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• 1-4. PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP az általános
iskolák 7-8. osztályos tanulói és szüleik számára
• 5-9. AZ ARANYCSAPAT egy szobrász szemével – Fekete Géza szobrász alkotásai
• 10-13. Kalapszerelem – a Mozaik Művészpáholy
színkörének előadása
10.

11.

12.

13.

9.

Fotó: JUHÁSZ ANDOR

Képes

Október 6.

A

Megemlékezések
Október 23.
Fotó: Juhász Andor

Megemlékezés 1956 szabadságharcáról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján
ismét páratlan, megható és magas művészi színvonalú esemén�nyel ünnepelhettek Erdőkertes emlékező, visszatekintő, és múltat
ápoló rendezvényének látogatói. Az erdővárosi téglagyárban
szenvedő, nagy tehetségű hazánk szülötte, Szép Ernő nevét viselő
színtársulat piciny, de nagy alkotásra képes társulata, a kort idéző
verseket, írásokat, énekeket adott elő az érdeklődő közönségnek.
Tehetségük legjavát felcsillantva, izzó hangulatú szavalatok, felolvasások, csodálatra méltó énekprodukciók, gyönyörű hangzások
emelték az ünnepi hangulatot - nem várt magasságokba.
(J. A.)

Szép kertek

z idei évben a már hagyománynak tekinthető szép kertek versenyre
12 család jelentkezett. A program bírálati szempontrendszerét a „Kertes
Erdőkertesért” munkacsoport ajánlására a Képviselő-testület fogadta
el. A munkacsoport négy alkalommal zsűrizett. A bejárások alkalmával
háromszor kívülről néztük meg a kerteket és épületeket, egy alkalommal
azonban be is mentünk a kertekbe, a virágos épület kategória kivételével, hiszen azt az utcáról is lehetett látni.
Virágos épület, szép kert, környezettudatos kert, kreatív kert kategóriákban lehetet jelentkezni. Virágos épület kategóriában két család, szép
kert kategóriában nyolc család, környezettudatos kert kategóriában két
család versenyzett.
Munkacsoportunk buzdítva a lakosokat májusban bejárta Erdőkertest és
azoknak a kerttulajdonosoknak, akiknek a kertjét alkalmasnak találtuk
a versenyen való indulásra egy buzdító levelet dobtunk be a postaládába.
A versenyben nyertes kerttulajdonosok Kun Éva keramikus plasztikáját,
illetve vásárlási utalványt kaptak.
Virágos épület kategóriában I. helyezett: Orosz Lászlóné és családja
Környezettudatos kert kategóriában I. helyezett: Horváth Viktor és
családja
Szép Kert kategóriában I. helyezett: Klink Gábor és családja
II. helyezett: Borók Rita és családja
III. helyezett: Miskolczi-Szalai Szilvia és családja
A nyerteseknek gratulálunk!
Munkacsoportunk a zsűri különdíját adta két olyan családnak, akik
ugyan nem jelentkeztek a versenyre, de a zsűritagok egymástól függetlenül különdíjra javasolták Koncz Menyhért és családja, illetve Alsira
Garcia Esmoris és családja kertjét.
Szabó József és családjának a zsűri a rendezett kert különdíjat ítélte
meg.
A kertekről készült képek alapján kategóriáktól függetlenül a lakosok is
szavazhattak. Egy IP címről csak egyszer lehetett szavazni. A közönségdíját így Miskolczi-Szalai Szilvia és családjának kertje nyerte el.
Minden versenyben induló edőkertesi lakosnak szívből gratulálunk
kertjeikhez!
„Kertes Erdőkertesért” munkacsoport nevében:
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester

P olg á r m e s t e r i tá j é k o z tató
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isztelt Erdőkertesi Polgárok! Az eltelt
időszakban az alábbi eseményekről
számolhatok be.
• Szeptember 28-án a Képviselői irodaházban fogadott Tuzson
Bence településünk országgyűlési
képviselője és ismételten segítségét kértem, hogy az önkormányzati konyha
felújításához szükséges összeget a pályázati
sikertelenséget követően segítsen előteremteni. Kértem továbbá, hogy járjon közbe, hogy
Pest megye, így Erdőkertes számára a Középmagyarországi régióban olyan pályázatok kerüljenek meghirdetésre, amelyből valós problémánkat tudjuk megoldani, az ott lakó emberek
életét megkönnyíteni.
• Szeptember 28-án Kistérségi tanácsülésen vettem részt. Szintén ekkor tartotta ülését
a Pénzügyi Bizottság.
• Szeptember 30-án részt vettem a Belügyminisztériumban a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett
ünnepségen. Ezen a napon Képviselő-testületi ülés is volt.
• Október 1-én kezdetét vette az adventi időszak rendezvényeire
való felkészülés. Október 2-án egy Dacia Duster típusú személygépkocsit
szereztünk be, amely a korábbi erdőkertesi járőrautó pótlására szolgál,
és kizárólag az erdőkertesi körzeti megbízottak fogják használni a rendőrséggel való haszonkölcsön szerződés alapján. Az autó rendőri jelleggel
való felruházása folyamatban van, ha elkészül, ünnepélyes keretek között kívánjuk átadni azt a rendőrség használatába.
• Az Idősek világnapja alkalmából rendezett kistérségi ünnepségnek
idén Csomád adott otthont.
• Október 6-án este 18 órakor gyújtottuk meg gróf Batthyány Lajos
szobránál a kegyelet és a megemlékezés mécseseit. Vendégünk volt a
Pest Megyei Közgyűlés Értéktár Bizottságának alelnöke. Október 7-én a
Faluházban került megrendezésre az Erdőkertesi Idősek Világnapi rendezvénye.
• Október 8-án tárgyalást folytattam annak érdekében, hogy egyelőre iskolai, majd később sportegyesületi szinten Erdőkertesen újraindulhasson az asztalitenisz.
• Október 11-én Sülysápon jártunk a Valcol Kft-nél annak érdekében,
hogy ez év őszétől folyamatosan az erdőkertesi buszmegálló megállóhelyek várói megújuljanak. Ennek első állomása a Szociális Otthonnál
lévő buszmegálló elbontása, új peron építése, annak térkő burkolása.
A buszváró szerkezete, szeméttároló, az új hirdetőtábla várhatóan még
november hónapban elkészül. Ennek részeként a környező zöldfelület
megújítása is elkezdődött, valamint 110 m2-nyi járdafelület is épül, ha
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az időjárás engedi.
• Október 15-én Veresegyházon voltam a TÖOSz által
megrendezett „A polgármester” című konferencián, ahol
előadást is tartottam. Este 19 órai kezdettel „Tábori levelezőlapok Erdővárosról” címmel filmvetítésen és közönségtalálkozón vettem részt.
• Október 16-án a Faluházban este a Virágos Erdőkertesért környezetszépítő verseny díjainak és elismeréseinek átadására került sor. Október 20-án a Járási Helyi Védelmi Bizottság ülésén
vettem részt, ahol szó esett a téli felkészülésről, valamint az előttünk álló
influenza megbetegedésekről.
• Dr. Áldozó Tamás pápai polgármesterrel közösen képviseltük október 29-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét a 25 éves
Szlovákiai Önkormányzati Érdekképviseleti Szövetség ünnepi ülésén.
• November 3-án volt a tavaly felújításra került 2102 jelű útnak első
évi garanciális bejárása.
• November 5-én részt vettem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége „Jó gyakorlatok” konferenciáján. November 6-án este
kiállítás nyílt a Faluházban az arany csapat tagjainak bronzból megformázott portréiból.
• November 10-én a TÖOSz Pest megyei küldötteinek értekezletén
vettem részt.
• A Veresegyházi Szennyvízközmű Társulás által meghirdetett közbeszerzési eljárás Erdőkertes tekintetében lezárult. A nyertes kiválasztása
megtörtént és a szerződéskötésre is rövidesen sor kerül. Ennek keretében
a Jókai utca, a Nap utca teljes hosszban, a Villamos utca - a Fő út és a
Hév utca között, a Bocskai utca - a Thököly és a Báthory utca között, rekonstrukcióra kerül sor. A beruházás eredményeként négy méter széles,
szegélykővel ellátott, mart aszfalt burkolatú utak épülnek és a vízelvezetési problémák megoldódnak. A beruházás az időjárási körülmények
figyelembevételével halad előre. Az esetlegesen hamar bekövetkező téli
időjárás esetén az elmaradt beruházás tavasszal kerül befejezésre.
• Az elmúlt héten rendeztük a vasútállomás épülete mellett található
parkolót. A felületi egyenlőtlenségeket feltöltöttük, és a bővítésnek köszönhetően 15 gépjárművel több parkolhat ott.
• Az ifjúsági tábor területének rendezése is folyamatban van, az elszáradt fák kivágása és a terepszint kiegyenlítésén dolgozunk.
• A Johanna utcában befejeződött a járda építése. Az elmúlt időszakban mart aszfalttal felújított 8,5 km úthálózatot követően az effajta
kivitelezés leállt tekintettel arra, hogy a birtokunkban lévő mart aszfalt
mennyisége szükséges a fentebb említett közbeszerzési eljárásban épülő
utakhoz. Törekszünk arra, hogy a jövő esztendőben folytatni tudjuk az
önkormányzat kivitelezésében az úthálózat felújítását. Ehhez igyekszünk
ismételten mart aszfaltot vásárolni.
• Sajnálatos módon 2015. november 4-re virradóra a Villamos utca
9. szám alatt található családi ház leégett. Erről részletesen lapunk 12.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALONL>

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • 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 • Grafikai
munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila
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oldalán is olvashat. A bent lakók lakhatása megoldott, de a volt lakóházat teljes egészében el kell bontani és új házat kell építeni. Kérem, hogy
a segítségnyújtásként felajánlott tárgyakat, eszközöket az ESÉLY (Erdőkertes, Fő út 51.) kolléganőjének, Pataki Krisztinának szíveskedjenek
eljuttatni, illetőleg jelezni azt, hogy hol lehet átvenni. Tekintettel arra,
hogy a család most ezeket raktározni nem tudja, azt az önkormányzatnak kell megoldania.
Pataki Krisztina telefonszáma: 06-70-338-5438.
Az önkormányzat a ház építéséhez szükséges pénzbeli adományok
összegyűjtése érdekében számlát nyitott.
A pénzbeli adományokat a 11742049-15391470-10290006
számlaszámra szíveskedjenek befizetni, amelyet a család nevében ezúton is köszönök!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
nagyon boldog újévet kívánok
Erdőkertes minden lakosának!

Dr. Pásztor László
polgármester

HelpyNet

A

közbiztonság megerősítése a Képviselő-testület határozott
szándéka. Ennek érdekében személygépkocsival,
irodahelyiséggel, egyéb felszerelésekkel támogatjuk a
rendőrséget.
A polgárőrség működtetésében is jelentős részt
vállal az önkormányzat. November 1-től két közterület
felügyelő is közreműködik a közbiztonság fejlesztésében.
Ezek a szervezetek, technikai eszközök sem biztosítanak
minden pillanatban a legkülönfélébb élethelyzetekben
és szituációkban teljes biztonságot. Annak érdekében,

hogy ez ne így legyen, november hónaptól a tesztüzemet követően elindítottuk a HelpyNet rendszert, amely
lehetővé teszi, hogy okos telefonon a megfelelő applikáció letöltésével, csak egy gombnyomással azonnal segítséget kérhessünk. Egy ingyenesen letölthető alkalmazás
segítségével azonnal üzenetet küldhetünk az általunk
megbízhatónak tartott személyeknek. Megfelelő beállítások esetén, a segítségkérésünk eljuthat a közterület felügyelethez, a polgárőrséghez is. Tervezzük, hogy ezek a
jelzések a körzeti megbízottakat, illetőleg a rendőr járőrautót is elérhessék. Ezen applikációval a korábban sokszor emlegetett SZEM mozgalmat erősíthetjük, így még
gyorsabb, célirányosabbá válhat az applikáció alkalmazásával. Jelen időszakban, munkaidőben, illetőleg a közterület felügyeletet ellátók munkaidejében van lehetőség
legyenrend@erdokertes.hu e-mail címre jelezni, illetőleg
december hónaptól a polgárőrség járőrautója is elérhető
lesz a szolgálat ideje alatt polgarorseg@erdokertes.hu
e-mail címen. A jelzések beállításánál e két szervezet esetében kérem, használja az e-mail címeket, hogy az sms
küldésére nyitva maradó lehetőség a természetes személyek (rokonok, barátok) számára maradjon meg.
• A HelpyNet alkalmazás android és iOS rendszerű
telefonokon a Play áruházból illetőleg App Store-ból ingyenesen letölthető.
• Az applikáció közösségi, több szinten működő digitális, térképalapú megoldás, amely kiegészíti a már meglévő rendszereket.
• Tegyük biztonságosabbá környezetünket, ne engedjünk teret a rosszindulatú személyeknek, bűnözőknek,
óvjuk családtagjainkat és lakóhelyünket.
• A HelpyNet megoldja, hogy a bajba került ember
egy gombnyomással tudassa a környezetével, szeretteivel, vagy a szomszéddal, hogy bajban van, és pontosan
hol van. Így a segítséget nyújtó személy a legrövidebb
idő alatt odaérhet és kimentheti szorult helyzetéből. Ha
a baj bekövetkezett, akkor a rendőrség a pontos hely és
időpont alapján a kamerákon utána tud nézni az eltűnés
vagy atrocitás körülményeinek.
További részletes információ az interneten olvasható
az alábbi oldalakon:

www.helpynet.com
A HelpyNet rendszer működéséről,
működtetéséről 2016. január 6-án 18 órakor
a Faluházban lesz bemutató.

ES é ly
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KARÁCSON YI GYŰJTÉS

A

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási
Központ idén is karácsonyi gyűjtést szervez a hátrányos
helyzetben élő gyermekek számára.
Amennyiben szívesen hozzájárulna a gyermekek
meglepetéséhez, hozza el adományát a település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatához, az arra kijelölt
gyűjtődobozba.
Elsősorban színes gyurmát és filckészletet várunk,
hogy karácsonyi ajándékcsomagjainkat bővíthessük
az Önök jó szándékával, szeretetével is. A beérkezett
adományokból készítjük el a karácsonyi csomagokat,
melyet a karácsonyi hangulatban megrendezésre kerülő kézműves és műsoros délután alkalmával átadunk a
gyermekeknek. Felajánlásaikat december 6-ig várjuk.
További információ: www.eselykisterseg.hu
Nagyné Gódor Csilla szervező - 70/931 0966
SEGÍTSÜNK EGYÜTT!
TEGYÜK SZEBBÉ KÖZÖSEN AZOK ÜNNEPÉT,
AKIK RÁSZORULNAK!
Köszönettel: Gyermekjóléti Szolgálat

Tájékoztatás a családsegítő
szolgálat szolgáltatásainak
igénybevételéről!
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. január 1-jétől a
családsegítő összes szolgáltatásának igénybevételéhez
szükséges a TAJ számuk megadása.
Kérem, hogy abban az esetben, ha bármilyen problémával, kéréssel, kérdéssel hozzánk fordulnak, az első
alkalommal hozzák magukkal TAJ kártyájukat.
Megértésüket köszönöm!
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

ASSZONYBÁL ERDŐKERTESEN
Belépés csak nőknek!

2015. január 30-án 19.oo órától az Erdőkertesi
FALUHÁZBAN
Jegyek 2000,-Ft-ért elővételben asztalfoglalással a
Gyermekjóléti Szolgálatban vásárolhatóak!

Adventi események

A

KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ idén is
megszervezi jótékonysági karácsonyi vásárát, melynek bevételét a hátrányos helyzetű családok
gyermekeinek ajándékaira fordítjuk.
Amennyiben új, vagy jó állapotban lévő használt
játéka, mesekönyve, dísztárgya, „AJÁNDÉKA” van,
és szívesen felajánlja a vásárra, akkor kérjük, 2015.
december 1-ig juttassa el a családsegítőbe.
Várjuk Önöket
jótékonysági vásárunkra
2015. december 3-án
9.oo-16.oo óráig a
családsegítőben.
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

z elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerülnek a különféle adventi programok.
Advent első vasárnapján 16 órakor Ökumenikus Istentisztelet lesz a Szent István parkban. 17 órától nyit
az idei év legnagyobb újdonsága: az Adventi Kalácsos
ház, melyben advent három közbülső hetében hétfőtől
szombatig naponta 17 órától 19 óráig sült kolbászt, sült
krumplit, forralt bort, kávét, meleg teát, kürtös kalácsot
árusítunk. A termékek helyben és frissen készülnek. A
kalácsos ház napi különleges programjairól a facebookon és a kalácsos ház oldalán is adunk tájékoztatást.
December 6-án 15 órától kerül megrendezésre az
Adventi Bormustra, ahová a mátrai, szekszárdi, tokaji
borok mellett új adventi bögrével és új gasztronómiai
élményekkel, színpadi produkciókkal várunk minden
érdeklődőt.
December 13-án a Karácsonyi udvar megnyitására
kerül sor 14.3o órakor. Az óvodák, iskolák, felekezetek
árulják a téren portékáikat és ekkorra készül el a községi Betlehem is. December 20-án 18 órától a római
katolikus templomban rendezzük meg hagyományos
Karácsonyi koncertünket. Az adventi programokat plakátokon és a facebookon is hirdetjük. Kérjük, hogy az
eseményeket a facebokkon is kövessék az alábbi oldalon:
https://www.facebook.com/erdokertes/

közérdekű
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Erdők erte s k öz te rü l e tfe lü g yelet

A

z év utolsó számában a Közterület Felügyelet
egy éves tapasztalatát szeretném érintőlegesen
megosztani a kedves olvasókkal.
2015. februárjában több Önkormányzati rendelet is
változott a Közterület Felügyelet megalakulása és munkája elősegítése kapcsán. A visszajelzésekből az derül ki,
szükség volt a Felügyelet megalakítására. Sokak megelégedésére tevékenykedtem ebben az évben, azonban voltak, akik a Felügyelet kezdeményezésére elmarasztalásban részesültek, - ők nem annyira örültek.
Tavasszal a legnagyobb
problémát a kutyák tüzelési időszaka és az emberi nemtörődömségből
fakadó, az utcán kóborló
kutyák okozták. Az év folyamán több mint 100 kutyát fogtam be Erdőkertes
utcáin. Nagy örömömre
szolgált, hogy nagy százalékuk microchippel ellátott volt, így haza tudtam
juttatni, viszont nagyon
sok a jelöletlen kutya még
most is, pedig 2013. január 1. óta kötelező microchippel
ellátni a három hónapnál idősebb kutyákat.
Az év első hónapjaiban még fogadtuk a 2014-ben
kezdődő ebösszeíró lapokat is, aminek az elektronikus feldolgozása jelenleg is tart. Az már most látszik,
hogy sokkal több kutya van Erdőkertesen, mint ahány
ebösszeíró lap érkezett, pedig ez is KÖTELEZŐ volt és
30.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sujtható, aki
ezen kötelezettségének nem tett eleget. Sokan azt sem
tudják, hogy az elpusztult illetve új kutyát is be kell jelenteni az ebösszeíráson kívül is folyamatosan, amihez
nyomtatványt az Önkormányzat ügyfélszolgálatán lehet kérni, illetve aki elektronikus úton szeretné benyújtani annak szívesen küldök, ha jelzi igényét a közterület
felügyelet e-mail címére (legyenrend@erdokertes.hu )
Sok bejelentést kaptam elhanyagolt, gyomos ingatlanokkal és az előttük lévő közterületekkel kapcsolatban, ahol a tulajdonosok nem megfelelően gondoskodtak a gyommentesítésről. Szinte kivétel nélkül
teljesítették a felszólított tulajdonosok a gyomtalanítási
közelezettségüket, 1-2 esetben fordult elő, hogy az Önkormányzat elmarasztaló határozatára volt szükség.
Ősszel az aktuális téma ismét a kutyák gazda nélküli

kóborlása, hisz ismét tüzelési időszak van, valamint az
égetés. Az előző számban kitértem részletesen arra, mikor lehet gally- és lombhulladékot égetni, ezért most
nem térnék ki erre.
Ezévben 11 esetben hagytam értesítést rendszám nélküli, vagy érvénytelen hatósági jelzéssel utcán tárolt autókon. Egy esetben kellett bírságot kiszabni a többi 10
autótulajdonos a megadott 30 napos határidő lejárata
előtt elszállította a járművét a közterületről.
November óta a Közterület Felügyelet két főből áll,
ezáltal több időt tudunk kint lenni, ami a jövő évben
még hatékonyabb munkát fog eredményezni.
Egyre sűrűbben szembesülünk azzal a ténnyel, hogy
a Fő úton lakók, illetve ide érkező autósok több ponton
is megszegik a KRESZ-t. Az idei év a figyelmeztetéssel
telt el, jövő évtől viszont bírságolni fogjuk a szabályszegőket.
Elsősorban a Közterületi alkoholfogyasztás, a Közúti
szabályok kisebb fokú megsértése (járdán parkolás, forgalommal szembeni megállás, megállni tilos tábla, mozgáskorlátozott parkoló tábla hatálya alatti megállás), házak előtt a közterületen elhelyezett sitt, sóder, tüzelőnek
való fa anyag, és egyéb dolgok, amik a helyi rendeletben
megengedett időn túl maradnak utcán.
Több alkalommal figyelmeztettünk közterületen engedély nélküli árusítás miatt is, ami színtén büntetést
von maga után a jövő évtől.
Nem győzöm hangsúlyozni, TILOS a közterületen
az állatok etetése! Jövő évtől ezért is bírságolni fogunk.
Az ilyen cselekedet nem az állatok érdekét szolgálja.
A közterületen etetett állatok rendszeresen visszajárnak
az élelem forráshoz amelyek a vége mindig az, hogy az
ott lakók előbb utóbb megunják a rendszeresen megjelenő kutyákat és tőlünk várják a megoldást, arról nem is
beszélve, hogy például a Fő út-Mikszáth utca sarkán lévő
hentes üzlethez rendszeresen járó kutya baleseti veszélyforrás a forgalmas Fő út mellett. Sokan azt sem gondolják át, mikor kutyát vesznek magukhoz, hogy lesz-e
idejük eleget foglalkozni vele, illetve ingatlanon belül
tudják-e tartani. Több esetben van eljárásunk folyamatban gondatlan állattartás miatt, illetve három esetben
tettünk feljelentést "veszélyeztetés kutyával" bűncselekmény gyanúja miatt.
Kérjük, hogy segítsék munkánkat, célunk az, hogy
LEGYEN REND ERDŐKERTESEN!

Mindenkinek Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben egészségben gazdag új évet kívánunk!
Mittó Gabriella/Miksi józsef
Közterület Felügyelők
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VIII. A sztalitanisz verseny

E
VIII. Veresegyházi Kistérségi Amatőr Asztalitenisz Versenyen.

lképesztően nagy érdeklődés - 170 nevezés a 12 kategóriában, 135! egyéni induló, 31 „Galaxis” érem - a

2015. 11. 08-án újra a veresegyházi Mézesvölgyi Általános Iskola
tornatermében pattogtak a kaucsuk labdák 14 asztalon, idén már 7
gyermek 5 felnőtt kategóriában, reggel 8 és 21 óra között. A meghirdetett kb. 20 km-es körzetből soha ilyen magas létszámmal nem
jelentkeztek még az asztalitenisz sport szerelmesei.
Külön öröm, hogy 71 gyermek (21 páros)! is vasárnap reggel az aktív
sportolás mellett döntött. A „rutinos” sporttársak mellett sokan életükben
először vettek részt versenyen. Szívből gratulálunk a megtett első lépésekhez,
valamint ahhoz is, hogy haladó fiataljaink már a felnőttek között is letették a
névjegyüket. Országosan egyedülálló módon a gyerekeknek és a felnőtteknek
idén is nevezési díj-mentes volt a sportrendezvény.
Köszönjük szépen támogatóinknak, hogy létrejöhetett újra éves versenyünk, ahol igazán gyönyörű díjakat, érmeket vehettek át a dobogósok. A
tombolán értékes Donic ajándékok és jegyek az olimpiai bajnok Jan OweWaldner fémjelezte decemberi Generációk csatája gálára leltek gazdára - külön a gyerekeknek és külön a felnőtteknek - miközben a pocak sem maradt
üresen.
Idén is megtisztelte versenyünket és a gyermek kategóriákban a díjakat
személyesen adta át Pásztor Béla polgármester úr, mely eredményhirdetést
megelőzött a hivatalos megnyitó és magyar Himnusz közös eléneklése is.
A 8. versenyünkön külön megemlékeztünk a két legfiatalabb indulóról,
akik 8 évesek voltak és a szintén örökifjú - később a hobby kategóriát
megnyerő 80 évét nemsokára betöltő Mester Géza bácsiról is.
Támogatóink, akiknek örömmel mondunk köszönetet: Veresegyház
Város Önkormányzata, MIKROHUNGÁRIA Sport Kft. (Donic), Cserey Zoltán,
Sztranyan János, Magyar Tibor, Király. A. László, Nervetti Géza, Danada
Ferenc Talpallak- Sarkallak, Erzsó Zöldség-Gyümölcs, Horváth Kálmán,
Deliagosz Achilles, Mókus Miklós, Sárosdi István, Szőke István.
Médiapartnerek: A Kistérség, Hanka Media (Veresi Piactér, Jó Tudni),
Veresi Krónika, Veresegyház Városi Tv, www.cserny.hu, www.facebook/
Mozdulj Veresegyház. Eszközök:
Mézesvölgyi Általános Iskola, Galaxis AK, Wellcamino. Legközelebb is
várunk minden kedves sporttársat
asztalitenisz sportunk helyi ünnepnapján! -Letanóczki István
Eredmények:
Kisleányok (7-12 év):
1. Letanóczki Dalma (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Unyi Eszter (Szada, Galaxis AK)
3. Balogh Enikő (Veresegyház, Galaxis AK),
Erős Bianka (Veresegyház, Galaxis AK)
Lányok: (13-18 év):
1. Csányi Orsolya (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Varga Katinka (Veresegyház)

3.

Sándor Petra (Veresegyház, Galaxis AK),
Szigeti Viktória (Veresegyház)
Felnőtt nők:
1. Fülekiné Keresztes Orsolya (Veresegyház)
2. Szabóné Makai Emma (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Dobrosiné Ladjánszki Tímea (Veresegyház),
Hirmann Mária (Veresegyház)
Fiúk (2005-):
1. Nagy Dávid (Dunakeszi)
2. Deliagosz Sztamatisz (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Jardek Benedek (Veresegyház, Galaxis AK),
Hangai Barna (Veresegyház, Galaxis AK)
Fiúk (2003-2004):
1. Cserey Bálint (Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Hollós Balázs (Göd)
3. Szabó Botond (Veresegyház, Galaxis AK),
Bakonyi Boldizsár (Gödöllő)
Fiúk (2000-2002):
1. Lizák Zsolt (Göd)
2. Papp Sándor (Erdőkertes, Galaxis AK)
3. Perjési Richárd (Erdőkertes), Mészáros Gergő (Göd)
Ifjúsági fiúk (1999-)
1. Márton Márk (Csomád, Galaxis AK)
2. Szabó Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Markó Zsombor (Veresegyház, Galaxis AK),
Markó Csanád (Veresegyház, Galaxis AK)
Gyermek összevont páros:
1. Cserey Bálint-Magyar Tibor (Erdőkertes-Budapest., Galaxis AK)
2. Hollós Balázs, Lizák Zsolt (Göd)
3. Márton Márk, Márton Rafael (Csomád, Galaxis AK),
Perjési Richárd- Bakó Oszkár (Erdőkertes)
Hobbi férfi:
1. Mester Géza (Őrbottyán, Galaxis AK)
2. Szabó Péter (Göd)
3. Papp László (Erdőkertes, Galaxis AK), Csomai Gyula (Aszód)
Amatőr 1 (Megye C, Budapest kerület 2):
1. Batizi Sándor (Gödöllő, Galaxis VSE)
2. Cserey Bálint (Erdőkertes, Galaxis AK)
3. Király A. László (Veresegyház, Galaxis VSE),
Letanóczki Dalma (Veresegyház, Galaxis AK)
Amatőr 2 (Megye B és A, Budapest Kerület 1):
1. Tóth Gyula (Gödöllő)
2. Bedron János (Veresegyház)
3. Büte Zsolt (Őrbottyán), Kishegyi Ákos (Dunakeszi)
Összevont felnőtt páros:
1. Tóth Gyula, Iski Gergely (Gödöllő)
2. Bedron János, Koza Viktor (Veresegyház,Őrbottyán)
3. Mókus Miklós- Bohus Pál (Vácduka, Veresegyház Galaxis VSE),
Márton Márk -Cserey Bálint (Csomád, Erdőkertes, Galaxis AK)
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Ünnepi
megemlékezéssorozat intézményünkben
Nemzeti gyásznapunk,
OKTÓBER 6.

gével a Medvefarmra is eljutott. Az A-sok a
Tavirózsa tanösvénnyel ismerkedtek kalandos körülmények között. A csendesen szitáló
őszi eső sem vette el a kedvüket attól, hogy
megcsodálják a sással, náddal körülvett tavat, a rajta úszkáló kacsákkal, vízi tyúkkal.
Megnézték a mézesvölgyi és a református
iskola új épületét.

M

int minden évben, az idén is megemlékeztünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után
Aradon kivégzett tábornokokról, valamint
Batthyány Lajosról, az első független felelős
magyar kormány miniszterelnökéről.
A magyarokon kívül volt közöttük német, osztrák, lengyel, horvát, szerb; kisnemes, polgár és főnemes; dúsgazdag és
vagyontalan; voltak közöttük barátok és
ellenfelek, de egyben azonosak voltak:
hősiesen harcoltak a magyar szabadságért,
nemzeti függetlenségünkért, s életüket áldozták.
A hagyományokhoz híven este a Batthyány-szobornál tartott községi megemlékezésen is előadtuk műsorunkat, majd
Erdőkertes lakóival, az önkormányzat, a
pártok képviselőivel, tanárainkkal és diáktársainkkal együtt gyújtottunk mécseseket a
hősök emlékére.
Koczkásné Pintér Judit
és a szereplő gyerekek

Együtt emlékeztek iskolánk
tanárai és diákjai az 1956os forradalom és szabadságharc eseményeire

A

z őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, október 22-én, intézményünk
színjátszó szakkörös tanulói elevenítették
fel az 59 éve hazánkban történteket.
A rendezvénynek a Faluház adott otthont. A műsorban 15 diák szerepelt. Technikai segítséget Tóth Zoltán tanár úr nyújtott.
A XX. századi Magyarország egyik legjelentősebb eseményét ezek a kisdiákok már
csupán a történelemkönyvekből ismerhetik,

vagy néhányan a szerencsésebbek közül
nagyszüleik, dédszüleik elmondásaiból. Mit
jelentett kiszolgáltatottságban, megalázottságban, félelemben élni? Nem tudhatjuk
pontosan, mi már csak elképzelhetjük. Ezt
tették diákjaink is, s a félórás előadásukkal
az ’50-es évek derekára röpítették a nézőket. A versekkel, utcai jelenetekkel, zenékkel, korabeli fényképekkel és videókkal
átszőtt előadásukkal nemcsak a gyerekek
figyelmét kötötték le, hanem könnyeket
csaltak tanáraik szemébe is. Műsorukat
társaik és tanáraik hosszú, elismerő tapsa
zárta.
Séra Andrea

„Nyitott szemmel”
Projektnap az alsó
tagozatban

A

z alsósok több éve ismerkednek szűkebb és tágabb környezetünk épített
és természeti kincseivel, különleges körülmények között: a tanítási órák egy részét kivisszük az iskola falai közül és a helyszínen,
közvetlenül látva, megtapasztalva tanulunk
a vizek, vízpartok élővilágáról, csodáljuk
meg a szebbnél szebb épületeket, kültéri
szobrokat, emlékműveket. Évfolyamonként
más és más helyszínekre látogattunk.
Az elsősök Erdőkertesen tettek egy kiadós sétát. Megnézték az önkormányzat
épületét, ahol beszélgettek Pásztor László
Polgármester Úrral. A református templomban Zsohárné Szenczy Lilanna mutatta meg
a szép új épületet. Jártak a Faluházban,
megcsodálták a szökőkutakat a parkban,
megismerkedtek a horgásztó környékével
is.
A második évfolyam Veresegyházra látogatott: a B osztály egy lelkes szülő segítsé-

A harmadikosok Vácra látogattak Az ottani Dunai tanösvény és a Göncöl-ház kiállításai nyújtottak új, különleges ismereteket a
gyerekeknek. Sajnos az időjárás nekik sem
kedvezett, az eső miatt sok állat elbújt, de a
növényvilág sokszínűsége kárpótolta őket.
A Göncöl-ház ásvány kiállítása és az ott
hallott, sok új ismeretet tartalmazó előadás
színesítette a napot.
A negyedik évfolyam a fővárosba látogatott. A sok lehetséges helyszínből ők a
Hősök tere gyönyörű szobrait és a Városliget, valamint a Vajdahunyad vár látnivalóit
tekintették meg. A mezőgazdasági kiállítás
kitekintést nyújtott Magyarország élővilágába. Sok új ismerettel gazdagodva tértek
haza.
A következő napokban minden osztály
tanórai keretben feldolgozza a látottakat,
hallottakat.
Alsós munkaközösség

1.

3.

2.
4.

7.

6.

5.

Fotók: Juhász Andor

A tegnap történelem. A holnap rejtély.
A mai nap: ajándék...

Krónika

r 1-4. PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP az általános
iskolák 7-8. osztályos tanulói és szüleik számára
r 5-9. AZ ARANYCSAPAT egy szobrász szemével – Fekete Géza szobrász alkotásai
r 10-13. Kalapszerelem – a Mozaik Művészpáholy
színkörének előadása
10.

11.

Alsós farsang
12.

Falunapok
13.

9.

Fotó: JUHÁSZ ANDOR

Képes

8.
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k u lt ú r a
Projektnap, avagy hogyan
tanulunk, ha nem vagyunk
az iskolában?

A

tavalyi évhez hasonlóan az idén második alkalommal rendeztük meg a
felső tagozatos tanulók részére a „Nyitott
szemmel” projektnapot.
Október 21-én, ezen a szép őszi napon
valamennyi felsős osztály kirándulással töltötte az őszi szünet előtti szerdai napot. A nap
célja: Erdőkertes szűkebb és tágabb környezetének megismerése volt.
Az 5. évfolyamos gyerekek a veresegyházi tavakat, illetve a körülöttük kialakított
Tavirózsa tanösvényt látogatták meg. A mindennapos testnevelés is megvalósult, hiszen
az osztályok gyalog tették meg az oda-vissza
kb. 9 kilométeres utat. Az Ivacsi-tó mellett
megpihenve a tanösvényről szóló ismertető
szöveg segítségével egy keresztrejtvényt fejtettek meg. Ennek köszönhetően olyan eddig
nem hallott növényekről és állatokról tanulhattak, mint mocsári nőszőfű, vidrafű, lápi
póc, vágó csík. Ugyanakkor arról is tudomást
szerezhettek, hogy a múlt században jelentős
sportélet zajlott a tavakon.
A 6. évfolyamos tanulók a Gödöllői
Városi Múzeumba látogattak el, ahol az
állandó kiállítások megtekintése mellett „A
kereskedelem régen és ma” témájú múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. A
gyerekek szerepjátékokban is kipróbálhatták magukat. Volt, aki eladó, biztonsági őr,
családapa, tolvaj, vagy éppen koldus bőrébe
bújhatott. A játékos formában szerzett hasznos ismeretek a történelem órák tananyagaként is megjelenik a későbbiekben. A múzeumlátogatás után Gödöllő belvárosában

tett sétával zárták a programot.
A 7. évfolyamosok Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban „A Titokzatos szavanna” című interaktív kiállítást
tekintették meg, amely a páratlan élővilágú
afrikai füves pusztára kalauzolt el. A táj
jellegzetes állatai, az afrikai nagyvadak rejtett szokásai mellett titokzatos élőlényeket,
bámulatra méltó jelenségeket is megismerhettek. A tanulók négy-öt fős csoportokra
osztva járták végig az állomásokat, ahol
egy-egy kérdésre adtak választ. A kérdések
többsége alaposan megdolgoztatta a gyerekeket és tanáraikat is.
A 8. évfolyam szintén Budapestre, a
Terror Háza Múzeumba látogatott el. Az
Andrássy út 60. számú neoreneszánsz épület ma a terror szobra, az áldozatok emlékműve. A múzeum küszöbét átlépve egyfajta
időutazást tettek iskolánk végzős diákjai.
60-70 évet repültek vissza a rettegés és félelem korszakába. A gyerekek az interaktív
kiállításnak köszönhetően döbbenten szembesültek a nyilas és kommunista terrorszervezet rémuralmával. Amit a történelem és
irodalom tankönyvekből megismertek, az
most teljes valójában megelevenedett számukra.
A látottak és hallottak mélyen és katartikusan hatottak rájuk.
November első napjaiban a tanítási órákon valamennyi osztály a kiránduláson gyűjtött élményeket, tapasztalatokat dolgozza
fel, feladatokat oldanak meg, totót töltenek
ki, rajzokat, fogalmazásokat, tablókat, különböző tárgyakat, készítenek. Az elkészült
munkákból kiállítást állítunk össze.
Felsős munkaközösség

Neumann-napi versenyek

I

dén 2015. november 27-én, 14. alkalommal kerül megrendezésre az Erdőkertesi
Neumann János Általános Iskolában, a hagyományossá vált Neumann-nap, melynek része
a Rátz László Matematikaverseny, a Neumann
János Természettudományi-, és a Neumann
János Informatikaverseny.
Versenyünk népszerűségére utal, hogy a
jelentkező iskolák egyre nagyobb számmal
képviseltetik magukat nem csak a kistérségből,
hanem határain túlról is. Ezért megéri időt és
energiát fektetni a tantárgyak iránti érdeklődés felkeltésére, fenntartására és a diákok versenyre való tudatos, célirányos felkészítésére.
Versenyeinkkel szeretnénk elősegíteni a
gyermekek matematikai, természettudományi
és informatikai képességeinek minél magasabb
szintű kibontakoztatását, hiszen a megoldás
nemcsak a tárgyi tudást és a logikus gondolkodást igényli a gyerekektől, hanem nagyfokú
segítséget nyújt az összetett feladatok gyors
átlátásának elsajátításában is.
A versenyek alatt a kísérő tanároknak
továbbképzési lehetőséget és szakmai együttműködést, konzultációt biztosítunk. A verseny
programját, – a tanulók nagy örömére - színesíti a Csodák Palotája látványos fizikai kísérletbemutatója is.
A napunk az izgalommal teli eredményhirdetéssel zárul. A legjobbakat különféle érdekes
logikai játékokkal lepjük meg. Vándorserlegünket a legjobban teljesítő iskola nyeri el, melyet
büszkén állítanak ki iskolájukban a következő
versenyig.
Tóth Mária
szervező tanár
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Tisztelt Olvasók!
A fenti cím, nem fából vaskarika, hanem négy
éve valóság! Veresegyházon igen is létezik,negyedik
éve a Kajak-Kenu sport. Kezdettől fogva Erdőkertesi
illetőségű tagokkal, versenyzőkkel. Nem hogy, létezik, de most már komoly országos szintű eredményeket produkálva, egy "lehetetlenül pici" vízfelületen, az Öreg tavon. Azon a tavon, ahol a strand
is működik, párhuzamosan a vízi labdásokkal és a
horgászokkal! Együttélésünk ritkán tapasztalhatóan példaértékű!
Nem mindig volt így, de a kitartás és az eredményesség a toleranciaküszöböket átrendezi idővel. Ma már
nyugodtan készülhetnek versenyzőink a megmérettetésekre, a nyári versenyidőszakra. A felkészülés az egész
évet felöleli, az őszi, téli, tavaszi és nyári hónapokban,
egyelőre napi egyszeri edzéssel. Edzőtáborok alkalmával
az edzések száma duplázódik, háromszorozódik! Szükség is van a folyamatos felépítettségre és a jó formára,
mert a "márka" - új kifejezéssel a "brand" kötelez.
Mit is jelent ez manapság?
Nemzetközi viszonylatban Magyarország válogatottja felnőtt, és utánpótlás szinten is a legerősebb a
világon! Az EB-n és VB-n magasan nyerte a nemzetközi
pontversenyt, természetesen az éremtáblázat tetején
végzett és a legtöbb"Olimpiai Kvótát" szerezte meg,
már idén! Az Olimpiai indulás jogát 99%-ban begyűjtötte
válogatottunk.
Talán dicsekvésnek tűnik a fenti helyzetértékelés,
azonban ezek a tények, amelyekre büszkék lehetünk,
hiszen ez a mai valóság. Ebbe a sikersportágba kapcsolódott be Veresegyház, a kezdettől fogva Erdőkertesi
gyerekekkel erősítve. Mivel 2013 óta országos szintű
eredményeket sikerült elérni a versenyeken (2014-ben
Vidék Bajnokokat, 2015-ben Országos Bajnokokat és
első "kölyök válogatottat" avathattunk), így ideje a siker
élményét megosztani Erdőkertes lakóival!
Alakulásunkkor, elsők között jelentkezett - kicsi a
világ – Takács Laura alias Lulu, akinek a korán elhunyt
édesapja közvetlen edző és sporttársam volt , még versenyző koromban. Szintén alapító, Hidvégi Zsófi-rendkívül tehetséges, jó tanuló azóta kész nővé vált leányzó,
és ott volt Kertesről a két Sztolyka lány, Rita és Nórika.
A "volt" ebben az esetben többszörösen igaz , mert ehhez a sporthoz , komoly kitartás és hit is szükséges, sok
egyéb mellett! Ezekből a gyerekekből Sztolyka Nórinak
volt a legtöbb kitartása és hite! Ma nemcsak a csapat lelke és motorja, hanem, ahogy Takács Lajos apuka mondta
"Nóri tizenötévesen példaképe, nemcsak a lányoknak,

de a kenus fiúkra is jó hatással van, morál tekintetében.
Nem sokat beszél, hanem edz, teszi a dolgát és mindig
mosolyog. Hiányzik, ha valamiért nincs edzésen!"
Valóban! Mosolyog, megbízható, intenzíven dolgozik, jól tanul… ami nagyon fontos - a csapat összetartó
tagja. Lelkiismeretes, komoly edzésmunkát végez, aminek, meg kell, hogy jöjjön az eredménye.
Természetesen a csapat teljesítménye az Ő eredménye is, hiszen ez a sport egyáltalán nem egyéni! Kemény
összmunka.
Másik Erdőkertesi kis hölgy, Kadók Nikolett – Niki U12-es korcsoportú, ma már rutinos versenyző. 19 érem
birtokosa! Három éve jelentkezett és a téli edzéseken
még hóembert épített a tóparton, így készült a későbbi
4000 m-es, 2000 m-es, 500-200 m-es váltó-, egyes- és
páros számokra.Utoljára - két héttel ezelőtt - 8 km-en a
Dunán volt eredményes egy bronz éremmel (harmadikként) az UTE Maratonon! Niki tűzről pattant, tökéletesen
evező, gyors, határozott, mindig mosolyog és a kék szeme úgy világít,mint a gödröcskék az arcán nevetéskor!
Kacagni úgy tud, ahogy más nem, így nem csoda, mindig
forr körötte a levegő. Profin edz, és versenyez. Mindent,
majdnem mindent tud a versenyzésről. Elkötelezett
a sportág felé, kajakos akar lenni! A csapat kupáinak
megbízható őrzője.
Harmadik "Kertesi Kishölgy" Takács Eszti - még újonc
– tigris karmokkal. Igazi versenyzőalkat, aki egy éve jött
az első edzésre.
Szorgalmasan jár és fejlődik. Ennek megfelelően,
meglepően jobban teljesít versenyeken, mint elvárható
lenne tőle! Természetesen a szülői, illetve családi háttér,
minden esetben, így az ő esetében is döntő! Mindenben
támogatják, ösztönzik, ennek köszönhető U11-ben elért
- 9 érem birtokosa ebben az évben - nagyon jó versenyeredménye! Élete első versenyén ezüstöt szerzett 500men MK-1-ben!
Niki és Eszti szülei a lelkes Veresi Szülői Gárda
oszlopos tagjai. Városi főzőversenyek, futóversenyek,
kirándulások, biztos résztvevői.
Hajók szállításakor, táborok, versenyek alkalmával
biztos támaszaink. Művészi szintű fotók, számítógépes
műveletek mestere Takács Lajos apuka. Anyai ágon - Orsiegykori kajakos is van a családban, ami erős motivációt

jelent önmagában. Edzőként azonban tudom, hogy otthon sokat kajakoznak ketten, anya és lánya, elméletben.
Esetükben azonban ez kiegészíti, és nem összezavarja
a gyereket! Ritkaság! Kellő átgondolás és intelligencia
szükséges hozzá. Nikolett édesanyja - Kadók Móni -,
volt kézilabdásként lendületes csapatember, szintén
szállít, főz, fut, és képeket készít mobillal, amit Norina a
nagylány -Niki nővére - azonnal küld a Facebookra vagy
bárhová, ahová kell. Kadók Norina még valamiben kiválóan teljesít! Tökéletes díjátvevő dublőze a leánycsapatunknak! Mivel sok számban szoktunk indulni , többször
előfordult-valószínűleg a jövőben is lesz rá példa, hogy
a díjátadón nem tudott ott lenni a díjazott versenyző,
mert már újra vízen volt. Ilyenkor Norina odaugrott és
rutinosan dobogóra lépve átvette az érintett versenyző
érmét! Mindezt széles, boldog mosollyal tette!! Ez ma
már bevett gyakorlat, ami a versenyek menetében, zavarelhárító szereppel bír! Sokszor számítok az efféle segítségére a jövőben is - több szempontból lenne előnyös,
de jövőre bele kéne ülnie egy kajakba is végre!
Tisztelt Erdőkertesiek!
A komoly eredmények eléréséhez, természetesen,
lendületesen, görcsölés mentesen lehet véleményünk
szerint eljutni. Bízva magunkban, a tudásban és az elvégzett munkában. A "Kis Egyesületek" is - utálatos ez a
megnevezés, de elterjedten használatos - amit én "Műhelyeknek" nevezek, képesek hittel, kitartással, szorgalmas felépítettséggel nagy sikereket elérni. Ezen az úton
haladunk és tudom, hiszem, hogy lesz mit megosztani
Önökkel a jövőbeni sporteredmények terén. Természetesen már az is eredmény, hogy vagyunk és egy egészséges közegben zajlik az életünk. Élvezzük is minden
percét és örülünk, hogy a "Kertesi Kajakos leányok" is,
szüleik is, tisztességesen kivették a részüket ebből.
Sportbaráti Üdvözlettel:
Frohner Ferenc
Versegyházi Kajak-Kenu Club elnök-edző
További képeket az alábbi Internetes címen találhatnak:

https://www.flickr.com/gp/lalalator/S12aKc
Fotók: Takács Lajos
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Decemberi előzetes
www.erdokertesfaluhaz.hu
14.oo óra
Községi intézmények karácsonyi
ünnepsége - zártkörű rendezvény.
• December 17. (csütörtök) 18.oo
Boldogság gyere haza!
Dr. Szűcs Ferenc teológiai professzor előadása.
A református gyülekezet szervezésében, a részvétel díjtalan!
• December 18. (péntek)
10.oo és 11.oo óra
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG a
Neumann János Ált. Iskola diákjainak,
18.oo órakor szülőknek, hozzátartozóknak, barátoknak.
• December 19. (szombat)
14.oo ULTI-KLUB
• December 30. (szerda)
17.oo óra
A Barátság Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye. Belépés csak klubtagoknak.

• November 29-én 16.oo-tól
Ökumenikus istentisztelet a Községi
Adventi Koszorú mellett. 17.oo-tól
Nyit a Kalácsosház - Adventnyitó
közös éneklés – programgazda a két
óvoda.
• Nov. 30-tól dec. 20-ig hétfőtől szombatig, minden nap 17.oo19.oo ig nyitva a Kalácsosház, ahol
forraltbor, kürtőskalács, zene hívogatja a község lakóit a parkba.
• December 6-án 15.oo „A FALU
LÁNGJA” Borparádé: forraltbor,
sültkolbász, kirakodóvásár.
• December 13-án 14.3o Adventi Udvar – adventi vásár az intézmények részvételével.
• December 20-án 18.oo Karácsonyi Hangverseny a katolikus
templomban
AZ INTÉZMÉNY DECEMBER
21-TŐL 2016. JANUÁR 16-IG
• December 13. (vasárnap)
ZÁRVA TART.
17.oo óra
NOSZTALGIA KLUB
Januári előzetes
Belépés: klub-tagsági kártyával
• December 14. (hétfő)
• 2016. január 23-án 18.oo
14.oo óra
Kiállítás A Magyar Kultúra NapGYERMEKKARÁCSONY AZ ja tiszteletére: IN MEMORIAM
ESZAK RENDEZÉSÉBEN
FÜZESI ZSUZSA
Belépés csak meghívóval!
Kiállítás a neves gyermekkönyv• December 15. (kedd) 18.oo
illusztrátor emlékére. A tárlat anyaBiztonságos a jövő?
gát a bátyja, Füzesi Ferenc bocsátotDr. Szűcs Ferenc teológiai pro- ta a Faluház rendelkezésére.
fesszor előadása. A református gyülekezet szervezésében, a részvétel • FELHÍVÁS!
díjtalan!
A Faluház GYERMEKMEGŐR• December 16. (szerda) 16.00 óra ZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, elFALUKARÁCSONY
sősorban a saját rendezvényei idejére,
Az ESZAK-kal közös rendezvény, hogy a kisgyermekes szülőknek megműsor: Neumann János Általános könnyítsük a programjaink látogatáIskola. A belépés díjtalan!
sát. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel
• December 17. (csütörtök)
elbeszélgetünk a feladatról.

• AZ ARANYCSAPAT egy szobrász szemével
1953. november 25-én az addig
otthonában veretlen angol labdarúgó válogatott a magyar csapattal
találkozott. Ekkor a magyarok már
három esztendeje veretlenek voltak.
A zsúfolt Wembley Stadionban a
Magyarországot képviselő együttes
az „Évszázad mérkőzésén” a világ
csodálatát kivívva 6:3-ra győzött.
Ezzel lettek Puskásék nálunk és másutt is az „Aranycsapat”.
E zseniális társaság (Grosics,
Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik,
Zakariás, Budai, Kocsis, Hidegkúti,
Puskás, Czibor) adta az ihletet kiváló művészünknek, Fekete Gézának,
hogy valamennyiük portréját megformázza az utókornak. Eddig még
csak a Budapest, XI. kerületi Grosics
Gyula Általános Iskolában mutatták
be büszkeségeinket, és megtiszteltetés, öröm, hogy most nálunk Erdőkertesen találkozhatunk világhírű
labdarúgóink portréival és alkotójukkal Fekete Gézával.
No meg mesés emlékükkel… Napjainkban… (Kopeczky Lajos)
• Kedves erdőkertesi Anyukák,
Kismamák és Nagymamák!
Találkozzunk minden héten
csütörtökön 10.oo-12.oo-ig az
Erdőkertesi Faluházban!
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes Baba-Mama
Klub. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt! Csányi Anita és VargaBokor Zsuzsanna
• Az Alapfokú gombaismereti tanfolyamot tavasztól (megfelelő számú jelentkező esetén) ismét indítjuk
a Faluházban, vezeti Kis Szidónia
gombaszakértő. Elméleti foglalkozások tavasszal és ősszel 6-6 alkalommal, minden második csütörtökön 18.oo-20.oo-ig. Terepgyakorlat
tavasszal és ősszel 6-6 alkalommal,
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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előzetesen egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmegosztással.
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő
(a jegyzetet is tartalmazza).
• BioPont klub indult 2014.
májusban a Faluházban, amely a
környezettudatos, vegyszermentes
életmódot tűzte ki célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástóltanulás módszerét (is) alkalmazzuk.
A havi rendszerességű foglalkozások
mellett célzott természetjárásokon
veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények feldolgozását. A részvétel
díjtalan!
• Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-,
látvány-elektronika áramkör építés.
Mikrokontroller- és számítógép
programozás. Linux alapismeretek.
Bővebb információ a Faluház honlapján!
• SZÍNHÁZI ELŐADÁS!
Bernard Slade: Váratlan találkozások - Az örök kérdés: nő és férfi állandó harca, a nő a férfit akarja, a férfi
a nőt... Csak olyan mások, de mégis
talán egymásnak teremtődtek. Egy
éppen váló házaspár 10 évének története tárul elénk, ezen 10 év alatt
megvívják a harcaikat egymással,
önmagukkal, vidám, morbid, vagy
tragikus pillanatokban sodorja őket
újra és újra egymás mellé az élet.
S hogy a hosszú küzdelem
könnyes-bús-groteszk
pillanatait
leküzdve végül visszatalálnak-e újra
egymáshoz...? Derüljön ki ez ebben a
Neil Simon-i humorral megírt kitűnő lírai komédia végén, ami annyira
rólunk szól... a férfi-nő, szerelem-szeretet - kapcsolat szinte megoldhatat-

FALU H ÁZ
lannak tűnő konfliktusáról, mégis
oly varázslatos harcáról...!
A kitűnő amerikai szerző a Jövőre, veled ugyanitt! című világhírű
vígjátékáról lehet ismert a magyar
nézők számára is.
Szereplők:
Amy - Venczel Hajnalka
Michael - Kósa Dénes
Fordította: Ungvári Tamás
Díszlet, jelmez: Szitás Bernadett
Hang,- és fénytechnika:
Besenyei Zsuzsanna
Rendező: Szitás Barbaba

szerint): 18.oo-20.oo; ULTI-klub
(minden hónap utolsó szombat):
14.oo-18.oo; NOSZTALGIA klub
(minden hónap utolsó vasárnap):
17.oo-22.oo.

A *-gal jelölt programok az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a „Művészetek Háza
Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház
és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás
érdekében” című, TÁMOP-3.2.309/2/KMR-2010-0012 jelű pályázatban vállalt kötelezettségként valósulnak meg.
Az alább felsorolt (a TÁMOPpályázatból 2011-12-ben megvalósított) szakköröket megfelelő
számú jelentkező esetén részvételi
díjas formában indítjuk. Bővebb
tájékoztatást honlapjainkon és pla• KÉZMŰVES, PATCHWORK kátokon olvashatnak.
(TEXTIL) szakkört indítunk felGYERMEK
SZÍNJÁTSZÓ
nőttek számára, megfelelő számú je- SZAKKÖR* (HÉTFŐ) 16.3olentkező esetén. Bővebb tájékoztató 18.oo; KERÁMIA SZAKKÖR*
a honlapunkon és plakátokon.
(KEDD) 13.oo-17.oo, NÉPTÁNC*,
(SZERDA): 14.3o-16.oo; MO• A Faluházban rendszeresen DERNTÁNC (TÖBB KORCSOműködő tanfolyamok, szakkörök, PORT SZÁMÁRA!) (PÉNTEK):
klubok:
16.3o-17.15; IFJÚSÁGI SZÍNJÁTJÓGA (hétfő): 18.oo-19.oo; SZÓ (SZOMBAT): 18.oo-20.oo;
Meridián torna (kedd): 16.oo-17. GRAFIKA KURZUS (CSÜTÖRoo; ÉLETERŐ Egészségügyi tor- TÖK): 15.oo-18.oo.
na (kedd): 17.oo-18.oo; KÉZIMUNKA CSOPORT (páratlan
A programjaink megtalálhatók Erdőhét kedd): 16.oo-18.oo; ÉNEK- kertes község honlapján, a Faluház címszóKARI PRÓBA (szerda): 18.oo-20. ra kattintva, a www.erdokertesfaluhaz.hu;
oo; NYUGDÍJAS KLUB (szer- www.erdokertesfaluhaz.tamop.info; www.
da): 15.oo-20.oo; BABA-MAMA veresegyhazi-kke.hu; www.muza.hu; www.
Klub, (csütörtök): 10.oo-12.oo; gkrte.hu;www.dunapartprogram.hu;www.
Meridián torna (csütörtök): 16.oo- reginanet.hu; www.pestmegyei-hirhatar.hu;
17.oo; ÉLETERŐ Egészségügyi www.info-godollo.hu; http://akisterseg.hu/
torna (csütörtök): 17.oo-18.oo; telepulesek.html és a www.rikkancshirek.hu
MIKROKONTROLLER KLUB oldalakon.
(péntek): 17.oo-20.oo; IDEGEN
A műsorváltoztatás jogát
NYELVŰEK KLUBJA (páros-hét,
fenntartjuk!
csütörtök): 17.oo; (jelenleg szünetel, várjuk az érdeklődők jelentkezéPallag Katalin
sét!) BioPont Klub (külön értesítés
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Veresegyházi
Rendőrőrs
bemutatása
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kollégiumi elhelyezésre és háromszori étkezésre. Mindezeken túl tanulói juttatások és szociális támogatások is
rendelkezésre állnak, az arra jogosultaknak.
Ami a legfontosabb: egy belátható életpályát, tervezhető előmenetelt biztosító, kihívásokkal teli életVeresegyház Rendőrőrs illetékességi területéhez öt település – pályát választhatsz, ahol elsődleges feladatod a közSzada, Veresegyház, Erdőkertes, Vácegres és Galgamácsa - tar- biztonság és a belső rend védelme.
tozik. A Rendőrőrs húszfős személyi állománya az öt településen élő,
Hogyan kell jelentkezned?
megközelítőleg 40 ezer lakos biztonságáról gondoskodik. A területen
A pályázati felhívást és a jelentkezési egységcsomagot
több olyan kiemelt turisztikai létesítmény (Termálfürdő, Medveotthon) is
az alábbi honlapokon találod:
található, amely egész év folyamán jelentős látogatót vonz.
Országos Rendőr-főkapitányság www.police.hu,
A rendőrőrs illetékességi területén három településen önálló, technikailag jól felszerelt Körzeti Megbízotti Iroda üzemel, ahol öt körzeti Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola www.arszki.
megbízott igyekszik a hozzájuk forduló lakosok problémáira helyben hu, Körmendi Rendészeti Szakközépiskola www.
rendeszkepzo-kormend.hu, Miskolci Rendészeti Szakmegoldást találni.
A rendőrőrs állományába tartozik két szolgálati kutya is, mely álla- középiskola www.mrszki.hu, Szegedi Rendészeti Szaktok igen nagy segítséget nyújtanak a közterületi szolgálat ellátásában, középiskola www.szrszki.hu
Jelentkezési anyagodat az általad választott
ugyanakkor a településeken tartott közbiztonsági, iskolai nyílt napok
rendészeti szakközépiskolának 2016.02.15-ig kell
ismert szereplői is, a lakossággal, különösen a gyermekekkel való kapelküldened.
csolattartást segítik elő.
Kapcsoltunk a településeken működő többi civil szervezettel - Polgárőr Egyesületek, Városőrség, Pilisi Parkerdő - igen jó, közösen munkálko- Figyeljenek egymásra!
dunk a térség közbiztonságának javításán. A feladatok napi ellátásában
sz vége felé közeledve az éjszakák egyre hidegebrendelkezésünkre állnak a rendőrségi és önkormányzati tulajdonú gépbek lesznek, valahol már most megjelent a hajjárművek, melyekkel a nehezen megközelíthető helyekre is biztonságnali fagy, nemsokára beköszönt a tél.
gal el tudunk jutni.
Munkánkat nagymértékben segíti az immár minden településen jeA hideg időjárás komoly fenyegetést jelent a fedél nélkül élőklen lévő és működő térfigyelő kamerarendszer, melyek - az önkormányzatokkal való szoros együttműködés keretében történő - folyamatos, re, azonban nem csak ők vannak veszélynek kitéve, hanem azok
célirányos fejlesztése, bővítése, majdani egységesítése a kistérségben a többnyire idős, egyedül élő emberek is, akik korukra, egészségi
állapotukra, vagyoni helyzetükre tekintettel - vagy egyéb körülméélők biztonságérzetét - reményünk szerint - tovább fogja növelni.
Szőke Zoltán r. alezredes nyek miatt - nem tudják befűteni a lakásukat.
Sajnálatos módon minden évben előfordul olyan haláleset, ami
Őrsparancsnok
kihűlés következménye és a legtöbb esetben elkerülhető, megelőzlett volna. Az ilyen esetek megelőzése össztársadalmi érdek, az
HIVATÁS–SZOLGÁLAT–KARRIER hető
egyes állampolgároknak is fontos szerepe van ebben.
A rendőrség kéri a lakosságot, hogy senki ne menjen el a hiRendőr szeretnél lenni?
degben földön vagy padon fekvő ember mellett, illetve, ha tudoHa cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel ren- másukra jut, hogy
delkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy a környezetükben
és rendelkezel érettségivel vagy azt 2016. július 01-ig valaki fűtetlen lamegszerzed, illetve megfelelsz az egészségi, pszichikai és kásban él, akkor
fizikai alkalmassági elvárásoknak, már megtetted az első értesítsék a hatósálépést.
gokat a 107, 112
központi segélyhívó
Miért jobb a rendészeti szakközépiskola, telefonszámok valamint a többi szakképző intézmény?
melyikén. Tegyünk
Támogatunk abban, hogy B kategóriás vezetői enge- együtt azért, hogy
délyt, illetve államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt senki ne essen a hiszerezz. A minél jobb tanulmányi eredmény elérésére deg idő áldozatául!
motiváló ösztöndíjat biztosítunk, lehetőséget nyújtunk 					
www.police.hu
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Kigyulladt egy
családi ház

Védőnői hírek

lektromos zárlat okozhatta a tüzet, melynek következtében november 3-án éjszaka kigyulladt
és teljesen kiégett egy családi ház a Villamos utcában. A
tűzoltók három egysége a helyszínre érkezve eloltotta a
lángokat, így megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a
szomszédos épületekre. A házban, amely teljesen lakhatatlanná vált, több gyermek is nevelkedett. Szerencsére
nem sérült meg senki, azonban minden ingóságuk odaveszett.

Kérjük, hogy aki tud, segítsen!
Szükség lenne: babakelengyére, kiságyra, játékra a
baba részére, ruhára egy 5 éves, egy 4 éves és egy 7 éves
leány részére, egy másfél és egy 10 éves kisfiú részére.
A hölgy 170 cm és kb. 70 kg (6 hónapos terhes), a
férfi 180 cm magas kb. 90 kg.

A Facebook-on is olvasható a kérésük:
"Rebeka Földes Bödéné:
Kedves Ismerőseim Segítségeteket Szeretnénk Kérni! Leégett a
házunk, amiben én és a pocakomba növekvő kis babánk, fél éves
kisfiam, férjem és édesapám laktunk...
Mindenünk porrá égett az összes ruhák a kisfiunk játékai bútorok, minden. A házat újra kell építenünk. A segítségeteket szeretném kérni! Építőanyag, ruha, játékok, bútorok, háztartási gépek
és bármi jól jöhet, amivel új életet tudunk kezdeni. Segítségeteket
előre is köszönöm és a megosztásokat is!!!"
Elérhetőségük:
Erdőkertes, Villamos utca 9.
Tel.: 20/342-9905 - Bancsókné Földes Erika;
20/342-4960 - Bancsók Attila
A felajánlások koordinálást Pataki Krisztina
végzi a családsegítő szolgálatban.
Email cím: patakik@eselykisterseg.hu
Tel.: 70/3385438
Pénzbeli adományokat a 11742049-1539147010290006 számlaszámra lehetséges utalni.

• A védőnői méhnyakszűrés januártól folytatódni
fog. Aki három vagy attól több éve nem járt OEP által
finanszírozott kenetvételen és szeretne jönni, jelentkezzen nálam. Térítésmentes.
Aki évente szeretne jönni, arra is lesz lehetőség, a
cytológiai laborvizsgálat 2000 Ft körüli összegbe kerül.
• Csiri-biri mozgásfejlesztő tornafoglalkozás egyéves kortól hároméves korig, a már járni tudó, izgőmozgó kistornászoknak. Egy olyan 40 perces dalolós,
mondókázós, örömteli foglalkozáson vehetnek részt az
anyukák és a kicsik, ahol a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal és mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkedhetnek meg. Tartja: Vas Annamária.
Helyszín: kéthetente csütörtökönként 11 órától a Faluházban, 1000 Ft/alkalom. A idei időpontok: novemer
12., november 26., december 10.. Előzetes bejelentkezés
szükséges, (a klub facebook oldalán vagy nálam is lehet
jelezni) csak kellő létszámú igény esetén tartjuk meg.
• Szeptember 5-én az Erdőkertesi Baba-Mama Klub
szervezésében rendeztük meg az első Családi Pikniket.
Az eső miatt helyszínt kellett változtatni, de ennek ellenére szép számmal jöttek a családok és nagyon örültünk
az apukák aktív jelenlétének is. Egész délelőtt gyermekprogramok voltak, majd egy közös ebéddel láttuk vendégül a jelenlévőket. Jó hangulatban telt az idő, amit a
fotók is tükröznek. Tavas�szal tervezzük a következőt,
remélhetőleg a szabadban!
Köszönjük a lehetőséget a
Faluháznak, és az Önkormányzatnak a segítséget!
Varga-Bokor Zsuzsanna
védőnő
20/350-4126

Október 6.
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Megemlékezések
Október 23.
Fotó: Juhász Andor

Megemlékezés 1956 szabadságharcáról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján
ismét páratlan, megható és magas művészi színvonalú esemén�nyel ünnepelhettek Erdőkertes emlékező, visszatekintő, és múltat
ápoló rendezvényének látogatói. Az erdővárosi téglagyárban
szenvedő, nagy tehetségű hazánk szülötte, Szép Ernő nevét viselő
színtársulat piciny, de nagy alkotásra képes társulata, a kort idéző
verseket, írásokat, énekeket adott elő az érdeklődő közönségnek.
Tehetségük legjavát felcsillantva, izzó hangulatú szavalatok, felolvasások, csodálatra méltó énekprodukciók, gyönyörű hangzások
emelték az ünnepi hangulatot - nem várt magasságokba.
(J. A.)

Szép kertek

z idei évben a már hagyománynak tekinthető szép kertek versenyre
12 család jelentkezett. A program bírálati szempontrendszerét a „Kertes
Erdőkertesért” munkacsoport ajánlására a Képviselő-testület fogadta
el. A munkacsoport négy alkalommal zsűrizett. A bejárások alkalmával
háromszor kívülről néztük meg a kerteket és épületeket, egy alkalommal
azonban be is mentünk a kertekbe, a virágos épület kategória kivételével, hiszen azt az utcáról is lehetett látni.
Virágos épület, szép kert, környezettudatos kert, kreatív kert kategóriákban lehetet jelentkezni. Virágos épület kategóriában két család, szép
kert kategóriában nyolc család, környezettudatos kert kategóriában két
család versenyzett.
Munkacsoportunk buzdítva a lakosokat májusban bejárta Erdőkertest és
azoknak a kerttulajdonosoknak, akiknek a kertjét alkalmasnak találtuk
a versenyen való indulásra egy buzdító levelet dobtunk be a postaládába.
A versenyben nyertes kerttulajdonosok Kun Éva keramikus plasztikáját,
illetve vásárlási utalványt kaptak.
Virágos épület kategóriában I. helyezett: Orosz Lászlóné és családja
Környezettudatos kert kategóriában I. helyezett: Horváth Viktor és
családja
Szép Kert kategóriában I. helyezett: Klink Gábor és családja
II. helyezett: Borók Rita és családja
III. helyezett: Miskolczi-Szalai Szilvia és családja
A nyerteseknek gratulálunk!
Munkacsoportunk a zsűri különdíját adta két olyan családnak, akik
ugyan nem jelentkeztek a versenyre, de a zsűritagok egymástól függetlenül különdíjra javasolták Koncz Menyhért és családja, illetve Alsira
Garcia Esmoris és családja kertjét.
Szabó József és családjának a zsűri a rendezett kert különdíjat ítélte
meg.
A kertekről készült képek alapján kategóriáktól függetlenül a lakosok is
szavazhattak. Egy IP címről csak egyszer lehetett szavazni. A közönségdíját így Miskolczi-Szalai Szilvia és családjának kertje nyerte el.
Minden versenyben induló edőkertesi lakosnak szívből gratulálunk
kertjeikhez!
„Kertes Erdőkertesért” munkacsoport nevében:
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
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Krónika

• 1-4. PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP az általános
iskolák 7-8. osztályos tanulói és szüleik számára
• 5-9. AZ ARANYCSAPAT egy szobrász szemével – Fekete Géza szobrász alkotásai
• 10-13. Kalapszerelem – a Mozaik Művészpáholy
színkörének előadása
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13.

9.

Fotó: JUHÁSZ ANDOR

Képes

