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TESTÜLETI HÍREK

A

2015. július 27-én megtartott Képviselő-testületi ülés
napirendjei voltak:
1. A Képviselő-testület tagjainak
képzéséről szóló tanúsítvány átadása
Előadó: dr. Urbanics Gábor
Járási Hivatalvezető
2. A Veresegyház és Környéke
Szennyvízközmű Társulás 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó: Csikós István
a Gazdálkodó Szervezet vezetője
3. Belterületbe csatolás
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
4. Rendelet módosítása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
5. Zárt ülés – Községi elismerő címek adományozása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
6. Egyebek
• Első napirendi pont keretében a Képviselő-testület
tagjainak képzéséről szóló tanúsítvány átadása a Gödöllői Járási Hivatalvezető távolléte miatt elmaradt.

• A Képviselő-testület a 11/2015.
(VII. 30.) önkormányzati rendeletével
módosította a helyi kitüntetések, elismerő címek köréről és adományozásukról szóló 1/2009. (02. 05.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:
A rendelet preambulumi részében
került sor a jogszabályi változások
átvezetésére. A módosítás egy új kitüntetés alapítását vezette be, amelynek neve: „Erdőkertes Közéletéért”
kitüntetés. A rendeletből kivezetésre
került az előzetes elbíráló fórum, a
véleményező és döntést hozó fórum a
Képviselő-testület.
A „Vegyes rendelkezések”, valamint az „Átmeneti,
záró rendelkezések” fejezet száma változott. A Rendelet
1. számú melléklete változott az új kitüntetés feltüntetésével.
• Az Önkormányzat a következő helyi kitüntetések,
elismerő címek adományozásáról hozott döntést, melyek átadására 2015. augusztus 20-án került sor:

• Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító tag – elfogadta a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2014. évi beszámolóját.
• Az Önkormányzat döntést hozott az Erdőkertes,
Fő úton lévő egy ingatlan, és az Erdőkertes, Paskom utcában egy ingatlan belterületbe csatolásáról.

Erdőkertes Kultúrájáért:
Pallag Katalin
• Az Önkormányzat engedélyezte a Ki akarok nyíl- Erdőkertes Fiatalja: 		
Belucz Levente
ni Óvoda részére a 2015/2016. nevelési évre a Pity- 				
Koczó Florina
pang és a Szivárvány óvodai csoportban a maximális 				
Virágh Gyöngyvér
csoportlétszámtól + 20 %-kal történő eltérést.
Erdőkertes Közbiztonságáért: Kiss Károly
				
Tódor József
• A Képviselő-testület hozzájárult a Veresegyház Erdőkertes Közszolgálatáért: - Fialka Ferencné,
0181 helyrajzi számú ingatlan telekhatár rendezésé- 				
Kapuvári Lajos
hez. Továbbá ahhoz, hogy a földrészlet határ rende- 				
Rozsályiné Kaposi Ildikó
zést követően kialakuló kivett szemétlerakó telep, Erdőkertes Közéletéért:
Richter Józsefné
6.9914 ha nagyságú ingatlanban Erdőkertes Község 				
Farkas József
Önkormányzata 5.2576 ha nagyságú, Veresegyház 				
Farkas Józsefné
Város Önkormányzata pedig 1.7279 ha nagyságú te- 				
Nagy István
rületi arányában rendelkezzen tulajdoni hányaddal. 				
Nagy Istvánné
Erdőkertes Ifjúságáért:
Hoór Ákosné
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F e r e nc pá pa t e l j e s b ol í v i a i be s z é de

A

Greenpeace örömmel adja
közre Ferenc pápa Bolíviában elmondott beszédének teljes
magyar fordítását. Meggyőződésünk, hogy a világ egyik legjelentősebb vallási vezetőjének Földünk
válságos helyzetéről, ennek alapvető okairól és a sürgető teendőkről
elmondott gondolatait mindenki
számára elérhetővé kell tenni. Ezért
döntöttünk úgy, hogy Magyarországon elsőként lefordíttatjuk és
publikáljuk a teljes beszédet.
A beszéd 2015. július 9-én hangzott el a bolíviai Santa Cruzban a
Népi Mozgalmak Világtalálkozóján,
melyet az Igazságosság és Béke Pápai
Tanácsa és a Pápai Társadalomtudományi Akadémia hívtak össze.
A katolikus egyházfő azzal kezdte
beszédét, hogy ne féljünk kimondani, hogy az egész világra kiterjedő
alapvető szerkezeti változásra van
szükség. Olyan pozitív változásra,
amely a „profit mindenáron” uralta
folyamatokat feltartóztatva a földi
élet és az emberi közösségek szolgálatát állítja előtérbe.
Hangsúlyozza, hogy bár a napi hírek láttán sok ember azt gondolja, hogy
nem tehet semmit azon kívül, hogy
magáról, illetve családjáról és barátainak
szűk köréről gondoskodik, ez nem igaz.
Igenis sokat tehetünk, minden egyes
ember, hiszen így indulhat el egy valódi
és tartós változás. A környezet védelméért dolgozó szervezetként mélységesen
egyetértünk ezekkel a gondolatokkal, és
örömmel üdvözöljük, hogy a világ egyik
legnagyobb vallásának felszentelt vezetője ezeket ilyen egyértelműen megfogalmazta. Ezért döntöttünk úgy, hogy
Magyarországon elsőként lefordíttatjuk
és közreadjuk ezt a történelmi jelentőségű beszédet. A fordítás a Vatikáni Rádió által közölt hivatalos angol változat
alapján készült.

"Jó napot nektek!
Néhány hónappal ezelőtt Rómában találkoztunk. Emlékszem erre az
első találkozásra. Azóta is gondolok
rátok, és imádkozom értetek. Örülök, hogy itt látlak titeket újra, amint
azt vitatjátok meg, hogyan lehet legjobban orvosolni a kirekesztettek
súlyosan igazságtalan helyzetét világunkban. Köszönöm Evo Morales
elnök úrnak, hogy lehetővé tette a
találkozó megrendezését.
Első római találkozónk alkalmával nagyszerű dolgokat láttam
meg bennetek: testvériességet, határozottságot, elkötelezettséget és
az igazság iránti vágyat. Ma, Santa
Cruz de la Sierra-ban, ismét érzem
ezeket. Köszönet ezért! Tudom azt
is a Turkson bíboros által vezetett
Igazságosság és Béke Pápai Tanácsától, hogy az egyházban sokan érzik magukhoz közel állónak a népi
mozgalmakat. Ez engem nagyon
boldoggá tesz! Örömmel látom,
hogy az egyház mindnyájatok számára kitárja kapuit, magához ölel,
társatokká szegődik, minden egyházmegyében, minden Igazságosság
és Béke-bizottságban őszinte, folyamatos és komoly együttműködést

alakítva ki a népi mozgalmakkal.
Kérem a püspököket, a papokat és
a laikusokat, illetve a periférikus területek városi és vidéki társadalmi
szervezeteit, hogy mélyítsék el ezt
az együttműködést!
A mai találkozásunk ajándék Istentől. A Biblia azt mondja: Isten
meghallgatja a népe kiáltását. Szeretném, ha a hangom csatlakozna a tiétekhez, amely a testvéreink számára
földért, lakhatásért és munkáért kiált! Elmondtam már, és megismétlem: ezek szent jogok. Fontosak, és
megéri harcolni értük. Hallgattassék
meg a kirekesztettek kiáltása LatinAmerikában és világszerte!

I. Kezdjük azzal, hogy tudatosítjuk: változásra van szükségünk.
Tisztázzuk, hogy ne legyen félreértés: amiről beszélek, az minden
latin-amerikai ember, és általánosabban az emberiség egésze számára
problémát jelent. Ezek globális problémák, melyeket ma egyetlen állam
sem képes egyedül megoldani. E
pontosítás után pedig javaslom, hogy
tegyük fel a következő kérdéseket:
Folytatás a következő oldalon>
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Észrevesszük, hogy valami nem
jó egy olyan világban, ahol ilyen sok
gazdálkodó van föld nélkül, ilyen sok
család otthon nélkül, ilyen sok munkás jogok nélkül, és ilyen sok ember,
akinek a méltóságát nem tartják tiszteletben?
Észrevesszük, hogy valami nem jó
ott, ahol ennyi esztelen háborút vívnak, és a testvérgyilkos erőszak már
a házunk küszöbéig hatol? Észreves�szük, hogy valami nem jó a világunkban, amikor a talaj, a víz, a levegő és
az élőlények folyamatos veszélynek
vannak kitéve?

Tehát ne féljünk kimondani:
változásra van szükségünk; változást akarunk!
Leveleitekben és találkozóinkon
számos formáját említitek a munkahelyeteken, a környéketeken és mindenfelé tapasztalt kirekesztésnek,
és az igazságtalanságnak. Ezeknek
sok és változatos formája létezik –
éppúgy, mint annak, hogy miként
enyhítsünk rajtuk! Mégis, ezeket a
kirekesztési formákat egy láthatatlan
fonál köti össze: képesek vagyunk
ezt felismerni? Nincsenek elszigetelt
problémák. Azon tűnődöm, látjuk-e,
hogy ezek a romboló tényezők egy
mára globálissá vált rendszer részei?
Észrevesszük, hogy e rendszer a „profit minden áron” mentalitást tette
uralkodóvá, nem törődve a társadalmi kirekesztéssel, vagy a természet
pusztításával?
Ha ez a helyzet, ragaszkodom ahhoz, hogy merjük kimondani: változást akarunk, valódi változást, átfogó
változást! Ez a rendszer mára elviselhetetlenné vált: a földművesek elviselhetetlennek tartják, a munkások
elviselhetetlennek tartják, az emberek általában elviselhetetlennek tartják. A Föld maga – nővérünk, Föld
Anya, ahogy Szent Ferenc mondaná
– szintén elviselhetetlennek tartja.
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Változást akarunk az életünkben,
a környezetünkben és hétköznapi valóságunkban. Olyan változást, amely
hatással van az egész világra, mivel a
kölcsönös globális függőség globális
válaszokat követel a helyi problémákra is. A remény, az emberek szívéből fakadó, és a szegény rétegekben gyökerező remény globalizációja
váltsa fel a kirekesztettség és közöny
globalizációját!
Ma arról a változásról szeretnék
beszélni, amit akarunk, és amire
szükségünk van. Tudjátok, nemrégiben írtam a klímaváltozás problémájáról. Ám most a változásról más
értelemben szeretnék beszélni. A
pozitív változásról, ami jó nekünk,
és ami – mondhatjuk – megváltó
erejű. Mert szükségünk van rá. Tudom, hogy ti is változást akartok, és
nem csupán ti magatok: a különböző
találkozókon, utazásaim során világ-

Az idő, testvéreim, lejárni látszik;
még nem tépjük szét egymást, de szétmarcangoljuk közös otthonunkat. A
tudományos közösség mára ráébredt
arra, amit a szegények már jó ideje
mondanak: az ökoszisztémát károsodás, visszafordíthatatlan károsodás
éri. A föld, egész népek és emberek
tömegei rettenetes büntetésben élnek. És mindez a fájdalom, halál és
rombolás Szent Vazul szavaival élve
a „gonosz ürülékétől” bűzlik. A pénz
mértéktelen hajszolása az uralkodó
nézet. A közjó szolgálata elfelejtődött.
Amikor a tőke bálvánnyá válik, és ez
vezérli az emberek döntéseit, amikor
a pénz iránti mohó vágy uralkodik, az
rombolja a társadalmat, megbélyegzi
és rabszolgává teszi a férfiakat és nőket, rombolja a testvériséget, egymás
ellen fordítja az embereket, és ahogy
világosan látjuk, veszélybe sodorja közös otthonunkat.

szerte megéreztem az emberekben a
változás iránti vágyakozást. Még abban az egyre szűkülő kisebbségben
is van elégedetlenség és reményvesztettség, amely a jelenlegi rendszert
hasznosnak tartja. Sokan remélnek
változást, amely képes kiszabadítani
őket az individualizmus és az abból
fakadó reménytelenség béklyóiból.

Nem kell felsorolnom e finom diktatúra gonosz hatásait: mindannyian tisztában vagytok ezekkel. A mai társadalmi és
környezeti krízis szerkezeti okaira sem kell
rámutatnom. Kiterjedt tünetegyüttestől
szenvedünk, olyantól, amely időnként
megsokszorozza panaszainkat és rosszkedvbe, passzivitásba süllyeszt.
Folytatás a következő oldalon>
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tól és fájdalomtól. Mélyen megindít.
A napi hírek láttán úgy gondoljuk,
Megindít, mert nem üres statisztikát
nem tehetünk semmit azon kívül, hogy
„láttunk és hallottunk”, hanem a szenmagunkról, illetve családunk és barátavedő emberiség fájdalmát, saját fájdalink szűk köréről gondoskodunk.
munkat, saját testünk fájdalmát. Ez
Papír-,
használtruhavagy
teljesen más, mint az elvont elméletalfémhulladékgyűjtőként, újrahasznokotás, vagy az ékesszóló felháborodás.
sítóként mit kezdjek a globális probEz megindít, ez figyelmessé tesz málémákkal, ha alig keresek elegendő
sokra a közös erőfeszítéseinkben. Ez
pénzt, hogy ételt tegyek az asztalra?
a közösségi cselekvésre ösztönző érzés
Mit tehetek iparosként, utcai árusnem érthető meg csupán a ráció által:
ként, teherautósofőrként, elnyomott
ez olyan pluszjelentést hordoz magámunkásként, ha még a dolgozókat
ban, amelyet csak a népek érthetnek
megillető jogaim sincsenek meg? Mit
meg, és teszi egyedivé a valódi népi
tehetnek a gazdálkodó feleségek, őslamozgalmakat.
kos nők, a halászok, akik alig tudnak
Ti minden nap megtapasztaljátok
megküzdeni a nagy tőkés társaságok
az emberi élet viharait. Meséltetek
hatalmával?
nekem ezek okairól, megosztottátok
Mit tehetek én a kis otthonomból,
velem saját küzdelmeiteket is, és ezt kökunyhómból, falucskámból, települészönöm nektek. Ti, kedves testvéreim,
semről, amikor naponta találkozom párbeszéde, akkor azok előbb-utóbb sokszor kis dolgokon dolgoztok helyi
a diszkriminációval és a mellőzéssel? bürokratizmusba, korrupcióba és si- körülmények közt, különféle igazságMit tehetnek a diákok, a fiatalok, az kertelenségbe fulladnak. Ezért tetszik talanságok közepette, amelyeket nem
aktivisták, a misszionáriusok, akik re- nekem a „folyamat” kifejezés, amely a fogadtok el, hanem ellenálltok nekik;
ménnyel és álmokkal telt szívvel jön- mások által szárba szökni látott magok harcoltok egy bálványimádó rendszer
nek el hozzánk, de a problémáimra elvetéséről, öntözéséről szól, nem arról, ellen, amely kirekeszt, lealjasít és megvalódi megoldást nem nyújtanak? So- hogy elfoglaljunk minden hatalmi po- öl. Láttalak titeket fáradhatatlanul dolzíciót az azonnali eredmények érdeké- gozni az indián gazdálkodók földjéért,
kat! Nagyon sokat tehetnek.
Ti, az alacsonyrendűek, a kihasznál- ben. Mi mind csupán részei vagyunk terméséért és közösségeiért; egy méltak, a szegények és az előjogokkal nem egy összetett és bonyolult egésznek tóbb helyi gazdaságért, otthonaik és
rendelkezők sokat tehettek, és tesztek az idő síkján lépve egymással interak- településeik fejlődéséért; segítettétek
is! Azt is mondhatnám: az emberiség cióba: emberek vagyunk, akik azért őket, hogy saját házakat építhessenek,
jövője nagyrészt a kezetekben van az- küzdünk, hogy megtaláljuk az élet ér- és fejleszthessék környékük infrastrukáltal, ahogy naponta kreatív megoldá- telmét, a sorsunkat, akik a méltóságun- túráját. Támogattatok minden olyan
sokat találtok ki a munka, a lakhatás és kért és egy jó életért küzdünk.
közösségi programot, amelyek a földA népi mozgalmak tagjaiként mun- höz, a lakhatáshoz és a munkához való
a föld biztosítása iránti igyekezetetekbe. Így vesztek részt felelősségteljesen a kátokat a testvéri szeretet inspirálja, elemi és elidegeníthetetlen jogaik megnemzeti, regionális és globális változási amelyet a társadalmi igazságtalanság erősítését szolgálja.
elutasításával mutattok ki. Amikor befolyamatokban! Ne csüggedjetek!
Ez a szegénynegyedekben, a földlenézünk a szenvedő szemébe, amikor ben, a hivatalban, a szakszervezetekben
II. Ti vagytok a változás magvetői. látjuk az arcát a veszélyeztetett gazdál- való meggyökerezettség, ez a képesség
kodó indiánnak, a szegény munkásnak, arra, hogy mások arcában meglássátok
Itt Bolíviában hallottam a kifejezést, az elnyomott őslakosnak, a hajléktalan önmagatokat, hogy mások problémáit
ami megtetszett: „a változás folyamata”. családnak, az üldözött menekültnek, közelről érzékeljétek és meglássátok
A változást nem úgy látják, mint ami a munkanélküli fiatalnak, a kizsák- mindennapi apró hőstetteiket: ezek
majd egy napon egy politikai döntés- mányolt gyermeknek, a gyermekét a teszik lehetővé, hogy a szeretet paben, vagy a társadalom szerkezetének drogkartellek lövöldözésében elvesz- rancsát kövessétek, de nem az ideák
megváltozásában fog kicsúcsosodni.
tett anyának, vagy az apának, kinek lá- és az elmélet alapján, hanem a valódi
Fájdalmas tapasztalatból tudjuk, nyát a rabszolgaság rabolta el – amikor emberi találkozások által. "
hogy ha az átfogó szerkezeti változá- az ő neveikre és arcaikra gondolunk,
***
Folytatás a következő számban>
sokat nem kíséri az ész és szív őszinte szívünk megszakad a sok szomorúság-
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Figyeljünk a részletekre!
Erdőkertes közterület-felügyelőjeként az alábbiakra
szeretném felhívni
a Tisztelt Lakosok
figyelmét!
A közterület rendjének fenntartása érdekében az alább felsorolt cselekményeket a 2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény,
valamint Erdőkertes Község Önkormányzatának rendeletei szabályozzák és szankcionálják.

Figyelem!

Nem csak a rendőrnek vagyunk kötelesek igazolni magunkat! A közterület felügyelő felszólítására ugyancsak át kell adni a személyi azonosító
igazolványt. Ellenkező esetben személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegését követjük el.
Aki a hivatalos személyt intézkedés közben szóban megfenyegeti
vagy fizikailag bántalmazza, a Büntető Törvénykönyv 229. § alapján bűncselekményt követ el. Ha ezt csoportosan követi el, akkor az súlyosabb
büntetési tételt von maga után.
Kihívóan közösségellenes az
a magatartás, mely a társadalmi
együttélési szabályok nyílt, tudatos,
egyértelmű semmibevételét jelenti.
Sokan nem is gondolják, hogy erőszakos viselkedéssel, szidalmazással,
agresszív, fenyegető beszédmóddal
is szabálysértést követhetnek el.
Erőteljes, heves szóváltások esetében kiemelt jelentőségű a veszekedés
tartalma és annak megnyilvánulási
formája. A garázdaság szabálysértését az valósítja meg: „aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást
tanúsít, amely alkalmas arra, hogy
másokban megbotránkozást vagy

riadalmat keltsen.” Rágalmazást pedig az, „aki valakiről, más előtt, a
becsület csorbítására alkalmas tényt
állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre
közvetlenül utaló kifejezést használ,
vétséget követ el.” Ilyen esetben becsületsértéshez már az is elegendő,
ha a sértetten túl harmadik személy
van jelen.

• a gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt, illetve ott megáll.
• a járdára 2 vagy 4 kerékkel feláll,
mikor azt tábla, vagy útburkolati jel
nem engedélyezi.
• a mozgáskorlátozott személyek
részére létesített parkolóhelyet engedély nélkül elfoglalja.
• a taxiállomás, tömegközlekedési eszközök megállóhelyét jelző tábla
ellenére a létesített állomáson, illetve az állomást jelző tábla előtt 15
méteren vagy utána 5 méteren belül
megáll.

Üzemképtelen jármű...

...az az egyébként engedélyköteles
jármű: amely hatósági engedéllyel
és/vagy jelzéssel nem rendelkezik,
Garázdaság
vagy baleset folytán megsérült és
A közterületeken, parkokban elhe- elhagyott, vagy műszaki állapotánál
lyezett bútorokat, szemetes edénye- fogva a közúti közlekedésben részket az emberek gyakran tekintik vételre szemmel láthatóan alkalmatolyan tárgynak, melyeknek nincs lan.
gazdája, tehát szabadon lehet velük
bármit tenni. Akik ezeket a tárgyakat megrongálják a garázdaság bűncselekményét valósítják meg.

A közlekedés rendjéről

Sokan azt gondolják, hogy nem
minden közlekedési táblát kell komolyan venniük, hanem tetszés
szerint megállhatnak, behajthatnak
arra a területre, amely nekik éppen
megfelelő.
A jogszabályok szerint a közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú
előírásai ellen vét, és szabálysértést
követ el aki:
• a járművek megállását vagy várakozását tiltó jelzőtáblák által jelzett kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azokat megszegi.
• a járművek forgalmát tiltó vagy
korlátozó jelzőtáblák által jelzett kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
azokat megszegi.

Közterületen üzemképtelen gépjármű nem tárolható. Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén
köteles haladéktalanul eltávolítani.
Amennyiben ezt nem teszi meg, a
Közterület-felügyelet távolítja el a
tulajdonos veszélyére és költségére.
Mittó Gabriella
közterület-felügyelő
állatvédőr
+3620/ 396-2189

E S É LY H Í R E K
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eresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási
Központ szervezésében a Szeder Egyesület és a
Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány támogatásával
idén nyáron 5 héten keresztül összesen 174 gyermeket
táboroztattunk, 6-17 éves korig, akik túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyermekek a Kistérség 10 településén.

sportprogramot, játékos vetélkedőt, kirándulást, és kézműves foglakozást.
A tábor heteket különböző tematikák köré csoportosítottuk, hogy a jelentkező gyermekek kiválaszthassák
a számukra legmegfelelőbbet. A különböző tematikájú
táborok érintették a pályaorientációt, a mese világát, a
tudatos öko életmódot, természetvédelmet.
Minden héten egy nagyobb kirándulást szerveztünk,
mely keretében a Vácrátóti Botanikus kertbe, a Fővárosi
Állatkertbe, Nőtincsre a Kalandparkba, a Repülőtérre, a
Gödöllői kalandparkba jutottak el a gyerekek.
A szervezett programokon túl a táborozóknak lehetőségük volt a kötetlen időtöltésre is melynek keretén
belül az Erdőkertesi Ifjúsági Táborban a legnagyobb sikert a medencében lévő fürdés adta.
A tábor minden hete nagyon jó lehetőség volt arra,
hogy azok a hátrányos helyzetű gyermekek, akik a nyári
szünet alatt nem tudnak eljutni,nyaralni, élményekkel
teli, tartalmas időtöltésben részesülhettek.

Köszönjük, hogy idén is támogatták táborainkat:
Olyan programokat terveztünk és valósítottunk meg, Veresegyház Város Önkormányzata, Szeder Egyesület,
melyek értéket, élményt nyújtottak a gyermekek számá- Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány, Varga Pékség,
ra. Célunk volt, hogy a gyermekek minden perce le le- Fruit&Soil Kft.
gyen kötve és ne legyen idejük unatkozni, ezért ebben
Nagyné Gódor Csilla
az időszakban próbáltuk összesűríteni a lehető legtöbb
intézményvezető

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai egységünkbe elsősorban nyugdíjas egészségügyi
				
vagy OKJ vizsgával rendelkező

szociális gondozót, szociális ápolót, keresünk ügyeleti munkára.

Csak a Veresegyházi Kistérségében élő és saját autóval rendelkező munkatársat keresünk
		
havonta egy hét ügyeleti rendszerben történő munkavégzésre.
Bővebb információért forduljanak: Matuz Csabáné szakmai vezetőhöz a 06-70-931-0967-es telefonszámon
vagy személyesen, Erdőkertes Fő út 51. szám alatt található irodánkba.
MEGVÁLTOZTAK A TELEFONSZÁMAINK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Veresegyház Kistérség
ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Erdőkertesi irodájának telefonszámai megváltoznak!
Családsegítős munkatársak: Magyar Barbara és Pataki
Krisztina: 06-70-338-54-38
Gyermekjólétis munkatársak: Nagy-Varga Renáta,
CzulákKrisztina : 06-70-931-0959
Iktatás: Richter Tünde: 06-70-339-0563
Gyermekjóléti szakmai vezető: Kéri Árpádné: 06-70-380-6131

Házi gondozók: Bresztovánszky Tamásné: 06-70-931-0958
Kész Ágnes: 06-70-931-0952
Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali melegedő szakmai vezető és intézményvezető helyettes: Matuz Csabáné:
06-70-931-0967
Intézményvezető: Nagyné Gódor Csilla: 06-70-931-0966
Vezetékes telefonszám és Fax: 06-28-476-269
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

I sk o l a i hírek

I

skolánkban első alkalommal
szerveztünk nyári napközis
tábort, melynek első turnusára a maximális létszám - 30 tanuló
jelentkezett.
Ezek a szabadidős programok
nemcsak azért hasznosak, mert
megoldják a szülők gyermek-elhelyezési gondjait, hanem sokkal inkább azért, mert a kötetlen együttlét
alkalmával a pedagógusok sokkal
közelebb tudnak kerülni a
gyerekekhez, jobban megismerhetik a teljesítménykényszertől nem befolyásolt
természetes magatartásukat,
viselkedésüket, és a nebulók
is több időt tudnak szentelni egymás közti barátságaik
ápolására, elmélyültebben
ráhangolódhatnak a másikra. A szabadon választott tevékenységek közös élménye erősíti az összetartozás érzését, és
nem elhanyagolható az sem, hogy a különböző foglalkozásokon kifejlesztett és megerősített képességek, készségek
sokkal erősebben tudnak bevésődni, mint a hétköznapi tanítási szituáció keretei között.
Ezen a héten a gyerekek sok foglalkozás között választhattak: tollaslabdázás párokban, páros versenyek, mozgásművészeti képzés, ahol tanulóink kipróbálhattak egy
artista eszközt, a görgőt, ami annyira megtetszett nekik,
hogy egyre többet gyakoroltak vele.
A kézműves foglalkozáson diákjaink gyönyörű, színes
szélforgókat készítettek. Az első nap folyamán voltak
még más szabadidős- és interaktív játékok is, mint kidobó, kispályás foci, zsinórlabda, váltó versenyek, valamint
vetélkedők is.
A tábor második napján sajnos az időjárás elég borús,
néhol esős volt, így a programok nagy része a termekben,
illetve a tornateremben zajlott. Itt is sok program közül
választhattak diákjaink, és így is nagyon jó hangulatban
telt a nap.
A harmadik nap sem volt kevesebb a kínálat, habár
sajnos borús, hűvös időnk volt aznap is. Az eddigi foglalkozások mellett, szerepet kaptak a logikai játékok. Ebéd
után egy hosszú séta következett a szabadban, az oroszlán
játszótérre, ahol hintázhattak, mászókázhattak, egyensúlyozhattak tanulóink. A nap végére mindenki kellemesen
elfáradt.
A negyedik nap is mozgalmasan zajlott, sok választékkal. A délelőtt folyamán az aerobic is belépett a foglalkozások kínálatába, majd ebéd után számítógépes játékok
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alkották a programot, mivel a
gyerekek közül mindenki egyöntetűen ezt a tevékenységet választotta. A játékok után filmet
nézhettek diákjaink, és mozaikot
készíthettek.
Az e heti tábor utolsó napján
szintén színes választék várt a
gyerekekre. Készíthettek szerencse karperecet, tornázhattak a
tornateremben, játszhattak logikai-, illetve társasjátékokkal,
valamint testnevelési játékokkal (zsinórlabda) ügyesedtek. A számítógépes
játékokra mindenki jelentkezett, s mivel mindenki
tovább akarta folytatni ezt
a jellegű tevékenységet, ez
a foglalkozás elhúzódott.
(A tanulók többségének ez volt a kedvenc foglalkozása a
hét folyamán.) Nagyon jól éreztük magunkat az e heti táborban, maradandó élményt nyújtott, de el is fáradtunk a
kellemes, aktív pihenéssel.
A napközis tábor 2. hetében az időjárás kegyesebb volt
hozzánk. Így a programok között helyet kapott a játék, a
sport és a kézműves foglalkozások mellett a strandolás is.
Szerda délután az Ifjúsági tábor medencéjének hűs vizében lubickoltak a gyerekek.
A hét többi napján az iskolában töltöttük az időt.
Amikor a gyerekek a szabadtéri játékokban kitikkadtak,
kedvük szerint választhattak a társasjátékozás, a buborékfújás, a számítógépes játékok, a filmnézés és a kézműves
foglalkozás közül.
A tornaterem is minden nap gyerekzsivajtól volt
hangos. Bakos Zsuzsa néni vezényletével a kézilabdázás
alapjaival, Anna nénivel pedig egy artista eszköz, a görgő
használatával ismerkedhettek a tanulók. Többen a kötélmászást is kipróbálták, majd a fiúk-lányok partizán csatája következett. De volt itt sorverseny, floor ball, és a fiúk
nagy örömére foci minden mennyiségben!
Amíg az udvaron a fiúk fáradhatatlanul kergették a
labdát, addig a lányok a hűvös teremben könyvjelzőket és
kiskutyákat készítettek, amiket haza is vihettek.
És mindemellett finomakat ettek tízóraira, ebédre és
uzsonnára! A gyerekek ízelítőt kaptak a szabadidő tartalmas és változatos eltöltéséből. Július első péntekén egy
igazán jól sikerült „nyárindító” tábort zártunk!
West-Sooby Anna és
Koczkásné Pintér Judit

8

fa l u h á z

Szeptemberi programok
AZ INTÉZMÉNY AUGUSZTUS 10-ÉN NYIT!
t 2015. szeptember 4. (péntek) 17.oo
KÖZÖSSÉGI KERTI SÜTÉS A FALUHÁZ KERTJÉBEN

Baráti társaságok jelentkezését várjuk, szeptember 2-ig!
A belépés díjtalan!
t 2015. szeptember 11-én (péntek) 18.oo-kor
BioPont klub
GYÓGYNÖVÉNYEK
és
KÉSZÍTMÉNYEK
(+ az őszi növénygyűjtő-túrák megbeszélése)
programgazda: Varga-Farkas Edit Sára
A részvétel díjtalan!
t 2015. szeptember 12. (szombat) 9.oo-12.oo
BABARUHA-BÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés határideje:
szept. 4-ig!) A részvétel díjtalan!
t 2015. szeptember 12. (szombat) 13.oo – 16.oo
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!” Bolha-piac
t 2015. szeptember 13. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
A részvétel díjtalan!
t KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK –
SZEPTEMBER 19-20. benne:
t 2015. szeptember 19. (szombat) 16.3o
A Honismereti, Természetismereti és Természetjáró Tábor záróprogramja, élménybeszámolók, filmvetítés
A részvétel díjtalan!
t 2015. szeptember 19. (szombat) 18.oo
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Petrás Anna és Stúdiója A népi iparművészet ma (fonott bútor, kerámia, szőttes, bőr, textília...)
Megnyitja: dr. Pásztor László polgármester, a bemutatott anyagot ismerteti: Petrás Anna
Közreműködik a Kertesi Kamarakórus
Megtekinthető: október 13-ig.
A belépés díjtalan!
t 2015. szeptember 20. (vasárnap)
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
Túra a Börzsönyben (a jelentkezés határideje: szeptember 16.)
t Egész hónapban látható A népi iparművészet ma
című kiállítás

A belépés díjtalan!
Októberi előzetes
t 2015. október 2. (péntek) 17.00
KÖZÖSSÉGI KERTI SÜTÉS A FALUHÁZ KERTJÉBEN
Baráti társaságok jelentkezését várjuk, szeptember 25-ig
A belépés díjtalan!
t 2015. október 4. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Indulás 8.oo-kor a Faluház elől, bővebb tájékoztatás plakátokon!
A részvétel díjtalan!
t 2015. október 6. (kedd) 18.00 óra – Batthyány park
MÉCSESGYÚJTÁS AZ ARADI VÉRTANUK EMLÉKÉRE A részvétel díjtalan!
t 2015. október 7. (szerda) 17.00 óra
KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÚAKAT!
Szórakoztató műsor az Idősek Világnapja alkalmából
t 2015. október 10. (szombat)
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN” Túra a Pilisben. A belépés díjtalan!
t 2014. október 11. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
A részvétel díjtalan!
t 2015. október 5 – 11-ig (hétfőtől vasárnapig)
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Benne: A család szerepe a fiatalkori szenvedélybetegségek megelőzése érdekében.
Október 10-én (szombat)10.3o-kor dr. Zacher Gábor
toxikológus, a Honvéd kórház Sürgősségi osztályának
vezetője tart előadást többek között a drog-megelőzésről. (részletes programok plakátokon, honlapjainkon,
fc-on) A belépés díjtalan!
t 2015. október 16. (péntek) 15.00 óra
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP
Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói és szüleik számára A részvétel díjtalan!
t 2015. október 16. (péntek) 18.00 óra
„VIRÁGOS KERTES” kiállítás és eredményhirdetés
(szervező: ESZAK). A belépés díjtalan!
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t 2015. október 23. (péntek) 17.00 óra
MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN
Utána fáklyás séta a Kopjafához. A belépés díjtalan!
t VILÁGJÁRÓK KLUBJA - "Hosszú az út Magyarországig - főleg Vietnámból kerékpárral..." Both Emese
erdőkertesi fiatal fényképes úti- és élménybeszámolója.
Az októberi program időpontja még szervezés alatt!
A részvétel díjtalan!
***
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a
programjaink látogatását.
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel
elbeszélgetünk a feladatról.
Pallag Katalin
A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község
honlapján, a Faluház címszóra kattintva.

Televízió Szinfonikus Zenekarának, és az Erdélyi Miklós vezényelte Magyar Rádió és Televízió Énekkarának,
Gurbán György (pap), Varga Éva (három dáma), Katona Anikó élő zongora, valamint a rendező : Varga Éva
produktumában.
Emléktöredékek jöttek elő az olykor a játékosan, viccelődve, dadogást mímelve Papageno - Papagena nevének
ismételgetésével… A fiatal énekművészektől gyönyörű hangok, szép áriák és igényes hangzás tisztelte meg a szerény helyet-körülményeket és közönséget. Csodálatos külsőségeket
teremtettek a technika mesterei a teljes színpadi hátteret
elfedő, hatalmas vetítővászon felállításával , vetített képek
illusztrációival. A kosztümös remekek ezúttal - valószínűleg
- nemcsak a látványt, a terhet is fokozták az előadóknál. A
rendezés maiságát bizonyítandó, volt nézőtéri színpad látogatás, leugrás-felugrás, és nézősori produkció is... Egyszóval
együtt élt-izzadt, szórakozott színpad és közönsége.
Az előadás a Stúdió Varga Kft produkciója.
Juhász Andor

***

Varázsfuvola - varázslatos este

Fotó: Juhász Andor

A nyári forró hangulat teljessé vált a hónap közepén
jelentkező kánikula hullámban. Sokszor dudorászott
dallamok keltek életre - az elszánt (ezúttal díjtalan)
színház látogatás örömére.

ÁLLÁSHIRDETÉS
34 éves múltú kerámia gyártó cég keres

raktáros kollégát fő munkaidőben Erdőkertesen.

Jelentkezés feltétele hasonló munkakörben eltöltött
legalább 1-2 éves gyakorlat, jogosítvány.
Fényképes önéletrajzokat e-mailen kérjük elküldeni
a mullit@mullit.hu email címre.

FELHÍVÁS!
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár színházlátogatást
szervez külön autóbusszal 2015. október 18-án
vasárnap a József Attila Színházba

Mozart Varázsfuvolája immár több száz éve simogatja a dallamos, énekelhető melódia imádók hangulatát.
A szövegek és melódiák az erdőkertesi előadásban nemcsak a művet, hanem a színvonalat, a rádió-televíziónagyszínház által elültetett élményeket is felidézték.
Hangfelvételről gyönyörködhettünk a Kossuth- díjas Pásztor Erzsi mesélő-hangjában, a Magyar Rádió és

Neil Simon: A NAPSUGÁR FIÚK
vígjátékra (a Csíki Játékszín – Csíkszereda - vendégjátéka) Indulás: 2015. október 18. 17.30-kor a
Faluház elől
A színházjegy és a busz ára: 2300 Ft
Jelentkezni szeptember 30-ig lehet a Faluházban, a
részvételi díj befizetésével!
A program minimum 30 fő jelentkezésével
valósulhat meg.
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Egészség

Ha sizomfejlesztő - és - regener áló tréning
LOVE YOUR BELLY – LYB
hasizomfejlesztő és regeneráló
tréning, és mozgásfejlesztő torna
indul Erdőkertesen a baba-mama
klub szervezésében megfelelő létszám esetén.
Egy tanfolyam, ahol megtudhatsz
minden fontosat a hasizom szerkezetéről, működéséről, fejleszthetőségéről, lehetséges sérüléséről. Elsajátíthatod a leghatékonyabb hasizom-erősítő
és regeneráló gyakorlatokat, amelyeket otthonodban végezhetsz nap
mint nap és megtanulhatod, hogy
fogyókúra nélkül, az egészséges táplálkozásra és a tápanyagok megfelelő
minőségű és mennyiségű bevitelére
alapozva hogyan optimalizálhatod
testzsír-százalékod.
Szervezetünk egészséges működéséhez elengedhetetlen figyelmet

rúgásról vagy futásról. És nem utolsó
sorban az olyan létfontosságú funkciókban, mint a légzés és az emésztés
is kiemelkedő a szerepük.
A LYB tanfolyamon beszélgetünk a helyes táplálkozáról, a regenerálás és feszesítés módjáról, és
megismerkedünk a leghatékonyabb
hasizomfejlesztő és regeneráló gyakorlatsorral. Ajánlott:
- hát- és derékfájással küzdőknek,
- várandósság, szülés során szétnyílt hasizom regenerálására,
- császármetszés utáni regenerálásra,
fordítanunk a hasizmok karbantar…. és mindazoknak, akik lapos,
tására. A hasizmok alkotják a tör- feszes pocakra vágynak!
zsünk erőközpontját. Biztosítják a
A tréninget Szirmai Edit tartja.
gerincoszlop helyes tartását, megtáJelentkezés és további infó:
masztják a belső szerveket. Szerepet Erdőkertesi Baba-Mama facebook csojátszanak még a lábak munkájában port.
Varga-Bokor Zsuzsanna
is, legyen szó sima járásról, ugrásról,
védőnő

H it é let
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Áldás, békesség!
Vajon meddig lesz „béke” Európában? Magyarországon? Egyáltalán: béke van? Mit is jelent ez az állapot,
amelyben 25 éve vagyunk?
Ki tudná megadni a „helyes” választ ezekre a kérdésekre? Hiszen egyikünk ezt, másikunk azt gondol. Mindenesetre az ember mindig állandónak gondolja az életkörülményeit. Hogy legyen mindig ugyanolyan kényelem,
legyenek kulturális programok, a szeretteink örökké
velünk legyenek, mindvégig egészségben és jól tudjunk
élni, amíg el nem ragad a halál. Valami ilyen idilli kép
lehet bennünk, erre vágyakozunk, ezt építgetjük, és miközben építkezünk és telik az életünk, közben valahol
hasznosnak és értelmesnek érezhetjük az életünket.
Vajon meddig lesz ez így? Volt-e már olyan évszázad,
amelyben „béke” volt mindvégig? Volt csak egy olyan
század is, amelyben nem jött változás? Nem lettek volna meg minden kornak az erőszakos csoportjai, amelyek
másoktól raboltak területet, értékeket, városokat stb?
Van-e mire alapoznunk, hogy a mai európai civilizációnk, amely évtizedek óta épülget (2004 óta mi is beleszólunk már az EU-ban), egyre békésebb és egyre biztonságosabb lesz?
Szerintem nincs ilyen alapunk. Bár szeretnénk, de
könnyen elképzelhető, hogy vágyálom marad. A realitás
azonban az, hogy változik a világ. Akár a bankárvilágban, akár a brókervilágban, de a Föld szegényebb területein is kialakulhatnak olyan gócpontok, amelyek helyi vagy globális változásokat hozhatnak. Látjuk ezeket
napról napra, amelyektől pedig mindenki fél, aki nagyjából megelégedett a helyzetével. Mert legalább azt nem
szeretné elveszíteni, amije megvan.
Csakhogy a realitás nélküli idill nem más, mint infantilizmus. Akár egy egész társadalom is képes homokba
dugni a fejét. Természetesen mindannyian gondolunk
a jövőre – egy bizonyos összefüggésben. Több oldalról
is szeretnénk bebiztosítani magunkat, gyermekeink jövőjét. És mégis történhetnek (történnek is) olyan világfolyamatok, amelyekbe beleremeg mindaz, amit eddig
sziklaszilárdnak gondoltunk.
Nézzük csak a Római Birodalmat, amely meggyengült,
kettévált és összerogyott, sok hordalékot hagyva maga
után. Pedig micsoda szervezettség, micsoda jogi alapok
(amelyeket ma is tanítanak jogi egyetemeinken), milyen
úthálózat, kereskedelem, stb!

Mégis jöttek a germánok, jöttek mások, és tárdre
kényszerítették Rómát.
Vagy nézzük a középkori egyházat, amelynél stabilabb szervezettséget (misztikus háttérrel méghozzá!)
nem egyszerű még elképzelni sem. Mégis amikor jött a
reformáció, összeomlott Európa felén az egyházi hatalom.
Szinte azt lehet mondani, hogy elég volt egy pár jókor kimondott mondat, és a puskaporos hordó felrobbant.
Nem feledkezhetünk el – sok más mellett – az I. világháborúról sem, amely ugyanúgy maga alá temette a
„boldog békeidők” vágyait, mintha egy nagy torony dőlt
volna össze, és miután a sok por elült, újra építkezni kell.
Vajon megakadályozhatja-e bármi és bárki a mai korban, hogy kinőjenek az ismeretlenségből olyan emberek,
eszmék, erők, amelyek helyet kérnek maguknak? Biztos
vagyok benne, hogy nem. A kérdés csak az, hogy mennyire erőszakosan akarják hatalmukat átvenni és gyakorolni.
Ma, amikor a gazdaságban szinte egy elvárás sem olyan
erős, mint a gyorsuló (!) növekedés, vajon ki és mikor teszi fel a kérdést, hogy lesz-e teteje a növekedésnek? Illetve ha lesz, akkor milyen lesz a zuhanás utána? Kik fognak
beleborulni a ledőlt bábeli toronnyal együtt a mélybe?
Vajon lesz-e kapaszkodó majd akkor, amikor már nem
az lesz a kérdés, hogy Horvátországban nyaraljunk vagy
a Balatonnál, amikor már nem laptopot szeretnénk vásárolni, hanem kenyeret, amikor mindegy, van-e klíma a
vonaton, csak el tudjunk jutni szeretteinkhez.
Most egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ebből egy betű
is bekövetkezne száz éven belül. Őszintén remélem is,
hogy nem lesz semmi ilyesmi.

Folytatás a következő oldalon>

HITÉLET
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Folytatás az előző oldalról>

Azért most is látunk jeleket. „Nemzet nemzet ellen és
ország ország ellen támad, mindenfelé földrengések és éhínségek lesznek: ez csak a vajúdás kínjainak a kezdete”
(Mk 13,8).
Remélem, senki nem gondol vészmadárnak, amiért
emlékeztetek Jézus szavaira. De látjuk a szomszédban a
háborút, hogy magyar fiatalokat is fenyeget a front réme.
Látjuk a menekülteket, akik tíz- és tízezer számra özönlenek felénk, és az igazat megvallva (és velük együtt érezve)
aggódva gondolunk arra, hogy ha mindannyian itt lesznek, akik terveznek eljönni, akkor velük együtt milyen
lesz az 50 évvel későbbi társadalom Magyarországon, és
Európában. Látjuk azokat a betegségeket újra előjönni,
amelyekről azt gondoltuk, hogy Európában már többé
nem lesznek ilyenek (TBC, diftéria, szamárköhögés stb.).
Vajon hányan látják a kapaszkodót a megváltozott helyzetben?
A Biblia nem változik. Ugyanazt az erőt hordozza évezredek óta. Annyi embert megtartott már pestisjárvány
közepette is, menekülés közepette is, annyi embernek
adott erőt az Isten „mégis-szeretete”, hogy Isten elfogad
minket így, ahogy vagyunk. Nekünk, maiaknak sem marad más menekülésünk. Úgy tűnik, hogy elfogy a talaj, s
akkor nem marad más, csak Jézus, aki pontosan értünk,
hozzánk jött.

Áprily Lajos: Menedék
S mikor völgyünkre tört az áradat
s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,
egyetlenegy kőszikla megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten

Meghívó a felnőtt katekumenátusba
Hová?
A katekumenátus nem valami új találmány. Már a
kereszténység kezdetén, az ősegyházban kialakult az az
„intézmény”, illetve gyakorlat, ami a megtérést segíti és a
szentségek (keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás) vételére
készít fel. Beavat a Római Katolikus Egyház hitébe,
hitéletébe, liturgikus életébe, küldetésébe, szolgálatába és
közösségébe.

Miért?
Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem
volt alkalmad a hitről mélyebb ismereteket szerezni és
mélyebben megélni…

Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved Istent, de
nem vagy benne biztos, hogyan indulj felé …
Ha felnőttként hiteddel kapcsolatban kérdésekkel
találkozol, amit nem mersz mástól megkérdezni …

Akkor szeretettel hívunk ebbe a csoportba, ahol (jobban)
megismerheted Istent és a keresztény élet teljességét a
Most még vannak keresztyén templomok, most még
Római Katolikus Egyház szeretetközösségében.
szól a hirdetett ige. Ez lehet nekünk, a mai embereknek
is a megmenekülésünk: ha keressük és követjük azt az IsHogyan?
tent, Aki előbb értünk mindent odaadott, minket annyira
szeretett, hogy ma is megáldott, megerősített, olvashat- Kötetlenül beszélgetve, közösségben, őszintén, nyíltan.
juk pl. ezt a cikket is. Válaszoljunk tehát az Ő szeretetére,
Mikor?
akár elfogyott a biztonságot adó talaj a lábunk alól, akár
még magabiztosnak érezzük magunkat.
Találkozóinkat kedden esténként tartjuk 19.15-től
20.30-ig a Szent Pio Otthonban
„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott
(Veresegyház, Fő út 93.)
el irgalma” ( Jer 3,22)
Ámen
Jelentkezni telefonon, szeptember közepéig lehet.
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
Molnár Zsolt plébános
+36-30/405-6173
+36-20/910-4509
gfbarna@gmail.com

Fotó: Juhász Andor

Honismereti tábor Poroszlón
Augusztus 20.

Fotó: Juhász Andor

Tanévnyitó
Fotók: Juhász Andor

Öreg autók találkozója

