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P olg á r m e s t e r i tá j é k o z tató
Tisztelt
Erdőkertesi
Polgárok!
Az eltelt
időszakban az
alábbi eseményekről
számolhatok
be.

öntözőberendezés
telepítéséhez
szükséges védőcsövek lehelyezésre
kerültek. A Béke utca kereszteződéséhez közel levő tuják kivételre
kerültek, helyükön térbútorok kerülnek kihelyezésre.

Az elmúlt év végén sikerült
a régi konyhai eszközöket újakra
cserélni, így a gyermekétkeztetés
n Az év végéhez közeledve az területén az élelmezés-egészségügyi
önkormányzat életében több fontos elvárásoknak immár eleget tudunk
dolog történt. Egyik ezek közül a tenni.
Dunakeszi Tankerületi Központtal
n Befejeződött a vasútállomási
kötött vagyonkezelési és annak társ
szerződései, melynek keretében az parkoló bővítésének mart aszfalt
iskola eddigi működtetési feladatai burkolattal történő ellátása. Idén a
elkerültek önkormányzatunktól. Az MÁV épülettől kezdődően az egész
iskolaépület egy jelentős részét az parkoló csapadékvíz elvezetésének
önkormányzat kizárólagos haszná- csatorna-árokrendszerét szeretnénk
latra megkapta, más részének pedig megvalósítani.
részleges használatára jogosult. Így
n A Zombori és a Lugosi utcáa jövőben továbbra sincs akadálya
annak, hogy a részleges használat ban az időjárási körülmények miatt
keretében tornatermet, az öltözőket, a szikkasztóárok kiépítése tavaszra
valamint az ebédlőt az önkormány- marad. Az elmúlt év végén a még
zat alapfeladatainak ellátására igény- önerőből történő út és járdafejleszbe vegye. A megszokott rend szerint tésre fordítható összeg ennek a 360
történik a tornaterem délutáni, hét- fm út és járda szakasz megépítését
végi hasznosítása. Az önkormányzat tette lehetővé, terveinkben szerepel
kizárólagos használatában lévő he- továbbépítésük.
lyiségekben ki tudja alakítani a vén
Az 1818/2016. (XII.22.)
dőnői szolgálat új helyiségeit, megoldható a körzeti megbízotti iroda Korm. határozat, mely az egyes teáthelyezése és a konyha fejlesztésére lepülési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő
is lehetőség van.
előirányzat–átcsoportosításokról
n Befejeződött a Fő úton az Isszól, Erdőkertes Község Önkorkola utca és a Béke utca közötti sza- mányzata 22 millió Ft összegű tákaszon a járdarekonstrukció. Mind mogatásban részesült a támogatás
a gyalogosok, mind a járda védelme felhasználásának kötött, kirázólacéljából a járdafelület és az útpá- gos célja a Kastély-épület tetőszerlya között a kiemelt szegély mellé kezetének rekonstrukciója.
gömbsüvegsor került lehelyezésre.
n Az elmúlt év Adventi renA járda mellett lehetőség szerint
igyekeztünk zöld felületeket is ki- dezvénysorozat eseményeit vasáralakítani e helyekre az automata naponként és hétköznaponként
n
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sokan felkeresték. A rendezvénysorozat lebonyolításában közreműködő kollégáimnak ezúton is
köszönetet mondok. A mindennapi Kalácsosház működtetését
lehetővé tevő segítők nevét külön
is szeretném megemlíteni:
Egri Edina, Varga-Bokor Zsuzsanna, Virág Tímea, Dvorcsák
Gyula, Hack István, Koblász
Mihály, Thury Gábor.
December folyamán településünkön megalakult a Vöröskereszt helyi Alapszervezete, mely
alapja volt annak, hogy a következő lépésként az Erdőkertesi Ki
akarok nyílni Óvoda a Vöröskereszt bázisóvodájává váljon, mely
rengeteg előnyt biztosít az óvodásoknak az óvónőknek és a szülőknek egyaránt. Bátorítok minden
óvodás szülőt, hogy legyen tagja
e szervezetnek.
n

December 8-án volt az óvodában a DIOO (Digitális Okos Játék
Óvodásoknak) képességfejlesztő interaktív digitális játék bemutatója.
n

December 12-én az OTP képviselőivel tárgyaltam.
n

Belügyminiszteri döntés értelmében Erdőkertes Község Önkormányzata 48.570 eFt összegben
vissza nem térítendő támogatásban
részesül. A támogatásból 11 utcát
érintően mintegy 2,7 km útfelújításra lesz lehetőség, ahhoz hogy az
elmúlt évhez hasonló műszaki tartalommal valósuljon meg a rekonstrukció közel hasonló összeget kell
önkormányzatunknak biztosítania.
n

Dr. Pásztor László
polgármester

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 2.850 példányban • Grafikai
munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila
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A k orm ány 2017-ben foly tatja az adócsökkentéseket és a béremeléseket
Csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája, tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye, az EUban nálunk lesz a legalacsonyabb társasági adó, csökkennek a munkáltatókat terhelő adók, jelentősen nő a
minimálbér, a szakmunkás minimálbér, nő a nyugdíj és folytatódnak a béremelések a közszférában is. A
rendszerváltás óta soha annyi támogatás nem jutott még az otthonteremtésre, az ingyenes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvellátásra, mint 2017-ben fog. Olcsóbb lesz az internet (27-ről 18%-ra csökken) és
étterembe járni (27%-ról 18%-ra, majd 2018-ban 5%-ra csökken).

A 2017-es változásokról Tuzson Bence, a térség
országgyűlési képviselője
adott áttekinthető tájékoztatást olvasóinknak.

Tovább csökkennek az
adók

Az adócsökkentéseknek köszönhetően egyre több pénz marad a családoknál. 2017-ben:
32%-ról 15%-racsökkent a
személyi jövedelemadó 2010 óta. A
kormány a legalacsonyabb keresetű
120 ezer családnak adómentességet
biztosít.
Csökken a legfontosabb
élelmiszerek áfája. A sertéshús után
januártól csökken a friss tej, a tojás, a
baromfihús áfája is.
idén 30.000 Forint lesz a
kétgyermekesek családi adókedvezménye. 2016 és 2019 között a kétgyermekesek adókedvezménye négy
lépcsőben megduplázódik, havi 20
ezer forintról 40 ezer forintra emelkedik. Ez több mint 350 ezer kétgyermekes családot érint, akik végül
évente akár 240 ezer forinttal többet
fordíthatnak gyermekeikre a 2015ös szinthez képest.
Marad Európa egyik legalacsonyabb, 15%-os személyi jövedelemadója. Tovább egyszerűsödik az
szja-bevallás is: aki március 15-ig
kéri, annak az adóhatóság készíti el.
Az első házasok adókedvezménye a boldogító igen kimon-

Tovább emelkednek a
bérek
A rendszerváltás óta nem volt
még olyan jelentős minimálbéremelés és szakmunkás minimálbéremelés, mint amit a kormány által tető
alá hozott bérmegállapodás biztosít.
Ez a nagy béremelés a munka megbecsüléséről is szól. Az elmúlt években azért dolgoztunk, hogy segély
helyett munkából éljenek a magyarok, és mindenki, aki tud és akar, az
dolgozhasson.
15%-kal emelkedik a minimálbér (2017-ben 15%-kal emelkedik, ezzel 127.500 Ft-ra nő,
2018-ban újabb 8%-kal emelkedik
138.000 Ft lesz).
25%-kal emelkedik a szakdását követő hónaptól 24 hónapig
minimálbér(2017-ben:
érvényesíthető, a családi adókedvez- munkás
ménnyel együtt is igénybe vehető 161 ezer forint lesz. 2018-ban
lesz. Az új szabály már a 2014. de- újabb 12%-kal emelkedik és összege
cember 31-ét követően megkötött 180.500 Ft lesz).
házasságok esetében is alkalmazBéremelések a
ható lesz. Ezért azok a házaspárok,
közszférában
akiknek tavaly született gyermekük,
2017-ben tovább nő a rendőrök,
ha egy önellenőrzéssel módosítják
2015-ös szja-bevallásukat, visszame- a katonák, a pedagógusok, az áponőleg megkapják a havi ötezer forin- lók, a szakorvosok, a felsőoktatási,
a szociális, a kulturális, megyei kortos adókedvezményt.
5%-os marad az új lakásépíté- mányhivatali dolgozók bére. Ahogy
si áfa és megmarad az áfavisszatérítés ez a sok béremelés is jelzi, Magyarlehetősége is. A kormány az Ott- ország erősödik, egyre több ember
honteremtési Program részeként tud előrébb jutni és egyre több bércsökkentette 2016. januártól 2019 emelést tud kitermelni a gazdasági
végéig 27 %-ról 5 %-ra a lakásépítési növekedés.
újabb 12%-kal nő az egészáfát. Az adócsökkentés célja, hogy
a magyar családok minél olcsóbban ségügyi szakdolgozók, vagyis a kórházi ápolók bére 2017. novemberjussanak saját új otthonhoz.

or s z á g g y ű l é s i k é p v i s e lőn k
ben (a 2016. szeptemberi 26%-os
emelés után). 2019-re átlagosan
65%-os béremelés valósul meg,
amelyre 2017. év végig 100 milliárdot fordít a kormány. Az alapbérek
emelkedésével szintén nőnek az úgynevezett mozgóbérelemek (ügyeleti
és készenléti díj, műszakpótlék) is.
A szakorvosok és kórházi
szakgyógyszerészek alapbére újabb
100 ezer forinttal nő. 2 év alatt ös�szesen 207 ezer forintos béremelés
valósul meg.
A rezidensek alapbére jövő
novembertől ugyancsak 50 ezer
forinttal nő.
A katonák, rendőrök, vagyis
a rendvédelmi dolgozók béremelése
is folytatódik2017-ben. A tavalyi
30%-os és az idei 5%-os béremelés
után 2017-ben és 2018-ban újabb
5-5%-os béremelés következik. Ös�szesen átlagosan 50%-os béremelés
valósul meg.
A pedagógus béremelési
programja idén az ötödik évéhez ér.
2013 és 2017 között összesen átlagosan 50%-kal emelkedik a pedagógusok bére. A 2017. évi béremelés
mértéke átlagosan 3,5%-os. Ez 175
ezer pedagógust érint. Az iskolákban, óvodákban dolgozó, de nem
pedagógus végzettségű nevelést-oktatást segítő dolgozó bérrendezése is
megkezdődik. Ők 2016. július 15én, majd december 15-én 35-35 ezer
forintos pluszjuttatásra voltak jogosultak. 2017-ben pedig 7+3 %-os
béremelésre számíthatnak.
A felsőfokú bölcsődei dolgozók is a pedagógus életpályaprogram
részesei, így ők is számíthatnak erre a
béremelésre. A középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezése
is megtörténik jövőre. Ők átlagosan
12 százalékos, havi 17 ezer forintos
bruttó béremelésre számíthatnak.
Folytatódik a béremelés a
felsőoktatásban is. A teljes felsőoktatási oktatói-kutatói-tanári kör
fizetése összesen 27 százalékkal fog

emelkedni 2018-ig. A 2016-os 15%kal emelés után 2017-ben újabb 5%os emelés következik, és 2018-ban is
újabb 5%.
A szociális dolgozók is előrébb léphetnek. 2013-hoz képest
2018-ra 62 százalékkal, a következő két évben mintegy harmadával
növekszik az átlagbér a szociális
ágazatban. A kormány elkötelezett, hogy anyagilag és erkölcsileg is
megbecsülje azt a nagyon kemény
munkát, amelyet a szociális ágazatban dolgozók végeznek
A kormányhivatalok megyei szintjén foglalkoztatottaknál
30%-os béremelés történik. Az alacsonyabb beosztású és végzettségű
dolgozók bére nagyobb, a vezetők
bére kisebb mértékben emelkedik.
2016-ban a járási hivatalokban is
volt béremelés.
A kulturális szférában dolgozó közalkalmazottak béremelése is elkezdődik 2017 januárjától,
havi 10-55 ezer forinttal nő a bérük, az alapbérük 15 százalékát
megkapják illetménypótlékként.
A bérpótlékot terveink szerint az
egyházi és civil fenntartású szervezeteknél hasonló munkakörben
dolgozókra is kiterjesztenénk.
Az igazságszolgáltatásban
is lesz béremelés. Az igazságügyi
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béremelés összességében 15,8%-os,
ez három ütemben valósul meg:
2016. október 1-jétől 5%, 2017. január 1-jétől újabb 5%. 2018. január
1-jétől újabb 5% emelés történik.

Tovább nő a nyugdíj

A nyugdíjasok 2017-ben is számíthatnak a kormányra. Az elmúlt
években a nyugdíjak átlagosan több
mint 21 százalékkal nőttek, és a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően a vásárlóerejük 8,6 százalékkal javult – ez több mint egy havi
nyugdíj összege. A kormány 2017ben is folytatja a Nők 40 programot,
amely lehetőséget ad arra, hogy 40
év munka után a nők nyugdíjba mehessenek.

Gyermekes családok

A gyermekes családokat a családi
adókedvezmény, az élelmiszer áfa
csökkentés és az otthonteremtési
program mellett 2017-ben is segítjük az ingyenes gyermekétkeztetési
és ingyenesen tankönyvellátási programmal. Elérhetőbb és rugalmasabb
lesz a bölcsődei ellátás. 2017-től már
négyféle ellátástípus közül választhatnak az anyukák: az eddig megszokott mellett lesz mini, családi és
munkahelyi bölcsőde is. Jövőre lép
életbe a gyermekvédelmi törvény

k ön y v tá r i h í r e k
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módosítása, amely még tovább erősíti a gyermekvédelmi rendszert. Bármilyen, gyermekek ellen elkövetett
bűncselekmény elfogadhatatlan. a
gyermekek ellen elkövetett szexuális
bűncselekmények nem évülnek el.

Adócsökkentés a
vállalkozásoknak
A kormány folytatja a hazai vállalkozásokat, a munkáltatókat segítő
adócsökkentéseket. 2011-től 19%ról 10%-ra csökkentette a társasági
adót 500 milliós adóalapig. A munkahelyvédelmi akció adókedvezményeivel eddig 450 milliárd forintot
hagytunk a hazai vállalkozásoknál,
megszüntettünk számos kis adót és
bevezettünk több, a kisvállalkozásoknak kedvező adónemet. Amióta
az adók csökkennek, Magyarország
erősödik, a tartós növekedési pályára

Könyvajánló
Olvastál egy jó könyvet? Ajánld
másoknak is, írd meg gondolataidat, küldd el nekünk ( faluhaz@
erdokertes.hu), hogy miért javaslod
elolvasásra másoknak is! A legérdekesebbeket az újságban is megjelentetjük.
A legsikeresebb ajánlásokat az
Országos Könyvtári Napok (2017.
október második hete) rendezvénysorozat keretében díjazni fogjuk.

állt a gazdaság, nő a foglalkoztatottság és a bérek is emelkednek. Ezért
folytatni kell az adócsökkentéseket.
A hazai vállalkozások 2017-ben még
kevesebb adóra és adminisztrációs
teherre számíthatnak.
Januártól egységesen, minden vállalkozásra 9 % lesz a társasági
adó, ez az EU-ban a legalacsonyabb.
Ezzel további 145 milliárdot hagyunk a vállalkozásoknál.
A kisvállalkozói adókedvezmény a duplájára nő. A katát –
az eddigi félmillió helyett - havi 1
millió forintos bevételig választhatják a vállalkozások. 6 millióról 12
millióra nő a kata bevételi határa. A
katázóknak összesen havi 50 ezer forintot kell adózni havi 1 millió forint
után is. Duplájára növeljük a kiva
(kisvállalati adó) értékhatárát is. A
belépési értékhatár továbbra is 500
millió forint marad, azonban mind-

addig a kivában maradhat a cég,
amíg el nem éri az 1 milliárd forintos
mérlegfőösszeget. A kivánál változás
az is, hogy az eddigi 25 helyett 50
foglalkoztatottig lesz választható.
Csökkennek a béreket terhelő munkáltatói adók. A munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke: 2017. január
1-jétől 5 százalékpontos csökkentéssel 22%-ra, 2018. január 1-jétől
2 százalékpontos csökkentéssel
20%-ra csökken.
Mogyorósi Zsuzsanna

versenyhelyzetben vannak és még a
„jó tanuló” státusszal is sok esetben
stressz, szorongás esetenként agres�szió jár. Megóvni ezektől a hatásoktól nem lehet őket, de segíteni elviöbbgyerekes szülőként azt selni és megtanítani uralni ezeket az
tapasztalom, hogy a min- érzéseket igen.
ket körülvevő világ olyan ütemben
Ehhez ajánlom Lori Lite három
gyorsul, amit a gyerekeink nem nagyszerű relaxációs mesekönyvét,
tudnak követni. A legnagyobb és melyek már az első olvasás után érezlegkisebb között eltelt húsz év alatt tetik jótékony hatásukat.
még gyorsabb lett a tempó, a gyeSegítik az ellazulást, az elcsenderekek óvodában, iskolában állandó sedést és a könnyebb elalvást.
-CsMKedvcsinálónak alább egy olvasónk
osztja meg gondolatait az általa olvasott könyvről, mely könyvtárunkból
is kikölcsönözhető.
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Őszi - téli k özlekedés szabályai

Ő

sszel és télen
alapjaiban megváltoznak a biztonságos
közlekedést befolyásoló körülmények. Ebben
az időszakban a közúti közlekedésnek speciális
veszélyei vannak. Ez alapvetően a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyokra vezethető vissza. A legtöbb problémát a csúszós
út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért
lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét - és természetesen saját
magát - ezekre a körülményekre.
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják,
hogy az őszi évszakváltáskor – amikor megváltoznak a közlekedés feltételei – a balesetek
száma is növekszik. A balesetek bekövetkezésének fő okai között első helyen szerepel a
sebesség helytelen megválasztása. A lehullott
falevelek, a mezőgazdasági gépek által felhordott sár gyakran teszik csúszóssá az utakat.
Ehhez jön még a köd, illetve az alacsonyan
lévő nap, amely akadályozza a kilátást. Az erős
szél, a köd, a hóviharok még a sokat tapasztalt
sofőröket is kellemetlen helyzetbe hozhatják.
Ilyenkor a járművek őszi-téli felkészítése elengedhetetlen.
A gépjárműveket ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Fontos az akkumulátor,
a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer
ellenőrzése. Az őszi - téli közlekedés kapcsán
ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés
fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a
jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.
Pár jó tanács, amire feltétlenül figyelni kell:
A köd, a szitáló eső, a nyálkás utak mindennapossá válnak. Szinte egész nap, de főleg éjszaka és a nappali órákban jellemző a
fagypont körüli hőmérséklet. A száraz és vizes
utak hirtelen válthatják egymást, mely különös
óvatosságot és figyelmet kíván.
Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén
pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A pára, a köd erősen rontja a távolságbecslő képességet, ezért a tárgyakat a való-

ságosnál távolibbnak látjuk.
Esős, latyakos időben, amikor a járda mellett széles sávban áll, vagy folyik a víz, nehéz
az úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az
autósnak számítania kell arra, hogy a járda szélén leszegett fejjel álló gyalogos a következő
pillanatban az úttestre, a jármű elé kerülhet.
Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az úttest mellett haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek,
iskolák, buszmegállók környékén.
A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik kifogástalan
állapota. A megfelelően megválasztott téli
autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen
lerövidül a féktávolság, mely főleg az autópályákon nagy sebességgel való közlekedés
esetén akár életet is menthet. A téli gumik
használata a csapadék kellő elvezetésével és
a biztonságosabb úttartással a zord körülmények közötti egyenletes haladást biztosítja.
Minden járműre csak olyan méretű gumiabroncsot szabad felszerelni, amilyet a járműgyártó cég meghatározott. A nyári gumi 7 °C
fok alatt már nem teljesíti feladatát.
Utazást megelőzően tájékozódjunk, hogy
az érintett, és a célállomás szerinti országban
vezettek-e be olyan jellegű korlátozást, amely
pl. a téli gumik, vagy éppen a hólánc kötelező
használatára irányul. Ha igen, akkor a szük-

séges felszerelések nélkül ne induljunk útnak,
mert ezek meglétét akár az adott ország területére való belépésnek is a feltételévé tehetik.
A lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztessük, mert az autó úttartását,
a stabilitást, a fékút hosszát jelentősen befolyásolja. A fékhatást is méréssel kell ellenőrizni.
Az izzók fényereje sokévi használat után
akár a felére is csökkenhet, szennyeződés, sár
és vízpermet ugyancsak jelentősen ronthatja a
fényerőt, ezért rendszeresen ellenőrizzük és
tartsuk karban azokat.
Gyakori a szélvédő és az ablakok bepárásodása. Ezt ablaknyitással, megfelelő fűtéssel
és száraz törlőruhák használatával együtt megszüntethetjük.
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet
takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő
mennyiségű élelmiszerre és italra is. Utazás
előtt érdemes tájékozódni az út - és időjárási
viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek
is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha más közlekedési eszközzel (pl.
vonattal) indulunk útnak.
Legyenek óvatosabbak és körültekintőbbek
az utakon!

A legtöbb problémát a csúszós út és
a romló látási viszonyok okozzák.

FAL U HÁZ
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Január
AZ INTÉZMÉNY 2017.
JANUÁR 8-IG ZÁRVA TART.
(AZ EGYMI ISKOLA EZIDŐ
ALATT IS MŰKÖDIK!)
MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK BOLDOG
ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

www.erdokertesfaluhaz.hu

Február 14. 14.oo-18.oo
u
Január 11-ig megtekinthető a VÉRADÁS
Budai Képzőművész Egyesület alkoFELHÍVÁS!
tóközösség tagjainak kiállítása.
Kiállítók: Papp Cecília,
Tarcsányi Ottília, Rimaszombati Iza- Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub létrehozását tervezzük,
bella és Máhrné Angyal Gabriella
melyhez várjuk mindazon érdeklőu
Január 21. (szombat) A MA- dők jelentkezését, akik elhivatottGYAR KULTÚRA NAPJA
ságot éreznek a település múltjának
18.oo Ünnepi műsor és kiál- kutatására, az itt kezdetekben meglítás A Magyar Kultúra Napja tiszte- telepedett családok életének, sorsáletére
nak felderítésére.
Mesél a múlt - Időutazás a
***
1920-as évekbe (ismertető a 7. olda- A Faluház GYERMEKMEGŐRlon) Tóth Zoltán üvegnegatívjai ZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez,
- fotókiállítás
elsősorban a saját rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülőknek
u
Január 26. (csütörtök) 18.oo megkönnyítsük a programjaink láBioPont klub
togatását. VÁRJUK a jelentkezőket,
Téma és előadó szervezés alatt
akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
Programgazda: Varga-Farkas Edit
***
Sára
Január második felétől ismét tervezzük a bőrmíves, a kosárfonó és
u Január 28. (szombat) 14.oo
a nemezelős tanfolyamot, továbbá
ULTI-KLUB
a patchwork (foltvarró) klub újbóli
indítását. Várjuk az érdeklődők jeu Január 28. (szombat) 15.oo
lentkezését!
ISTEN HOZOTT! A polgármes***
ter köszönti a 2016-ban Erdőkertes- Keleti tanok klubja indul megfelere költözötteket.
lő számú jelentkező esetén Falticska
Sándor vezetésével (keleti filozóu Január 29. (vasárnap) 17.oo óra fia, buddhizmus, meditáció és ezek
NOSZTALGIA KLUB
hatásai az egészségünkre, mindenBelépés: klub-tagságival
napjainkra). A klubról részletesen
írtunk az augusztusi újságban.
Februári előzetes
A tavasszal Testkilépéses meditáció a Vadzsrajan - Gelugpa irányzat
v
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL- alapján címmel (Kali) meghirdetett
NAPPAL február 10-11-12.
program január végén indul, a 2016.
Benne: I. Országos Mikrokontroller áprilisi újságban részletesen olvasNapok
hatnak róla.
v

***
A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai közé mindazokat, akik szívesen
énekelnek, és szeretik a jó társaságot. A kóruspróba csütörtök 18.oo
órakor kezdődik a Faluházban, karvezető Iványi Magdolna.
***
Angol nyelvvizsgát szeretnél?
Vagy csak felfrissítenéd nyelvtudásod? Itt a lehetőség ősztől (októbertől) ismét bekapcsolódni a
már működő Angol nyelvi klub
csoportba Erdőkertesen a Faluházban. A tanulás és a jó hangulat garantált, péntek esténként fél hattól
fél nyolcig.
Kurzuskönyv: Traveller
Intermedi-ate (beszerzésében segítünk!)
További információk, jelentkezés:
06 20 359-6915 zsuzsi.gyorfi@
gmail.com
***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul ismét 2017 februárjában
a Faluházban. A tanfolyam két féléves. Tavasszal és ősszel 6-6 elméleti foglalkozás és 6-6 terepgyakorlat
lesz. Az előadások minden második
csütörtökön 18-20 óra között lesznek, a kirándulások pedig hétvégén
a délelőtti órákban, kb. 2-3 órás elfoglaltságot jelentenek.
Kb. 110 gombafaj megismerésére
nyílik lehetőség. Foglalkozunk a
gombagyűjtés szabályaival, élettannal, a gombák felépítésével, határozó bélyegeivel, a gombamérgezésekkel, a felhasználási és tartósítási
módokkal, valamint a gyógyhatású
gombákkal is.
A tanfolyam csak megfelelő számú
jelentkező esetén indul.
További információk, jelentkezés: 30293-0359 szidoniakis@gmail.com
***
A BioPont klub 2014. májusától
havi-másfélhavi
rendszerességgel klubnapot tart a Faluházban,
amelyen a témákat a tagok igényei

FAL U HÁZ
szerint választjuk. A fő irányvonal továbbra is a környezettudatos,
vegyszermentes életmód kialakításához nyújtott segítség. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástóltanulás módszerét (is) alkalmazzuk.
A „benti” 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.
A klub vezetője Tóth János Péter,
képes tájékoztatóját olvashatják a
novemberi újságban.
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***
előtte a majd' 100 évvel ezelőtti vi"Múlt század projekt"
lág egy kicsiny része: kirándulások,
Valamikor az 1980-as évek végén csoportképek, beszédes tekintetek.
egyik nap édesapám valóságos kin(T.Z.)
csekkel tért haza a munkából. Valahol Rákospalotán dolgoztak, ha jól
Pallag Katalin
emlékszem egy régi házat újítottak
a Faluház és Könyvtár
fel. Ennek a régi háznak a padláigazgatója
sán hevertek elfeledve a dobozok,
melyek az 1920-as években készült
fotók üvegnegatívjait rejtették. Kiskoromban sokat nézegettem ezeket
az ég felé tartva, és közben azon merengve, hogy kik lehettek ezek az
emberek... Aztán sokáig én is elfeledkeztem róluk, néhány dobozkának sajnos nyoma veszett, de mintegy 100 db üveglemezt a mai napig
féltve őrzök. Egy kis leleményesség
és némi számítógépes grafika segítségével varázsoltam pozitívvá őket.
Ez a kiállítás egy időutazás. Aki
Bormustra - Xantus Barbara fellépése
megnézi ezeket a fotókat, feltárul

Két dolog van, amin az embernek nem érdemes mérgelődnie.
Az egyik, amin tud változtatni, a másik, amin nem.
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Mikul á s - bá l
al sósokn a k
Mint minden évben idén is megrendezésre került az alsó tagozat
szervezésében a Mikulás-bál.
A rendezvényünket a 4M Dance
tánccsoport koreográfiáinak bemutatásával kezdtük meg, melyben iskolánk tanulói mutatták meg
tánctudásukat, biztosítva ezzel a
rendezvény jó hangulatának megteremtését. Természetesen a hagyományunkhoz híven most sem maradhatott el a bálkirály és bálkirálynő
megválasztása, amely lelkesedést és
izgalmat váltott ki tanulóinkból.
Idei királynőnk Hegedűs Zita a 3. a
osztályból, a király pedig Baráth Vilmos a 4. a osztályból.
Közkívánatra diszkó zene szórakoztatta a diáksereget és bízva abban,
hogy a zene, a tánc gyógyító hatással
van mindenkire, néhány órás mulatság következett. Míg a gyerekek táncoltak és énekeltek, addig a szülők a

i sk ol a i hír e k
székek soraiban ülve, vagy éppen az
előtérben állva jókat beszélgettek.A
bál alatt a Szülői Közösség által működtetett büfének köszönhetően
étlen-szomjan senki sem maradt a
nagy mulatság közepette.
Végül, szeretnénk megköszönni
a szülőknek és nagyszülőknek, hogy
jelenlétükkel, munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!
Surányi Marianna

K öszönet
2013 óta intézményünk működtetői feladatait Önkormányzatunk
látta el, mely nemcsak a kisebb-nagyobb karbantartási munkálatok
elvégzését jelentette, hanem a tanulók érdekeit szem előtt tartva,
számítástechnika szaktantermünk
fejlesztését,internet elérés kiépítését,
két tanterem és a tanári iroda felszereltségének bővítését is.
Az oktatás területén 2017. január 1-jétől a Nemzeti Köznevelési
Törvény módosításával bevezetésre
kerülaz egyik legnagyobb változtatás, újra egységes lesz a fenntartói
irányítás. Jövő év elejétől az állam
lesz valamennyi közoktatási intézmény fenntartója és működtetője is.
Tantestületünk és tanulóink nevében ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Erdőkertes Község Önkormányzatának, annak valamennyi
dolgozójának, hogy munkájukkal
hozzájárultak az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola zökkenőmentes állami működtetésbe
vételéhez.
Ladjánszki Csilla
intézményvezető

I p oly i
A r nol d
E mlé kve rse n y
„Azon nemzet, mely emlékeit
(múltját) veszni hagyja, azzal saját
síremlékét készíti.”
Ipolyi Arnold
December 2-án, pénteken, élményekben gazdag napot töltöttünk
a szlovákiai Ipolybalogon, testvériskolánkban. Az iskola névadója
halálának 130. évfordulója tiszteletére rendezett versenyen 3 fős csapat képviselte az intézményünket.
Balogh Flóra 7.a, Járomi Csenge 7.b

i sk ol a i hír e k
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Ismét nyertes
pályázat

vül az általa gyűjtött népmeséket is
tanulmányoztuk. Amíg a 11 iskolából érkezett gyerekek kitöltötték a
feladatlapokat, addig a kísérő tanárokat Molnár Barnabás igazgató úr
végigkalauzolta a technikai eszközökkel jól felszerelt iskolán, valamint
diavetítéssel színesített előadást
hallgathattunk meg Ipolyi Arnold
életéről. A finom ebéd után a helyi
Árpád- kori templomban megtekintettük a magyar szent korona másolatát. Megtudtuk, hogy 1304-ben,
az Árpád- ház kihalása utáni zűrzaés Bényei Gábor 8.b osztályos tanu- varos időkben egy éjszakát töltött
lók. (Kísérő tanárok: Séra Andrea, itt a korona. A kis 1000 éves tempKoczkásné Pintér Judit,)
lomban meghatottan hallgattuk a
Esőben és viharos szélben indul- település papját a korona és a temptunk reggel, de mire odaértünk, ki- lom történetéről. Nagy élmény volt,
derült és gyönyörűen sütött a nap. köszönetünket írásban is kifejeztük
A versenyre Ipolyi Arnold életéből, a vendégkönyvben.
műveiből készültünk fel. Ezen kíKoczkásné Pintér Judit

„Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2016-ban
is kiírta az Ökoiskola és az
Örökös Ökoiskola címpályázatokat, amelyre környezettudatos intézmények pályázhattak.
Az ünnepélyes oklevélátadót
2016. december 10-én a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban rendezte meg az
OFI.
Az Ökoiskola és az Örökös
Ökoiskola cím azon nevelésioktatási intézmények elismerése, melyek intézményi keretek
között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, ún. „egész intézményes”
megközelítésben foglalkoznak
a fenntarthatóságra neveléssel:
a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára
fontos hagyományok ápolásával, a környezettudatos intézmény működtetésével.”
Forrás:
http://www.
edupress.hu
Az Örökös Ökoiskola címet
51 intézmény vezetője vehette
át a rendezvényen, intézményünkből Tóth Mária intézményvezető helyettes vette át
az elismerő oklevelet Varga Attilától, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának főosztályvezetőjétől.
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áldás, békesség!

sal? Az istenkeresést? Az istentisztelet megújítását? Ha lesznek, lesz ma
is reformáció. Mi tervezzük 2017ben, hogy februárban meghívunk
vendég-igehirdetőt (Végh Tamást
Fótról), hogy szólja Isten Igéjét erővel
és hatalommal. Tervezzük, hogy lesz
kiállításunk is a reformációval kapcsolatban. Talán lesznek beszélgetések meghívott előadókkal reformációi témában. De a családgondozást
is nagyon fontosnak tartjuk. Hiszen
hol mutatkozna meg a reformáció,
ha nem a személyes életünkben?
Mindaddig, amíg tanok rendszeréről van szó, megmarad áltudomány
lenni. Néhány vájtfülű és nagyeszű
ember házi szórakozása. De a reformáció éppen abban volt nagy, hogy a
hétköznapi szintre hozta el a Bibliát,
a bibliai gondolkodást, az Isten Igéje
Elkezdődött az új év.
valódi és nagyon előnyös változásoElkezdődött
az
új
év.
Hoz valami újat? Vagy sokaknak
kat tudott létrehozni a családok, az
Hoz valami újat?
semmit? Mennyire nagy bizalomegyének életében. De ez mindig is
mal vagyunk. De nem tudjuk, mit
így volt. Ez ma is így van. Aki rááll
...telik az életünk...
hoz. Kinek hoz költözködést, kinek
a bibliai kijelentésre, vagyis olvassa,
vagy múlik?
válást, kinek temetést, kinek nagy
megérti és megteszi, annak – bármiKinek telik, kinek múlik.
nyereményt? Nem tudjuk. Mégis
lyen nehéznek tűnik is –, helyrejön
megyünk, haladnak a napok, telik
az élete. Volt, aki hinni kezdett, átélaz életünk. Vagy múlik? Kinek telik,
te, hogy meg lettek bocsátva a bűnei
kinek múlik. Mintha lenne egy po- küldte a kor nagy gondolkodóinak. Jézus halála miatt, és békességet élt
harunk, egyikünk poharából kifelé Diskurzus kezdődött. De míg John át. Mellékhatásként pedig nem kell
csöpög a víz, másikunk poharába Wycliff tanai nem robbantották már innia alkoholt, aminek pedig
befelé. Ugyanaz a folyamat, mégsem fel Európát a XIV. században, sem az előtt nagy fogyasztója volt. Ez a
ugyanazzal a végeredménnyel. Te- Husz János tanai a XV. században, reformáció: keresni Isten országát
lik? Múlik? Milyen érdekes, hogy a Luther tanai mégis tovahullámoztak először, és átélni, hogy mindaz ami
hívő ember úgy tudja megélni, hogy a XVI. században, el egészen Deb- fontos, meg fog adatni. „Magától”
telik, végül betelik. Nem a pohár, recenig, Erdélyig, politikai fordula- – vagyis Istentől. Mert ahogy Jézus
hanem az élete, és betelt élettel tud tok álltak be Németalföldön (Hol- mondta „magától” (automatiké – ez
majd eltávozni ebből a világból. Aki landia, Belgium), Biblia-fordítások az eredeti görög kifejezés áll az Újnem hisz egy másik létezésben, an- nemzeti nyelvekre segítettek abban, szövetségben) növekszik a vetés is.
nak fájdalmas állandó rettegés lehet hogy pl. a mi magyar nyelvünk meg- Az ember legfeljebb elveti, gondozaz elmúlás gondolata.
maradjon, így maradjon meg, ill. így za, az eső locsolja, mindent megteElkezdődött az új év. Új vágyak, fejlődjön. Beláthatatlan kulturális, hetünk, de a növekedést Isten adja
új remények. Nagyon reméljük, politikai, gazdasági, egyházi és sze- (Márk 4,28).
hogy sok jó tud majd folytatódni mélyes változások indultak el 1517
Az Isten nélküli ember növeke2017-ben. Pl. ez az év lesz a reformá- után.
dést szeretne. Gazdaságban, szereció elindulásának 500. évfordulója.
Vajon 2017 milyen évünk lesz? lemben, elfogadottságban, stb. Ezért
1517. október 31-én Luther Márton Vajon lesznek-e ma olyan emberek, hajlandó befektetni is, nem is kevekiszögezte a wittenbergi vártemp- akik fontosnak tartják a reformáci- set, ha szükséges. Csak azt nem érti,
lom kapujára 95 tételét, és szét is ót? A Bibliát? A kapcsolatot Jézus- hogy ez nem így megy. Hogy a növe-

k ö zö s sé g
kedés Isten áldása. Azonban ehhez
keresni kell Őt magát, Aki Jézusban
jött el közénk.
Erre – remélem – 2017-ben is
lesz lehetőségünk. Lehet, hogy nem
mindenkinek, de remélem, minél
kevesebben fognak lemaradni.
Kívánok reformációs 2017. évet!
Amikor minél több embernek fog
megújulni az élete, házassága, családi élete, munkavégzése. Vagyis az
Isten szeretete egyre több embernek
lesz meghatározó, életjobbító, életmentő. Ez meglehetősen új lenne,
pedig nem is új, hanem a legrégibb:
paradicsomi állapot!
Adjon Isten áldott új évet!
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com

...a növekedés Isten
áldása... ehhez
keresni kell Őt magát,
Aki Jézusban jött el
közénk...

Bál az ovisokért:
egy jó buli és jótékonykodás

A

Ki Akarok Nyílni Óvoda
Szülői Közössége a szeptemberi újraalakulása után nem
tétlenkedett és 2016.november
05-re Jótékonysági Estet szervezett. Az igencsak aktív és kreatív
anyukák és apukák, néhány hét
leforgása alatt egy felejthetetlen,
színvonalas és jó hangulatú estet
szerveztek a Faluházban.
Az estét egy rövid köszöntőt
követően a Négy Muskétás SE
növendékei indították látványos
koreográfiáikkal, majd Xantus
Barbara szórakoztatta az egybegyűlteket jó hangulatú műsorával.
Az ízletes vacsora után pedig a mulatozásé volt a főszerep, egészen
reggel 04.oo óráig bírták a táncos
lábú vendégek energiával.
Büszkén állítható, hogy környezetünk tele van segítő és jó szándékú emberekkel, akik az első hívó
szóra jöttek, segítettek és támogattak bennünket és rajtunk keresztül
az helyi ovis gyermekeket is. Hatalmas köszönet jár nekik érte!
Mi, szervező szülők célul tűztük ki, hogy az est bevételéből
többek között hozzájárulunk a 7
csoport karácsonyi ajándékainak
a megvásárlásához.
Nagy örömmel és büszkén jelenthetjük, hogy a tervezett célt
sikeresen teljesítettük és az ünnepek előtti hetekben minden csoport 20.000Ft –ot kapott tőlünk
ajándékba, amelyből az óvó nénik
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szép, új játékokat vásároltak, ezzel
tették még boldogabbá a gyerekeink számára a karácsonyi várakozást.
Számtalan segítőnek illik most
itt köszönetet mondanunk, többek
között: az Erdőkertesi Faluház és
Könyvtárnak, hogy biztosították a
helyszínt és bál estéjén türelemmel
voltak felénk; az Erdőkertesi Polgárőrségnek az önzetlen munkát; a
Ki Akarok Nyílni Óvoda dolgozóinak a segítő hozzáállást; a szülőknek a morális és anyagi támogatást;
minden belépő és támogatójegy
vásárlónak, hogy ezáltal hozzájárultak a bevételeinkhez, a büfés
apukáknak, akik az este folyamán
kitartottak és szívükön viselték a
szomjas vendégek sorsát; a tombolát árusító anyukáknak, hogy szép
mosolyukra megnyíltak a pénztárcák a tombolákat felajánló magánszemélyeknek és cégeknek, hogy
önzetlenek voltak és elhalmoztak
bennünket termékeikkel és szolgáltatásaikkal.
2017-ben sem maradhat majd
el az ovis bál, reméljük még több
szülővel, rokonnal, ismerőssel, baráttal találkozhatunk majd a büfében vagy a parketten!
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

k i a k a r ok n y íl ni
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Folytatás a 13. oldalról>>

A Jótékonysági Est
támogatói voltak:
AmyDesign - Erdőkertes
Babybandana – Erdőkertes
Bamboo szalon – Erdőkertes
Citroen Pásztor – Veresegyház
Csemetesziget Bababolt - Erdőkertes
DAS Könyvek – Budapest
Diósi Péter Spinnracing – Veresegyház
Erdőkertesi Baba-Mama Klub
Erzsó Kozmetika – Erdőkertes
Fixoil Benzinkút - Erdőkertes
FonalLak - Veresegyház
Forrás Italdiszkont - Veresegyház
Hack István – Erdőkertes
Hahn und Kolb - Budapest
HalmosnéMinczér Mariann - Veresegyház
HelenDoron - Veresegyház
Katlan Tóni Vendéglője a Malomhoz Veresegyház
Kunvári Nóra - Veresegyház
Levandi Manufaktúra – Dunakeszi
Linkes Gabriella - Veresegyház
Liszkai Húsbolt – Erdőkertes
Loxton Nyomdaipari Kft
Mandy Virág - Erdőkertes
Mazug Ponyva - Baja
Miklóssy Kertészet - Veresegyház
OMF Photography– Erdőkertes
OXIgén Stúdió - Veresegyház
Palló Katinka - Veresegyház
Pizza Florida – Erdőkertes
Polgárné Marika
Szabó Adrienn méhész – Őrbottyán
Szabó Erzsébet masszőr - Erdőkertes
Szerkeverde - Veresegyház
Szirmai Edit Kanga tréner - Veresegyház
Tímea Nails - Erdőkertes
Tópart Szépségház - Veresegyház
Varga Pékség - Veresegyház
Viktória Bisztró – Veresegyház
Xintex Kft - Budapest
Zsuzsi Fodrászat - Erdőkertes
A Ki Akarok Nyílni Óvoda
Szülői Közössége

A d v e n t i k é s z ü lődé s
a Nyitnikék csoportban

Nagyon vártuk már a Karácsonyt;
énekekkel, versekkel, ajándékokkal
készültünk az ünnepi időszakra.
Aktívan kivettük a részünket a közösségi programokból is: kis műsorral szerepeltünk a községi Adventi
Megnyitón, szép számmal vettünk
részt a Mikulás-túrán, és a szülőkkel
együtt ott voltunk az Adventi Vásáron, amelyen közös alkotásainkat kínáltuk. A téli szünet előtt a település
több intézményébe is ellátogattunk
a gyerekekkel, hogy hagyományaink
szerint Békés Ünnepeket kívánjunk
az ott dolgozóknak. Az óvodában
pedig mi vittük el hétről hétre az Adventi Lángot a többi csoport gyermekeihez, amely mindannyiunknak
segített átérezni ennek az időszaknak a meghittségét.
Ahogyan az egész óvodában, a
mi csoportunkban is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a pénzért
megvásárolható dolgok helyett az
érzelmek játsszák a főszerepet a
Szeretet Ünnepén. Szeretnénk, ha a
Karácsony megmaradna a családok
ünnepének, ezért tudatosan igyekszünk nem „túlragyogni” az otthoni
ünneplést, inkább az együttlét örömére helyezzük a hangsúlyt.

E r d ők e rt e se n
j á rt a DIOO
A ng ya l ká j a
A meseszép Pest megyei tájban
megbúvó „Ki Akarok Nyílni” Óvoda Erdőkertesen, bár 2015-ben megkapta a Zöld Óvoda címet, 2016.
december 8-án zöld színek helyett
fehérben pompázott a frissen hulló
hótól. Az utóbbi évek során teljes
körűen felújított intézmény már
két DIOO eszközzel is gazdagabb,

köszönhetően az intézmény vezetőjének, Járosiné Suba Karolinának és
a helyi vezetésnek, dr. Pásztor László
polgármesterrel az élen.
Az intézményvezető, mivel régóta lelkes híve a Digitális OkosJáték
Óvodásoknak elnevezésű képességfejlesztő eszköznek, szerette volna
tapasztalatait, pozitív és építő gondolatait átörökíteni a környékbeli
óvodapedagógusok számára is. Az
eseményen számos köztisztviselő is
tiszteletét tette, s mindannyian nagy
érdeklődéssel szemlélték a magyar
innovációt.
Mindeközben a gyerekek egy része a csoportszobában születésnapot
ünnepelt, a többiek pedig folyosón
ülve, izgatottan vizslatták az érkezőket, hiszen műsorral készültek ők is:
Luca-napi mondókákkal, énekekkel
és néptánccal kápráztatták el az egybegyűlteket.
A színvonalas produkció jutalma
nem maradt el: a vastaps mellett szaloncukrot is kaptak az apróságok, és
a DIOO Mikulása is meglepte őket
egy-egy színes ajándékcsomaggal,

ó v od a

hiszen Both Ildikó, a játék kommunikációs és marketing vezetője szerint mi sem természetesebb, annál,
mint örömet okozni a gyermekek
számára a hétköznapokban és az ünnepi időszakban egyaránt. Arcukra
mosolyt varázsolva ezzel, cserébe a
legfontosabb kérdés sem maradt el:
ki mit szeret a DIOO-ban…?
Nagy meglepetésre minden csöpp
kéz a magasba lendült, hogy elmesélhesse a kedvencét: a bálnás, a cukrászdás és a teherautós játék kapta a
legtöbb szavazatot a legfőbb kritikusoktól, az óvodásoktól.
Az ajándékátadás közben beállt
várakozással teli csendet pillanatok
alatt felváltotta a papírcsörgéssel vegyített gyerekzsivaj, a lelkes eszmecsere arról, hogy ki milyen kincseket
talált a csomagjában…
A gyerekeket követően dr. Pásztor
László, Erdőkertes polgármestere
köszöntötte elsőként a közönséget,
aki arról számolt be, hogy manapság
minden csatorna a gyerekek rendelkezésére áll, amelyen keresztül soksok tartalom eljut hozzájuk, amitől
okosabbak, bátrabbak és felkészültebbek lehetnek. Ám ezzel szemben
a hatalmas információáradatban
mindenképpen szükséges a kontroll.
Ehhez nagy segítség a DIOO, ami
csak a gyermekek érdekeit szolgálja,

s észrevétlenül, játszva fejleszti képességeiket és jellemüket.
Konkolyi Sándor, a szoftver fejlesztője szakmai előadása során,
s önként jelentkező kis segítője a
gyakorlatban is megmutatták, hogy
milyen képességeket fejleszt a játék,
s hogy mennyire elmélyült állapotba
kerül egy gyermek, amikor a DIOOval játszik.
Az előadás végezetével az eseménysorozat egy kötetlen beszélgetésbe torkollott, Járosiné Suba Karolina moderálásával, aki évtizedek óta
rendületlen lelkesedéssel igazgatja a
társadalmunk legkisebbjeit. Ennek
szellemében osztotta meg a DIOO-
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val kapcsolatos élményeit is…
„Volt egy nagyon pozitív tapasztalatom a polcos játékkal kapcsolatban, ami az irányokat gyakoroltatja
a gyerekekkel. Az egyik kisfiúnak
egyáltalán nem ment ez a játék, amikor először játszott vele, de kb. a 3-4.
alkalom után megtanulta az irányokat. Az a jó a DIOO-ban, hogy játszva tanítja a gyerekeket, észrevétlenül
fejleszti az egyes részterületeket, erősíti a hallás-értés, szabálykövetés és
kitartás képességét.”
A DIOO csapata vitt is ajándékot és hozott is: hiszen a legnagyobb
ajándékot mindig a gyermekek tudják adni örömükkel, felhőtlen életvidámságukkal, s az országunk – és a
világ - számára reményt nyújtó fejlődésükkel, létezésükkel…
Both Ildikó
gold.both@gmail.com

sp ort
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2016. december
10-11 hétvége
extra jól sikerült Erdőkertes sportsikerei
terén. Szombaton délelőtt Sződön járt az U7-es csapat és
a hat csapatos tornán a nagyon jónak mondható ezüstérmet szerezték
meg a gyerekek. Közben Szadán a
sátorban az U14-es korosztályban is
indítottunk csapatot azoknak a játékosoknak akik kevesebb tornán jártak eddig. Több jó és bátor teljesítményt vont maga után a rendezvény.
És még mindig szombat... Kisfiam
meghívást kapott a Gödöllői Bikák
Ovifoci csapatától az U6-os korosztályban, amit szintén Sződön rendeztek. Nagyon szimpatikus és rendes kis srácok közé csöppent Bazsi,
remekül is érezte magát, sok gólt lőtt
de ami a legfontosabb, új barátságokat és ismeretségeket kötött. És a vasárnap... Sátor Kupa Gödöllő 2004es korosztály. Soha nem tudtunk a
két év alatt bekerülni az első 10-be,
mert itt tényleg kiváló csapatok szerepelnek. Ma a srácok mindent (DE
TÉNYLEG MINDENT!) megtettek a tisztes szereplés érdekében,
és parádés játékkal a nagyon jónak

tet láttunk. Győzött a sportszerűség,
győzött az emberség és győzött a
labdarúgás. negyedik nap végére mi
nagyon elfáradtunk, azonban vis�szagondolva a sok megélt pillanatot,
büszkén mondjuk hogy megérte a
fáradozásunkat. Köszönjük szépen
hogy segítettetek és hogy eljöttetek!
Nagyon boldog új évet
mindenkinek!
Csizmadia Balázs

Kedves érintettek!

mondható 7. helyet szereztük meg,
egy szenzációs büntető párbaj után.
Bemutatkozott nálunk ma Gyuri
is, a kabala állatunk, (Köszi szépen
Ildikó Szokoláné Zámbori) aki a
kapu mellett segített a kapusainknak. Amellett, hogy büszke apuka,
és edző is vagyok a napokban, a családban is van ok arra, hogy büszke
legyek hiszen feleségem 12 órán át
sportolt egy jótékonysági rendezvényen, így mint férj is dagad a mellem. Soha rosszabb hétvégét…!
2016. december 30-án este a felnőtt korosztály mérkőzéseivel véget
ért a XXIX. Karácsony Kupa Erdőkertesen, amit öt éve Pásztor Gyula
bácsiról neveztünk el. Mindenkinek
nagyon köszönjük aki valamilyen
formában támogatta a rendezvényt.
négy nap alatt kilenc korosztály küzdelmeit sikerült lebonyolítanunk,
64 csapat és hozzávetőlegesen 504
játékos részvételével. Azt gondolom,
erre büszkék lehetünk... Eredményt
szándékosan nem közlök most korosztályonként, mert aki itt volt úgy
gondolom mindenki nyertesnek
mondhatja magát, kortól és nemtől
függetlenül hiszen a mai rohanó világban ez alatt a négy nap alatt csupa
boldog és önfeledt gyereket és felnőt-

A jubileumi X. Sportbált
2017. 03. 12-én rendezzük
Erdőkertesen!
A korlátozott hely miatt
kérlek benneteket, hogy jegy
igényeiteket időben jelezzétek,
mert tavaly nagyon gyorsan
elfogyott az összes belépő. Mivel jubileumhoz érkeztünk,
szeretnénk egy nagyon jó bulit
szervezni, bár a tavalyit nehéz
lesz felülmúlni.
... azért mi megpróbáljuk!
Részletek hamarosan!
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Képes

Krónika
7.
10.

13.
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• 1. Advent I. - Ökumenikus • 2-4.
Advent II. - Bormustra • 5-7. Advent
III. - Udvar • 8. Straub Dezső
• 9. Csonka András • 10. Varga Miklós
• 11-12. Vöröskeresztes Bázisóvoda
táblaátadó ünnepség az óvodában
• 13-14. Karácsonyi Koncert
• 14. Kopeczky Lajos orgonajátéka
• 15. Nyugdíjasok karácsonya
11.

12.

14.

15.

9.

