasonló kísértésekkel néznek
2. Ha embered templomba megy, irányítsd a figyelmét a körülötte szembe mindazok, akik Istent keresik. Viszont nagyon jó, hogy olvashaülő szomszédjaira, akiket korábban legszívesebben elkerült. Ültesd el a tunk róluk, szerintem sokat segít, ha a fátylat fellebbentjük – mások is
fejében, hogy azok valamennyien képmutatók és ő itt az egyetlen hiteles hasonló kérdésekkel, gondokkal küszködnek. Kívánom, hogy meg tudkeresztény.
junk erősödni a nyáron is a hitben, és szilárdan állni, keresni a Teremtő Isten közelségét akkor is, ha esetleg más irányban könnyebb lenne. Higgy,
3. Győzd meg arról, hogy a mának éljen! Amint felötlik benne vala- remélj, szeress. Isten az egyszülött Fiát adta értünk, kérdés, hogy mi mit
milyen gondolat, ami Istenhez vihetné közelebb, légy résen, és gyorsan adunk Őneki ezért hálából. Én az életemet adtam neki, és ahelyett, hogy
juttasd eszébe, hogy itt az ideje ebédelni, és hogy jobb is lesz egy ilyen elveszítettem volna bármit is, ehelyett gyógyult a lelki világom, erősödött
fontos kérdésen frissen, tele hassal gondolkodni.
a jellemem, kaptam (és kapok) erőt és megtartást még a kísértéseim
közepette is.
4. Sajnos elkerülhetetlen, hogy emberedben legyen némi jóindulat.
Irányítsd ezt a jóindulatot és szeretetet tőle távoli emberekre és emberKívánom, hogy ezt élhessék át még sokan, mindenki itt Erdőkertesen is.
csoportokra, akikkel még soha nem találkozott! A benne lévő haragot és
Ámen!
türelmetlenséget pedig irányítsd közvetlen környezetére.
Gergely Ferenc Barnabás
5. A testi örömöket, mint amit a szexualitás vagy olykor az alkohol
erdőkertesi református lelkész
okoz, a Teremtő találta ki és nem mi. Ezért mi csak annyit tehetünk,
06-30/40-56-173; gfbarna@gmail.com
hogy az Isten alkotta örömöket általa tiltott időpontban, módon vagy
mértékben kínáljuk fel az embereknek. Ott gerjeszd fel rájuk a vágyat,
ahol a legtávolabb esik a természetestől és az egészségestől, és ahol a
legkevesebb örömet okozzák!
6. Mint minden ifjú kísértő, te is valamilyen látványos, nagy gonoszságról szeretnél beszámolni. De igazából csak az számít, mennyire sikerül őt távol tartanod Istentől. Ehhez a kismértékű bűnök is megfelelnek.
A lassú úton lehet a legbiztosabban a pokolba jutni.
7. Ha csökkent emberednek kezdeti lelkesedése a hite iránt – márpedig ez meg fog történni – hitesd el vele, hogy ez így van rendjén,
és hogy közvetlenül megtérése után valójában kicsit túlzásba is vitte a
kereszténykedést.

fa l u h á z
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2015. júliusi programok
AZ INTÉZMÉNY JÚNIUS 29-TŐL AUGUSZTUS 8-IG ZÁRVA LESZ,
A KÖVETKEZŐ
IDŐPONTOK KIVÉTELÉVEL:
JÚLIUS 13-19-IG
(TÁBOR ÉS A FALUNAPOK)

l

BOR (felnőtt!) 2015. július 13-15-ig
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap
(szállás nélkül 12.000.-Ft)
A díj szállást, étkezést, foglalkozásvezetést, anyagköltséget tartalmaz.
Tervezett program: textilfestési technikák, nyári táska varrása, takaró/terítő készítése, rátétes párna varrása.

FELHÍVÁS!

Kertesi Palacsintáskirály verseny

JÚLIUS 17. (PÉNTEK) 19.oo
Színházi előadás a Faluházban:

Mindörökké fiatal!

Zenés időutazás Demjén Ferenc dalaival
Egy fantasztikus zenés - táncos koncert A Csomópont Tehetségkutató és a Fortuna Társulat
előadása. Jegyár: 900.- és 1300.- Ft
Jegyek elővételben már kaphatók!
(Bővebb tájékoztatás plakátokon és a honlapon!)

l

JÚLIUS 18. (SZOMBAT)
A Szent István parkban:
kezdés - 14.3o-kor
15.oo-15.1o a Veresegyházi BSX tánciskola
15.3o-16.2o Side Road Zenekar
16.2o-16.4o Máté Erika (stand up)
17.oo-17.45 Sokkosok Zenekar
18.oo-18.5o MatematicA Zenekar
19.oo-19.45 Csinibabák (A budapesti Csomópont
Tehetséggondozó Program résztvevői)
20.oo-23.oo UTCABÁL – MADARAK HBZ

l

JÚLIUS 19. (VASÁRNAP)
A labdarúgópályán és a környékén
9.oo Sebő János Ifjúsági Labdarúgó Emléktorna
16.15 Meglepetés gyermekműsor
18.oo Erdőkertes Jobboldal a Baloldal ellen (politikamentes) labdarúgó mérkőzés
GASZTORNÓMIA – PALACSINTASÜTŐVERSENY ÉS JÁTÉKOK
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Tábor:
KÉZMŰVES, PATCHWORK (TEXTIL) TÁ-

Palacsintasütő versenyre hívjuk a vállalkozó szellemű, sütni szerető asszonyt, leányt, férfiembert!
Bárki benevezhet, a szakács-végzettség sem akadály!
A versenyre a Falunapok keretében, július 19-én
délután kerül sor a labdarúgó öltöző mellett.
A nevezés határideje: július 13.
Nevezni lehet a Faluház elérhetőségein.

Versenyszámok:

Íz- és látványkülönlegességi kategória:
20 palacsintát kell ízlésesen feltenni a zsűri asztalára. Egyértelmű a feltétel: íz és látvány,
de számítani kell a zsűri szubjektivitására.
l

Gyorsasági kategória:
két sütővel kell a lehető legtöbb palacsintát készíteni három perc alatt. Mivel a tészta megközelítőleg
azonos idő alatt sül át, ezért annak az adagolását kell
jól megoldani.
l

Ügyességi kategória:
Ebben a versenyszámban palacsintát kell átha-

l
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jítani a magasugró léc fölött, s újra elkapni. A magasság 20 centiméterenként növekszik. A palacsinta
vastagsága és átmérője megközelítően azonos kell,
hogy legyen.
A díjazás kategóriánként történik, és az összetett
verseny győztese egy évig a Palacsintáskirály cím és
az ezt tanúsító hímzett kuktakötény birtokosa lesz.
Az alapanyagot a verseny kiírója biztosítja a palacsintához, az ízesítés és díszítés a versenyző egyéni
megoldása és költsége.
Gáztűzhelyről a kiíró gondoskodik, a palacsintasütőket a versenyző hozza, akár többet is.
(Aki esetleg palackos gáztűzhelyt tud kölcsön
adni a rendezvényhez, szívesen fogadjuk, és a szállításáról gondoskodunk.)
A versenyen hivatásos és amatőr cukrászokból
álló zsűri bírál. Az eredményt a helyszínen kihirdetjük és az újságban, továbbá a honlapunkon olvashatják.
VÁRJUK A JELENTKEZÉSÜKET!

***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam folytatódik a Faluházban Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. Elméleti foglalkozások ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal,
minden második csütörtökön 18.oo-20.oo-ig. Terepgyakorlat ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen
egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmegosztással.
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmazza).
***
BioPont klub indult májusban a Faluházban, amely a
környezettudatos, vegyszermentes életmódot tűzte ki
célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól tanulás módszerét alkalmazzuk. A havi rendszerességű
foglalkozások mellett célzott természetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán,
továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények feldolgozását.A részvétel díjtalan!
***
Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző au***
tomatika-, látvány-elektronika áramkör építés. MikroA Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTA- kontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeTÁST szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére, retek. Bővebb információ a Faluház honlapján!
hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a programjaink látogatását.
MEGHÍVÓ
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel
az IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK
elbeszélgetünk a feladatról.
KLUBJÁBA
***
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki bármilyen
Az Erdőkertesi Faluház kistérségi Zsoké Klub szervezésével igyekszik otthont adni Veresegyház, Erdőkertes, idegen nyelven ért, beszél illetve külföldön
huzamosabb ideig élt, hogy CSATLAKOZZON
Őrbottyán, Szada, Csomád lovasainak.
Az együttműködés célja a színvonalas klubélet megte- baráti társaságunk által ÚJRA ELINDÍTOTT
IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA.
remtése, valamint egy munkahelyteremtő turisztikai
A klubban NÉMETÜL, ANGOLUL, KÍNAIUL
projekt megvalósítása.
Az első alkalmat március 27-én (péntek) 18.oo órai és MAGYARUL beszélő baráti társaság,
kötetlen légkörben zajló beszélgetésekre invitál
kezdettel tartották. Jelentkezni lehet a civil szerveződés ötletgazdája elérhetőségein: Ertinger Géza tel: minden érdeklődőt.
Az INGYENES összejöveteleinkre a FALUHÁZ06/28 786-538 email: ertinger.geza@upcmail.hu
BAN kerül sor, várjuk az elérhetőségeinken a jelentA részvétel díjtalan!
kezésüket.
***
Kedves Erdőkertesi Anyukák, Kismamák és
A programok minden második csütörtökön, 17.oo
Nagymamák!
órától vannak (páros hét!).
Találkozzunk minden héten csütörtökön 10.oo-12.ooóráig a Erdőkertesi Faluházban!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL
(A nyári időszakban a parki játszótéren, a FacebookVÁRUNK! BELÉPŐDÍJ NINCS!
on található üzenetek az irányadók.) Csatlakozzatok
Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes Baba-Mama
A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község
Klub. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
honlapján, a Faluház címszóra kattintva.
Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna

Pallag Katalin
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Örmény genocídium

B

oldog életet élő, aki nem tudja, nem ismeri az
örmény szóhoz kapcsolódó genocídium kifejezést. Aki nem hallott felmenőitől, rokonaitól, vagy bárki mástól ilyen szókapcsolatot. A genocídium népirtást,
legyilkolást, elpusztítást jelent. A történelem ismerői,
kutatói szerint az örményeknek a genocídium azt jelenti,
amit a zsidóknak a holocaust. Érthetetlen, értelmetlen,
felfoghatatlan népirtást, a bűntettek
bűntettét. A lV. század elején az örmények alapították meg a világ első
keresztyén államát. Évszázadokig
békességben éltek a törökökkel,
mígnem jött az első világháború, és
a Török Birodalomban élő örmény
közösség jelentős részét - becslések
szerint fél-másfél millió főt – kiirtottak. A népirtás 100. évfordulóján Erdőkertesen is megemlékezést
tartottak. A Faluház vetítőtermében érdeklődő, tisztelgő, megemlékező helybéliek kis csoportja
hallgatta meg Dr. Turgyán Tamást,

a Parlament örmény szószólóját. A megdöbbentő, kegyetlen, vérzivataros múlt felidézése után a Terézvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, és az Örmény
szószólói Kabinet szervezésében levetítették a – csak 16
éven felülieknek nézhető - Musza Dagh negyven napja
című filmet.
( J. A. )
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Emlékmuvet
”
avattunk
Köztéri plasztikával gazdagodott településünk.
Felavatásra került Böjte Horváth István helyi szobrászművész
„Munkaszolgálatosok emlékműve”című alkotása, amely az
1944 őszén az Erdőkertesi téglagyárban fogvatartott több mint
1000 embernek állít emléket. Döntő többségük a koncentrációs
táborban lelte halálát. A megmenekültek között volt Szép Ernő
íróköltő. Az ő Emberszag című alkotásából ismerhetők meg a
munkaszolgálatosok mindennapjai.
Az emlékmű minden totalitárius rendszerben megkínzott, életét
vesztett embernek is emléket kíván állítani.

Nyugdíjas
találkozó

Szó-Fogadó
ballagás

Iskolai
ballagás

évzáró

2.

5.

4.

3.

Képes

Krónika
• 1-5. A csomádi Falunapon
• 6-9. 100 éves a Védőnői Szolgálat • 9.
Káposztás Istvánné, Dr. Pásztor László
és Foky Ernőné a védőnői napon • 10.
Épül a játszótér az Erdővárosiak terén
• 11-12. Moliere - A szerelem mint
orvos című előadáson

6.

9.

7.
10.

8.
11.

12.

Fotók: Juhász Andor
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