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A Ki akarok nyílni Óvodai
Alapítvány alapítói jogok átengedése és a kuratóriumi tagok lemondása dolgában többször egyeztettem
ügyvéddel a hónap folyamán, illetve
beszerzésükben személyesen közreműködtem. Ezt követően az Alapítvány megújítása megtörténhet
n Január 28-án ismét megtartot- még március hónapban, az alapíttuk az Isten hozta Erdőkertesen ren- vány számlaszáma nem változik, a
dezvényt, melyen közel 80-an vet- személyi jövedelemadóból származó
tek részt a tavalyi évben beköltöző 1%-ok felajánlása, valamint egyéb
erdőkertesi lakosok közül.
támogatások megszerzése újabb lendületet vehet.
n Január 31-én a közvilágítást
n
Február 17-én Kistérsékarbantartó cég képviselőivel találkoztam, a megbeszélés célja a minél gi Tanácsülésen vettem részt
rövidebb időn belül történő hibaja- Váckisújfalun, ahol a társulás és intézményének költségvetésének elfovítás volt.
gadására került sor.
n Február 3-án faanyagvédelmi
Az Esély Szociális Alapellátási
szakértővel találkoztam a kastély Központ vezetői álláshelyére kiírt
felújításához szükséges szakértői pályázatot elbírálta a Kistérségi Tavélemény elkészítése ügyében. A nács, és Nagyné Gódor Csilla korábszakvélemény azóta elkészült és an- bi intézményvezetőt további 5 évre
nak alapulvételével a Kastély tető- megbízta az intézmény vezetésével.
szerkezetének megújítására kiírandó
n Jelenleg a KEHOP 5.2.9 jelű
közbeszerzési eljárás előkészítése foenergiahatékonyság növelését célzó
lyamatban van.
pályázatára készülünk.
n A Géza utca 620 méterben történő megújításának közbeszerzési
eljárása szintén előkészítés alatt van.
n
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A hónap folyamán három alkalommal tárgyaltam a településünk
közvilágításának esetleges megújításáról, az ajánlatok bekérése folyamatban van. Ezek mérlegelését követően
lehet dönteni annak megvalósításáról, vagy részbeni megvalósításáról,
de nem kizárt, hogy az egyébként
jónak mondható jelenlegi rendszer
megtartása mellett dönt majd az önkormányzat.
Dr. Pásztor László
polgármester
n

Osvát Erzsébet:
Nyújtózik a hóvirág
Nap kergeti
a telet.
Hancúroznak
friss szelek.
Nyelvecskéjével a fű
tavaszt kóstol: - Jóízű!
Bimbót bont a
barka már.
A hóvirág?
Ő sem vár.
Hosszú volt a
tél nagyon.
Jót nyújtózik
a napon.

Február 6-án Bizottsági ülés,
illetve 7-én Képviselő-Testületi
ülés volt.
n

Február 9-én az augusztus 26án megrendezésre kerülő Tuning &
Cabrio Nyárzáró Autós Promenád
rendezőivel egyeztettem. Az idei
évtől szeretnénk, ha még több veterán jármű is színesítené a felvonulást, illetőleg megtekinthetőek
n

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György
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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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beszá moló
a Helyi Esélyteremtő Program óvodát érintő fejlesztéseiről
A foglalkozás az egyes részképességek fejlesztésén alapul.
A fejlesztés leghatékonyabb
módja az életkornak legmegfelelőbb
tevékenység, a játék, a mozgás alkalmazása.
A fő területek:

•

Ősztől Lukács Edit fejlesztő pedagógus látja el a különböző
beilleszkedési és/vagy tanulási nehézséggel küzdő gyermekek
szűrését, prevencióját és korrekcióját.
A programhoz csatlakozott Kissné Pandur Csilla klinikai
szakpszichológus, aki tanácsaival a szülők és az óvónők régi
igényét elégíti ki.
Udvarhelyi Klára logopédus szakember a Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársaként, szintén tagja lett a a fejlesztői
csapatnak.

Testséma észlelés

Ha a gyermek helyesen érzékeli
testének egyes területeit, saját magát a térben, ha képes megnevezni a
testrészeit, akkor a téri tájékozódása
is gyorsabban fog kialakulni és pontosabb lesz. A testtudat kialakulásában fontos mozzanat, ha sokszor
látja magát a tükörben, ismeri a testrészeinek funkcióit, érzékszerveinek
szerepét.

•

Tér-irányészlelés

A térbeli tájékozódásban a saját
test a kiindulópont. A látott testhelyzeteket jól észleli vizuálisan és
mozgással pontosan tudja reprodukálni (utánozni). A gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása
lehetővé teszi az alapvető téri irányok – bal, jobb, fent, lent – megkülönböztetését. Amennyiben ezen
a területen zavar van, akkor az az
írás és olvasás tanulása során problémát okozhat. Hiszen nem mindegy,
hogy egy-egy betű “hasa” melyik
irányba fordul, nem mindegy, hogy
a betűk szára jobb vagy bal oldalon
van-e, hogy felfelé vagy lefelé kell-e
húzni a vonalat a betű leírása közben. (Pl. d-p, b-d, b-p, t-f, n-u stb.)
Problémát jelenthet a balról jobbra
való írás folyamatossága, az iránytartás, sorvezetés, a betűk, számok,
műveletek sorrendje.

Lukács Edit így mutatja be fejA tanulási problémákat legtöbblesztő pedagógiai, felzárkóztató ször részképesség területek fejlődésmunkáját:
beli elmaradásai okozzák.
A részképesség-zavarok különböSzeptemberben 86 gyermek ál- ző formáit ismerjük.
lapotát mértük fel. Kíváncsiak volAz óvodáskorban és a kisiskolástunk a részképességek fejlettségi kor elején az érzékelés és mozgás fiszintjére, meg akartuk határozni nom összerendezése zajlik. A látás, a
azokat a problémákat, felhívó jele- hallás, a tapintás, mozgás és a térbeli
ket, amelyek a későbbiekben tanulá- tájékozódás egyre pontosabb és telsi zavar kialakulásához vezethetnek. jesebb működése, fokozatos összeCsoportos és egyéni vizsgálatot is rendeződése alapozza meg a követvégeztünk.
kező életszakasz, az iskolai tanulás
A vizsgálat eredménye alapján sikerét. A folyamatban mutatkozó
44 nagycsoportos korú gyermekkel probléma, diszharmónia, okozhat
kezdtem el októbertől a munkát.
részképesség zavart.
A fejlesztés heti két alkalommal
Fontos megérteni, hogy mindez
az óvodai fejlesztőszobában folyik független az intelligenciaszinttől!
• Mozgáskoordináció fejjátékos körülmények között, heti Nagyon okos gyerekeknél is előfor- lesztés
egy alkalommal pedig a Szivárvány dulhat a probléma, és akadályozhatA tanulási nehézségekkel küzcsoportban, a kinti óvodában,
ja a sikeres teljesítményt.

hep
dő gyerekeknél gyakran előfordul
a figyelmetlenség. Ezért az egyensúlyrendszert fejlesztő gyakorlatok
nagyon jól használhatóak a figyelem
javítására. A mozgáskoordinációs
fejlesztés az óvodán belül külön fejlesztési területet képvisel.
Az iskolai képességek kialakításához hozzá tartozik, hogy a gyermek képes legyen mozgásának, gondolkodásának
összpontosítására,
megfelelő szinten tudjon figyelni.
(Pl. egyensúlyozó járások eszközzel
eszköz nélkül, jó feladat a földre ragasztott vonalakon, formákon járni;
a későbbiekben a lejárt formákat,
könnyebben azonosítják)

• A szem és a kéz összerendezett mozgása (motoros készségek)
A ceruzafogás, könnyed eszközkezelés, formák helyes észlelése és
azok másolása a motoros készségek
összehangolását kívánja meg. Az
írástanuláshoz elengedhetetlen a
megfelelő szintű finommozgások kialakulása. A fejlesztés során a kézfej
és az ujjak izmainak edzése, az ujjmozgások összerendezése történik,
többek között tornáztatással, kézműves tevékenység végeztetésével,
lufis tornával, labdával, az iskolába
készülő gyerekeknél írás előkészítő
gyakorlatokkal.

• Pontos, differenciált vizuális észlelés

Nemcsak jól működő szemekre
van szükség, hanem a látott információk észlelésére, differenciálására, értelmezésére is. A gyerekeknek
észre kell venniük a hasonlóságokat,
a különbözőségeket. Tudni kell a
különböző formákat elkülöníteni,
kiemelni a háttérből. Fel kell ismerni a formák, méretek állandóságát,
tudni kell sorba rendezni tárgyakat,
képeket. A vizuális fejlesztésre kiváló lehetőséget nyújt például a játékkockákkal, számoló pálcikákkal való
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lott információ, amit kimond a tanító), ez megjelenik vizuálisan (látott
információ, a betű), majd bekapcsolódik a beszédmotoros tevékenység,
a gyerek kimondja a hangot. Az írásnál pedig grafomotorikusan megjelenik a megtanult betű.
• Auditív észlelés
A megkezdett terápiát sikeresA környezetének hangjaira tud- nek ítélem meg, azoknál a gyerenia kell hosszantartóan figyelni, a keknél, akik óvodába/fejlesztő foghallás útján felfogott ingereket tud- lalkozásokra rendszeresen járnak.
ni kell feldolgozni és értelmezni.
Képesnek kell lenni például hasonló
Kissné Pandur Csilla bemutathangzású szavak megkülönbözteté- kozása, munkájának ismertetője:
sére (gomb – domb), részek egésszé
képzésére (szótagokból szavak ös�Kissné Pandur Csilla vagyok,
szeállítása), adott hangsor hangokra klinikai szakpszichológus. A Pest
bontására hangok egymásutániságá- Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
nak észlelésére. Meg kell érteni, hogy Gödöllői Tagintézményében dolgougyanazon hangoknak különböző zom. Nevelési tanácsadást és szaksorrendben különböző jelentése van értői munkát végzek.
(vas- sav)
A Helyi Esélyteremtő Program
• Látott, hallott informá- sikeréhez elsősorban a közel 30 éves
ciók összekapcsolásának képes- nevelési tanácsadásbeli tapasztalataimmal szeretnék hozzájárulni.
sége, motoros visszaadása
Munkám a programban több
Az adott betű látott képéhez a feladatból áll:
megfelelő hangnak kell párosulnia
Folyamatos együttműködésre
és azt motorosan (beszéd) tudni kell törekszem az óvodapedagógusokvisszaadni. Ha a három közül akár kal.
egy csatorna is hibásan működik, az
Segítséget nyújtok a járási/
olvasás sikeressége sérül.
megyei szakértői vizsgálatra törtéElső osztályban a betűk tanulásaFOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
kor hallja a hangot a gyermek (halépítkezés. Adott minták lemásolása
során figyelni kell a színekre irányokra. A különbség keresés az írás-,
olvasástanulás során tölt be fontos
szerepet, hiszen a gyermeknek a betűk eltéréseit észre kell vennie.
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nő felterjesztések előkészítésében, a
szülőkkel történő konzultációban.
Részt veszek az óvodapedagógusok által jelzett, nevelési
tanácsadást igénylő gyermekek,
családok gondozásában.
A hosszabb pszichoterápiát
igénylő gyermekek esetében kapcsolattartást, egyeztetést folytatok
a szakszolgálati kollégákkal (esetgazda). A gyermekeket a helyszínen, az óvodai csoportban segítem,
szükség esetén óvónői-szülői konzultációt vezetek.
A sajátos nevelési igényű
(SNI) és beilleszkedési-magatartási- tanulási nehézség veszélyeztetettség státuszú (BTMN) gyermekek gondozásában részt veszek:
az integrációt, valamint a szülő –
óvodapedagógus konzultációt segítem.
Nevelési tanácsadás céljából a szülők önkéntesen is felkereshetnek szerda délelőttönként
az óvodában előre egyeztetett időpontban.
Esetenként, igény szerint
kedd délutánonként is tudok felkínálni rendelési órát.
Milyen nehézségekkel kereshetnek fel a szülők?
szobatisztasági-, ágytiszta-

HE P
sági probléma
testvérféltékenység
krízis a családban (válás,
haláleset ...)
alvás-evés problémák a
gyermeknél
magatartási-, viselkedési
problémák
A gyermekek lelki fejlődése nem
feltétlen egyenletes folyamat, időnként megtorpanások és visszaesések
jellemezhetik. Amikor egy átmenetinek gondolt megakadáson nem
sikerül túl jutnia a gyermeknek,
akkor érdemes a továbblépéshez segítséget igényelni. A gyermekek tünetek útján jelzik - elsősorban szüleik felé - ha valami nincs rendben
velük vagy körülöttük. A tartósan
fennálló tünetek megszüntetése is
hosszabb folyamat, tehát minél korábban sikerül beavatkozni, annál
nagyobb az esélye, hogy a továbbfejlődést gátló akadályokat elháríthassuk.

pszichológiai segítséget igényel.
Összesen 33 gyermekre hívták
fel a figyelmem, csoportonként eltérő létszámban.
Egyéni szülői beszélgetésre is sor
került egy olyan esetben, ahol sürgősnek látták az óvónők az édesanyával történő találkozást.
A 33 gyermekből vannak, akik
már tankerületi vagy megyei szakértői vizsgálaton vettek részt, illetve akiknek folyik a vizsgálata vagy
folyamatban van a felterjesztése. A
szakértői vélemények áttanulmányozására is lehetőségem volt.
Kellemes tapasztalatom volt az,
hogy minden csoportban vártak és
lelkesen fogadtak az óvodapedagógusok. Szívesen mutatták meg
hogyan dolgoznak, kérik a segítségemet. Igénylik, hogy megnézzem a
gyermekeket csoportjukban, holott
a csoportban történő meg figyelés
nemcsak és nem elsősorban a gyermek viselkedésének meg figyelést
A pszichológiai tanácsadás ta- jelenti, sokkal inkább enged betekintést az óvónő csoportbeli műpasztalatai.
ködésére, képet ad a gyermekekhez
A hét óvodai csoportot szep- való viszonyulásáról.
temberben felkerestem, végig láVannak egyéni különbségek, kütogattam. Az óvónők ekkor jelez- lönböző nevelési attitűdök az óvóték azokat a gyermekeket, akiknél női csapatban és a csoportok gyervalamilyen problémát látnak és mek összetétele sem egyforma, de
szerintük a gyermek vagy a család tapasztalatom szerint nagyon jó
óvodapedagógusi gárda alkotja a
nevelő testületet.
A csoportok összetétele különböző:
beszokós kicsik
további óvodai nevelésben
maradó nagyok, akik csoportot
váltottak, hogy saját korosztályukkal legyenek együtt, ezért zajlik a
beilleszkedés folyamata.
Több esetben azért került másik
csoportba egy-egy gyermek, mert a
nagyok elmentek mellőle az iskolába, de volt eset, amikor nem sikerült jól beilleszkednie egy gyermeknek a csoportjába (gyerek- társak,
szülők részéről elutasítás érte) és a

he p
csoportváltás volt a segítség számára. Úgy gondolom az jó, hogy nem
eleve kizárt a csoportváltás, hanem
indokolt esetben lehetőséget biztosít erre a vezető. (Természetesen,
ha olyan helyzet áll elő, hogy egy
csoportot több szülő szándékozik
elhagyni gyermekével, akkor az, az
okok még alaposabb tanulmányozását igényli.
Örültem annak, amikor csoportvezető óvónők kértek egyéni megbeszélést tőlem, mert sok nehéz gyermek van a csoportjukban és szerették
volna minél jobban kezelni vagy
megelőzni a problémás helyzeteket.
Fontos az is, hogy a két csoportvezető óvónő jól tudjon együttműködni
egymással.
Próbáltuk együttesen kialakítani, hogy minél jobban használni
tudják a segítségemet az óvónők és
informálják a szülőket, hogy eltaláljanak hozzám. Úgy gondoltuk
legszerencsésebb, ha az óvoda titkárnál (Andinál) lesz elérhető a
szabad időpontok listája. Az óvónők
segítsége, közvetítő szerepe mindenképpen fontos.
A szülőkonzultáció, óvónői konzultáció és csoportbeli megfigyelések
mellett szívesen foglalkozom egyénileg is a gyermekekkel, több esetben a
probléma jellege is megkívánja, illetve több szülő is kifejezte erre vonatkozó igényét. A gyermekekkel történő egyéni találkozás előtt mindig fel
kell mérni, mire van lehetőségem a
helyszíni intézményben, mely esetek
(hosszabb terápiát igénylő) azok,
amikor a Szakszolgálat tud megfelelő ellátást biztosítani. Többször
vettem fel a kapcsolatot a szakszolgálati pszichológus kolléganőkkel és
egyeztettük a feladat megosztást az
adott család esetében.

kertesen, mint logopédus, a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként.
Munkámat a szeptemberi - öt
éves gyermekek - szűrővizsgálata
után, a beszédhibás gyermekekkel
végzem.
Leggyakrabban általános vagy
részleges pösze, akadályozott beszédfejlődésű, illetve az óvónők és
szülők által jelzett nem beszélő,
illetve megkésett beszédfejlődésű
gyermekekkel foglalkozom, akik
hetente két alkalommal járnak logopédiára.
Az idei tanévben a szűrővizsgálatot több mint 80 gyermekkel
végeztük el, akik közül harmincan
járnak logopédiai foglalkozásra és
ezen kívül hat kisgyermek részesül
megkésett beszédfejlődés terápiában.
Enyhe pöszeség esetében általában hamar rendeződnek az
artikulációs problémák, súlyosabb esetben viszont csak a szülők
együttműködésével érhető el eredmény.
A játékos feladatokat otthon
is kell gyakorolni, hogy minél haUdvarhelyi Klára logopédus így marabb elinduljon a beszéd, vagy
foglalta össze munkája lényegét:
automatizálódjanak a már kialakított helyesen képzett hangok.
Harmadik éve dolgozom ErdőNagyon sok esetben a különbö-
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ző részterületek együttes fejlesztése
szükséges, ezért fontosnak tartom
az én munkám elősegítése szempontjából is az óvodában elérhető
mozgásterápiát és az egyéb részképességek fejlesztését is.
Kedves szülők!
A Helyi Esélyteremtő program
ősztől működik az Erdőkertesi
intézmények közül a Védőnői
Szolgálatban és az önkormányzati fenntartású Ki akarok Nyílni
óvodában.
Az első félév elteltével elmondható, hogy a szülők körében rendkívül kedvező fogadtatásra talált
ez a kezdeményezés, elvétve akadt
egy-két eset, amikor a felajánlott
– ingyenes – óvodai fejlesztést elutasították.
Reményeink szerint az elkövetkező években az iskolába kerülő gyermekek érettsége, tanulási
képességeik szintje mérhetően, jelentősen javulni fog, ezzel a gyermekek nagyobb eséllyel kezdhetik
meg iskolai éveiket, teljesebb, boldogabb, sikeresebb felnőtt életet
élhetnek.
Szerk.
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a lassan is de beköszönt
végre a tavasz, ezért néhány
dologra felhívnánk a Tisztelt lakosság figyelmét.
A múlt évben módosításra került A 13/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított
14/2008. (12.04.) önkormányzati
rendelete a közterületek rendjéről.
Ebből a rendeletből most a nyílt
téri égetésre vonatkozó szabályozást
emelném ki: a 14.§ (6) bekezdése a
következőképpen módosult: község
közigazgatási területén tilos a nyílt
téri égetés, kivéve a kerti kiszárított
zöldhulladék (fű, avar, gallyak stb)
szeptember 1-től május 31-ig minden hét keddjén 6.oo órától 20.oo
óráig és szombatján 6.oo órától
12.oo óráig terjedő időszakban történő égetését, abban az esetben, ha
nincs tűzgyújtási tilalom, országos
tűzgyújtási tilalom elrendelve. Az
égetést ezen időpontokon belül lehet megkezdeni és teljesen befejezni,
azaz a füstöt is megszűntetni földtakarással, illetőleg vízlocsolással.
Tehát az új szabály szerint június 1. és augusztus 31. közötti nyári
időszakban SEMMINENŰ ÉGETÉS NEM ENGEDÉLYEZETT.
SZEMÉT ÉGETÉSE TILOS!

Szomorúan tapasztaljuk, hogy
a hideg idő elmúltával ismét nőtt a
szemetelési kedv. Ezt a közel 100 kg
súlyú rohadt mandarint valaki 2017.
02. 19-én 10 és 14 óra között borította ki Erdőkertesen a Nádas utca
Veresegyházi oldalára. Többször
jeleztem már, hogy a vaddisznókat
őzeket nem lehet távol tartani a lakott területről amíg az emberek en�nyire fegyelmezetlenek és igénytelenek a környezetükre.

A másik sűrűn előforduló bejelentés településünkön az un. indokolatlan zajokozás, különösen hétvégén.
A polgármesteri hivatal korábban
megvizsgálta annak lehetőségét, milyen módon van törvényi lehetőség
az ilyen jellegű panaszok orvoslására.
A fent említett rendelet (7) pontja
szerint: A község közigazgatási területén tilos hangos kerti munkálatokat (pl: tüzelőaprítás, gépi szántás,…
stb), illetve építési munkálatokat
végezni, kivéve hétköznapokon 6.oo
óra és 20.oo óra, szombaton 8.oo
óra és 16.oo óra közötti időszakban.
Hétvégén és ünnepnapon a fűnyíráson és rotációs kapáláson kívül tilos
a hangos kerti munkálatok végzése. A szükségtelen zavarástól ezen
megengedett időpontokban végzett munkálatok kapcsán is tartózkodni kell.
A mások zavarását tiltó zajos
tevékenység, azaz a „csendháborítás” hosszú évek óta szabályozást
nyert a szabálysértési törvény által
az alábbiak szerint: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
értelmében: „195. § (1) Aki lakott
területen, az ott lévő épületben,
vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá
természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz,
amely alkalmas arra, hogy mások
nyugalmát, illetve a természeti vagy
a védett természeti értéket zavarja,
szabálysértést követ el.”
A fenti törvényi rendelkezésbe
minden szabad és zárt térben folytatott zajos tevékenység – lakóövezeti
ipari gépek zaja, fűnyírás, stb. – beleértendő. Ezért amennyiben ilyen jellegű panasz van és ismert a zajt okozó
neve, címe és a zajokozás helyszíne,
akkor csendháborítás miatt feljelentést lehet tenni a szabálysértési ható-
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ságnál. Cím: Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztály Szabálysértési
csoport 2100 Gödöllő Kotlán Sándor utca 3 e-mail: godollo.hatosag@
pest.gov.hu .

szeretettel minden hónap második
szombatján 10-15 óra között.

több állaton segíteni, ha támogatnak
Fájdalmas hír, hogy február 19minket.
én el kellett engednünk a legidősebb
Befogad-LAK Erdőkertesi
védencünket a 17 éves németjuhászt.
SAJNOS EBBEN AZ ÉVBEN
Állatvédő Alapítvány
Fájdalmai a gyógyszerek mellett is MÉG NEM KAPHATUNK 1 %-os
Adószám: 18746594-1-13
erősödtek, hátsó lábai lebénultak, felajánlást, így minden segítségre
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
így hogy ne hagyjuk szenvedni nem nagy szükségünk van továbbra is.
Számlaszám:
tudtuk megvárni, hogy csendben elIsmét aktuális 26 kutyánk paraziOTP: 11742568-20003775
menjen, el kellett engednünk.
ta mentesítése, több védencünknek
Nyugodj békében drága öreg
Nemzetközi utalás esetén:
barátunk!
IBAN:
HU75 11742568-20003775-00000000

SWIFT Kód: OTPVHUHB

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET,
LEGYEN AZ PÉNZBELI,
vagy  TÁPADOMÁNY!
Mittó Gabriella és
Miksi József
Közterület Felügyelők
veszettség oltás kell, több tízezer Ft
tartozásunk van állatorvosunknál. A
bolhairtót egy kedves támogatónk
megvette a falkának, de így is több,
mint százezer Ft-ot kell kifizetnünk,
orvosi költségre, gyógyszerre, ami
Január és február hónapban egyedül sajnos nem megy. Kérem,
is volt szerencsénk tápadományt akinek módjában áll, SEGÍTSEN,
gyűjteni védenceinknek az Orszá- ha csak pár száz forinttal is, hogy
gos Állatvédőrség Alapítvány és a SEGÍTHESSÜNK!
SPÁR segítségével Veresegyházon a
Sajnos az adományokon kívül
Spár előtt. Mostantól minden segí- más bevételünk nincsen, ezért csak
teni szándékozó állatbarátot várunk akkor tudunk működni és minél

FAL U HÁZ
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Március

tására, az itt kezdetekben megtelepedett családok életének, sorsának
felderítésére.

u
Március 3. (péntek) 17.oo-19.3o
Szappanfőző tanfolyam 2. programja

Március 4. (szombat) 18.oo A japánok hétköznapi élete (a Japán Alapítvány Budapesti Irodájának gyűjteményéből) kiállítás
megnyitója
Megnyitja: Rajzó-Kontor Kornélia, teaművész, a
Magyarországi Japán Tea Egyesület,
Urasenke Tankokai Hungary Association
alelnöke

***
v TÁRSASKÖR

u

u
Március 8. 18.oo Köszöntjük a
Nőket! Szórakoztató műsor a Nemzetközi
Nőnapon
Fellép a Kandúr Banda, köszöntő műsor: Ki
Akarok Nyílni óvoda és a Szőlőfürt református óvoda

Március10-én 18.oo TÁRSASKÖR
(a KÖR-ről részletesen alább)
A boszniai piramisokról – Iglói Sarolta előadása
u

u
Március 11. 19.oo JÓTÉKONYSÁGI
SPORTBÁL AZ ESE SZERVEZÉSÉBEN
u
Március 15. 10.oo „SAJKA – Pilvax minirevü, avagy zenés elmélkedés Szabadságról és Szerelemről Petőfi verseinek
tükrében” az Amargant Színházi Műhely
előadásában Községi ünnepség a '48-as
Forradalom és Szabadságharc évfordulóján
A műsor után koszorúzás a Batthyányemlékműnél
u
Március 22-25. INTERNET FIESTA
(a programokról részletesen plakátokon,
honlapunkon)
u
Március 23. (csütörtök) 18.oo
BioPont klub
Téma: A sörkollektor, avagy a
napenergia „háztáji” használata
Programgazda: Varga-Farkas Edit Sára
u
Március 25. (szombat) 14.oo
ULTI-KLUB
u
Március 26. (vasárnap) 17.oo óra
NOSZTALGIA KLUB
Belépés: klub-tagságival
u
Március 28. 9.oo és 11.oo GYERMEKSZÍNHÁZ – Dvorák és Patka Színház

www.erdokertesfaluhaz.hu
A BÉKAKIRÁLY zenés játék Grimm
meséje alapján
Belépődíj: 500.-Ft (csoportos),
700.-Ft (egyéni, csak elővételben kapható,
március 27-ig)
u
Március 31. (péntek) 15.oo-19.oo
BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE kibővítve kamaszés felnőtt ruhákkal
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés
határideje: március 24-ig!)

Áprilisi előzetes
v 2017. április 8-án 18.oo órakor
MUSICAL, OPERETT ÉS ÖRÖKZÖLD GÁLA EST
a CSomópont Művészeti Tanoda FORTUNA
TÁRSULATA előadásában (2 x 45 perc)
Belépődíj: 1.200.-Ft és 900.-Ft (elővételben
már kapható!)
v Április 18-ig megtekinthető A

Előadásokat, programokat,
beszélgetéseket szervezünk a
község és a környék lakói számára, akik érdeklődnek a múlt és jelen történései, jelenségek, okok és
okozatok iránt, kíváncsiak a világ
dolgaira, vannak ismereteik, véleményük, melyeket megfelelően
alátámasztott ellenvélemények
hatására akár meg is változtatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés
kiegészítéséhez szívesen veszünk
javaslatot, ami esetleg eg yedi
vag y lokális töltést ad a kifejezésnek. Felmerült a KERTESI
TÁRSASKÖR név, de várnánk a
kreatív ötleteket, és eg y év múlva
(ez a pozitív gondolkodás!) megtartjuk a KÖR „névadóját”. A
nyertes pályázót színházjegg yel
jutalmazzuk.
***

v A Kertesi Kamarajapánok hétköznapi élete (a Japán Alakórus várja a tagjai közé
pítvány Budapesti Irodájának gyűjtemémindazokat, akik szívenyéből) kiállítás.
v Április 21. 18.oo TÁRSASKÖR
sen énekelnek, és szere„Az ismeretlen ismerős” Verebélyi Kintik a jó társaságot. A kócső folklorista, egyetemi tanár előadása ruspróba csütörtök 18.oo órakor
Róheim Géza etnográfus életéről.
kezdődik a Faluházban, karvezev Április 22. 18.oo A HAGYOMÁNY tő Iványi Magdolna.
SZOLGÁLATA
***
A Népi Mesterségek Pest Megyei
v Keleti tanok
Egyesülete tagjainak kiállítása
klubja indul megfeFELHÍVÁS!
lelő számú jelentkező esetén Falticska
v Helytörténeti
Sándor vezetésével
kutatásokkal foglal- (keleti filozófia, buddhizmus,
kozó klub létrehozá- meditáció és ezek hatásai az
sát tervezzük, mely- egészségünkre,
mindennapjahez várjuk mindazon érdeklődők inkra).
jelentkezését, akik elhivatottságot
A klubról részletesen írtunk
éreznek a település múltjának kuta- az augusztusi újságban.

FAL U HÁZ
v
A Faluház
GYERMEKMEG ŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére,
hogy a kisgyermekes szülőknek
megkönnyítsük a programjaink
látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.

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:
***
30-293-0359 szidoniakis@gmail.
v Alapfokú gom- com
baismereti tanfolyam
***
indul ismét 2017.
v
BioPont klub
március 23-án a Falu2014. májusától haviházban. A tanfolyam
másfélhavi rendszekét féléves. Tavasszal és ősszel 6-6
rességgel klubnapot
elméleti foglalkozás és 6-6 terepgyakorlat lesz. Az előadások min- tart a Faluházban, amelyen a témáden második csütörtökön 18-20 kat a tagok igényei szerint választóra között lesznek, a kirándulások juk. A fő irányvonal továbbra is a
pedig hétvégén a délelőtti órák- környezettudatos, vegyszermenban, kb. 2-3 órás elfoglaltságot je- tes életmód kialakításához nyújtott segítség. Az előadásokhoz
lentenek.

9
kapcsolódóan az egymástól-tanulás 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.
v

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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FOLYTATÁS AZ 9. OLDALRÓL>

Újból indítjuk
a bőrmíves, a kosárfonó és a nemezelős
tanfolyamot, továbbá a patchwork
(foltvarró) klubot. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
v

***
A program csak meg felelő számú
jelentkező esetén indul!
Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár
igazgatója

K öny vtári
hír adó!

O

lvastál 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.

Az elmúlt hónapokban nagyon
sok új könyv került bevételezésre. Kérjük látogasson el könyvtárunkba, szívesen segítünk az érdeklődésének megfelelő könyvet
találni.

napirenden
A 2017. febru7. Helyi kitüntető címekről
ár 7-én megtartott szóló rendelet módosítása
Képviselő-testüleElőadó: Dr. Pásztor László polti ülés napirendjei gármester
voltak:
8. Erdőkertes község 50. éves
önállóságának emlékéről szóló ren1. Helyi civil delet hatályon kívül helyezése
szervezetek beszámolója az elmúlt
Előadó: Dr. Pásztor László polévi tevékenységről
gármester
Előadó: Bakos István PÜ. Biz el9. Képviselői körzetek és foganöke összefoglalása
dóórákról határozathozatal
2. Közbeszerzési Szabályzat
Előadó: Dr. Pásztor László polmódosítása
gármester
Előadó: Csíky és Társa Kkt. kép10. Tiszteletdíjak és polgármesviselője
teri bér meghatározása
3. Közbeszerzési Bizottság létElőadó: Dr. Pásztor László polrehozása
gármester
Előadó: Dr. Pásztor László pol11. 2017. évi igazgatási szünegármester
tek elrendelése
4. Erdőkertesi Sport Egyesület
Előadó: Dr. Pásztor
ESE pénzügyi beszámolója
László polgármester
Előadó: Hollósi János alelnök
12. Testvér-települési megálla5. 2017. évi fejlesztési tervek, a podás megkötése
2017. évi költségvetési rendelet terElőadó: Dr. Pásztor László polvezetének megtárgyalása
gármester
Előadó: Dr. Pásztor László pol13. Egyebek
gármester
6. A ciklusprogram megalkotása
A Képviselő-testület
Előadó: Dr. Pásztor László polmegtárgyalta és elfogadgármester
ta az erdőkertesi civil

szervezetek 2016. évi munkájáról
és a 2017. évi tervekről szóló beszámolókat.
Ezen a testületi ülésen
elfogadásra került a Közbeszerzési Szabályzat és
megválasztották a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait. A
szabályzat elfogadása és a bizottság
létrehozása a közbeszerzési eljárások
lefolytatásának alapfeltétele.
Tárgyalta a testület az
Erdőkertesi Sport Egyesület 2016. évi pénzügyi
beszámolóját,
amelyet
egyhangú szavazattal a
képviselők elfogadtak.
A Képviselő-testület
döntött a 2017. évi fejlesztési tervekről és a 2019-ig
tartó ciklusprogramról is.
A helyi kitüntető
címekről szóló önkormányzati rendelet módosítását is elfogadták
a testületi ülésen. Új
elismerő cím meghatározása és
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a kitüntetések, elismerő címek
A Képviselő-testület
nyilvántartási szabályainak kibődöntést hozott a 2017. évi
vítése miatt került sor az önkorközigazgatási szünetekről.
mányzati rendelet módosítására.
A döntés értelmében az
Polgármesteri Elismerés cím ado- igazgatási szünet időtartama az alábmányozható a településen műkö- biak szerint alakul:
dő civil szervezetek intézmények
segítéséért, rászoruló személyek
június 26-tól 30-ig;
g yámolításáért, önzetlenül érdek
augusztus 7-től 11-ig;
nélkül hozott anyagi, természetdecember 21-től 22-ig;
beni áldozatáért, személyes mundecember 27-től 29-ig.
kavégzéséért, átfogó települési
érdek segítéséért, természetes
személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, munkahelyi közösségek részére. Az elismerő cím átadására
az Önkormányzat által szervezett március 15-i, augusztus 20-i,
október 23-i ünnepség keretében
kerülhet sor. A Polgármesteri
Elismerés adományozását kezdeményezheti bármely erdőkertesi
lakos, eg yesület, eg yház érdekképviselet, civil szervezet, önszerveződő közösség a javaslat
polgármester címére történő elküldésével, illetve a polgármesteri hivatal titkárságán történő
leadásával.

Az
önkormányzat
testvér-települési megállapodás megkötésére
hatalmazta fel a polgármestert. Ennek alapján Erdőkertes Község Önkormányzata a
Szlovák Köztársaság Nyitrai kerületének Lévai járásában található Ipolypásztó településsel kíván
testvér-települési kapcsolatot létrehozni.
Homa Ibolya

figyel e m !

Erdőkertes község 50.
éves önállóságának emlékéről szóló önkormányzati
rendeletet hatályon kívül
helyezte a testület, mert a
rendeletben rögzített szabályok már
aktualitásukat veszítették.
Döntést hozott a testület a képviselői körzetekről
és a fogadóórákról.
Az
Önkormányzat
elfogadta a képviselői
tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását, valamint az alpolgármesteri tiszteletdíjat és a polgármesteri
illetményt.
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2016. évi CLXV. törvény
egyes gyermekvédelmi és egészségügyi
tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról
1.
A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény módosítása
4. § A Gyvt. 130/A. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Egyéb jelzés hiányában is súlyos
veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az
egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval - háziorvossal, házi gyermekorvossal,
védőnővel -, illetve a gyermek gondozása
tekintetében a bölcsődei ellátást nyújtó
szolgáltatóval, intézménnyel és a köznevelési intézménnyel.”
2. Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény módosítása
6. § Az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
21. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Korlátozottan cselekvőképes vagy
cselekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői
egészségügyi szolgáltatás nem utasítható
vissza. Nem minősül az ellátás visszautasításának, ha a korlátozottan cselekvőképes
vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes
képviselője az egészségügyi alapellátásról
szóló törvény szerint a háziorvos, illetve
házi gyermekorvos választásának jogát
gyakorolja.”
7. § Az Eütv. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egészségügyi alapellátás és
szakellátás területén működő egészségügyi szolgáltatók feladataik ellátása során
kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek
egészségét veszélyeztető tényezők megelőzésére, felismerésére és megszüntetésére,
amelynek során a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 11. § (1a) bekezdésében és 17. § (2)-(3a) bekezdésében foglaltak alkalmazásával járnak el.”

v é d őn ői hír e k
zolásáról szóló jogszabály szerint a védőnő feladatkörébe tartozó szűrővizsgálaton
való megjelenéséről, valamint a védőnő
feladatkörébe tartozó szolgáltatások igénybevételéről, a védőnő kezdeményezésére
az egészségügyi államigazgatási szerv
határozattal intézkedik. Az egészségügyi
államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak.”
8. § Az Eütv. 81. § (3) bekezdése helyé12. § Ez a törvény 2017. január 1-jén
be a következő rendelkezés lép:
lép hatályba.
„(3) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megKedves Szülők! A fentiek értelmében
előzését és korai felismerését szolgáló felhívnám figyelmüket, hogy a gyermekek
egészségügyi szolgáltatásokról és a szű- státuszvizsgálata kötelező. Születési idő
rővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri szerint adott hónapban kérem, keressék fel
rendelet szerinti, 0-18 év közötti szűrő- védőnőjüket. Ha ez elmarad, akkor idéző
vizsgálatok kötelezőek. A szűrővizsgálatra levelet fognak kapni tőlünk, viszont ha arra
kötelezett kiskorú személy részvételéről sem jelennek meg, jelzéssel kell élnünk az
a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő ÁNTSZ és a Gyermekjóléti Szolgálat felé,
köteles gondoskodni. Ha e kötelezettségé- valamint a védőnői gondozás nem utasítnek a törvényes képviselő nem tesz eleget, ható vissza.
az egészségügyi államigazgatási szerv a
Programok
szűrővizsgálatot határozattal elrendeli. A
szűrővizsgálatot elrendelő határozat - közA Baba-Mama Klubban márciusban megegészségügyi vagy járványügyi okból - fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá ismerhetitek a helyben ill körzetileg illetényilvánítható. Az egészségügyi államigaz- kes intézményeket és vezetőiket.
gatási szerv a határozatot megküldi a csa2017.03.02 Református Óvoda belád- és gyermekjóléti központnak, valamint
mutatkozása. Vendégünk: Hoholné Varga
a gyámhatóságnak.”
Tímea intézményvezető
(A védőnői ellátás feladata:)
2017.03.09 Ki Akarok Nyílni Óvoda
„i) a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének bemutatkozása. Vendégünk: Járosiné Suba
jelzése a háziorvosnak, házi gyermekorvos- Karolina intézményvezető
2017.03.16 Kismackó Családi Bölnak, a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a Gyvt.-ben meghatározott csőde. Vendégünk: Farkas Margit (Manyiesetekben hatósági eljárás kezdeményezé- ka)
2017.03.23 Katica Családi Bölcsőde
se, amelynek során a Gyvt. 11. § (1a) bekezdésében és 17. § (2)-(3a) bekezdésé- bemutatkozása
2017.03.30 Veresegyházi Bölcsőde
ben foglaltak alkalmazásával kell eljárni,”
(2) Az Alapell. tv. 13. §-a a következő bemutatkozása. Vendégünk: Víg Eleonóra
intézményvezető
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a korlátozottan cselekvőképes
Várjuk szeretettel az érdeklődő anyukávagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes
képviselője nem gondoskodik a kiskorúnak kat és babáikat minden csütörtökön 10:00
a kötelező egészségbiztosítás keretében és 12:00 óra között a Faluházban.
igénybe vehető betegségek megelőzését
Varga-Bokor Zsuzsanna
és korai felismerését szolgáló egészségügyi
védőnő
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok iga-

ovi

s zőlőf ü rt
óvoda

Cini cini muzsika táncház az ovisokkal
Ekete pekete cukota pé…. szólt a KoBeiratkozás időpontja lompos együttes tolmácsolásában a jól isa Szőlőfürt Református mert óvodás mondóka.
Óvodában:
Jó hangulatban telt a Szőlőfürt Refor2017 április 25: 8 -16-ig
mátus Óvoda szervezésében megrendezett
április 26: 10 -18-ig
táncház, melynek a Faluház biztosított
április 27: 8 -16-ig
helyet. A program költségét az adventi
Nyílt napokra szeretettel várjuk a kedves adományból finanszírozta intézményünk.
érdeklődöket, ahol betekintést nyerhetnek A méltán híres Kolompos Együttes húzta
óvodánk életébe:
a talpalávalót, akik a népzene és népha2017. március 21 de: 10 -11:30-ig
gyományőrzés területén igen fontosnak
március 22 du: 15:30 -17-ig
tartják, hogy továbbadják azt a jövő nemÉrdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
zedékének. Régen is használatos hangszeszolofurtovoda.reformatus.hu
reket szólaltattak meg, mint például az
szolofurtvezeto@gmail.com
ütőgardont, a furulyát, a hegedűt, a brá06 30/ 546-2642, 06 28/ 475-087
csát, a bőgőt, a citerát. Ahogy az együttes
2113 Erdőkertes Fő tér 2.
tagjai vallják: „Nem a mi bemutatónk a fő
cél - a mosolygás és a tapsok learatása,

ki akar ok
nyílni óvoda
Az óvodai farsang, jelmezbál mindig
izgalmas előkészületekkel jár! Minden
csoportban nagy a titkolózás, vajon milyen jelmeze lesz a társaknak! Persze
van olyan kisgyermek, aki ezt nem tartja
titokban, híreszteli fűnek - fának hogy ő
pl: gomba, virág, királylány stb… lesz!
Nálunk a Bóbita csoportban is így történt,
szívesen megmondták minek öltöznek be!
Azonban tudni kell, hogy mi kiscsoportosok vagyunk nagy részben! Jóval az esemény előtt már készülődnek a csoportok,
óvonénik, dajkák! Igyekszünk nagyon
hangulatossá varázsolni az óvodát, hogy
meglegyen a kellő motiváció a jelmezbálra! Aztán elérkezik a várva - várt nap,
számoljuk hányat kell még addig aludni?!
Kolléganőmmel - Gabival kicsit tartottunk
ettől a naptól, mivel kicsik, majd biztosan
sírdogálni fognak - gondoltuk... A gyerekek vidáman érkeztek, örömmel mutatták
a csomagokat ami a jelmezüket rejtette.
Végre elérkezett az idő, amikor bele is
bújhattak!
A felnőttek segítettek, sok vendég ér-

kezett a csoportba: szülők, nagyszülők,
keresztmama! A kicsik nagyon élvezték
hogy közönségük van, elmondtuk a verseket, dalokat, majd bátran kiálltak és
bemutatták magukat!!!
Majd táncoltunk egy óriásit népzenére! Kellő képpen el is fáradtak, megszomjaztak, megéheztek,úgyhogy jöhetett a
megérdemelt eszem-iszom a szülők jóvoltából, mert nagyon sok finomság került az
asztalra! Köszönjük!
Több éve hagyomány óvodánkban a
téltemetés: a kiszebáb égetés! Minden

Képriportunk a B3. oldalon
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hanem, hogy a gyermekek ezeket a régirégi zenéket, játékokat, dalokat és táncokat szeressék meg. A szívükbe vésődjék,
és ha később hallják, ne utasítsák el, hanem fogadják magukba”. Öröm volt nézni,
ahogy apukák és anyukák együtt ropták a
táncot csemetéikkel. Néptánc után mi más,
mint zsíroskenyér lilahagymával és egy kis
szörp társaságában folytatódott a kötetlen
beszélgetés és együttlét.
A megvalósulásáért köszönettel tartozunk a Faluház vezetőjének: Pallag Katalinnak, a szülőknek és munkatársaknak
egyaránt!
Hoholné Varga Tímea
Képriportunk a B2. oldalon

évben más-más csoport készíti el a bábut,
amit aztán gondos előkészületek után az
udvaron elégetünk! Nagy zenebonával
vonulunk az udvarra a gyerekek az alkalomhoz illó versekkel, mondókákkal, dalokkal, csujjogatással igyekeznek elűzni a
hideget! Az idén is nagyon igyekeztek!
De beszéljenek a képek! Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje felszáll, tavaszodik
kék az ég, meleg a napsugár, mire füstje
eloszlik - egész kitavaszodik!
Jöjjön a tavasz!

k u lt ú r a
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mikr ok ontr oller napok
I. Erdőkertesi Mikrokontroller
Napok - 3D Nyomtató Találkozó
2017. febuár 10-11
A Kultúrházak Éjjel-Nappal
program erdőkertesi, 24 órás
nonstop
rendezvényének
az
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
adott otthont. A házi készítésű és
gyári 3D nyomtatók, a 3D tervező- és vonalkövető robot verseny,
a 3D nyomtatvány- és elektronikai
kütyü bemutató az ország számos
pontjáról vonzott látogatókat
Erdőkertesre.
A vesenyek díjait az erdőkertesi
Mullit Kft. és a veresegyházi Pál
Balázs – lelkes támogatóink – felajánlásaiból finanszíroztuk.
A versenyben nagyrészt gyerekek vettek részt, alkotásaikat a zsűri összesen három fődíj, 12 kategóriadíj és egy különdíj átadásával
értékelte.
A jó hangulatú rendezvényen a

3D nyomtatók építői megosztották egymással építési tapasztalataikat, a nyomtatás során leküzdött
vagy még leküzdetlen nehézségeikről számoltak be egymásnak és az
érdeklődő közönségnek.
Érdekes előadások is színesítették a programot.
tatta be az önálló közlekedésre kéLajber Kristóf a Gödöllői Szent pes gokartjukat.
István Egyetem MSC hallgatója,
Kostyál Endre gépészmérnök pregokart csapatának fejlesztője mu- zentációjában egy 3D nyomtató építésének fázisait követhettük végig.
Sós Miklós gépészmérnök az
Hivatalos verseny eredmények Kiss Balázs, Veresegyház
internetről letölthető 3D modellek
Kovács Kristóf, Erdőkertes
3D tervező verseny
Rába Ármin, Erdőkertes
szerkeszthető CAD formátumra alaA zsűri a következő döntést hozta:
Kostyál Bálint, Gödöllő - a legjobb dizájn kategória
kításáról tartott előadásából elsősorVonalkövető robot verseny
győztese, díja
ban a 3D nyomtatással napi szinten
A zsűri 1 db első díjat és 4 db kategória győztes díjat
1 db Raspberry Pi 3B számítógép
foglalkozók szerezhettek azonnal
ítélt meg a versenyzőknek.
Segítőtársai 1-1 db Arduino Uno klón díjazásban
munkára fogható ismereteket.
Első díj a leggyorsabb robot kategória győztesének 1
részesültek.
Érdemes felkeresni az Erdőkertesi
db Raspberry Pi 3B számítógép.
Kostyál András, Gödöllő
Rába Ármin, Erdőkertes
Mikrokontroller Klub facebook olSmuk András, Gödöllő
Bittó Bettina, Zalaegerszeg - a legjobb műszaki
dalát, ahol további információk, viKategória győztesek, kategóriánként a díj 1 db
megoldás kategória győztese, díja 1 db Raspberry Pi
deók tekinthetők meg.
Arduino Uno klón
3B számítógép
Reméljük, hogy az eseményen
György Jakab Márton, Gödöllő - a legjobb dizájn
Segítőtársai 1-1 db Arduino Uno klónt kaptak
résztvevők
olyan élményekkel gazkategória győztese
munkájuk elismeréseként
dagodtak, hogy egy év múlva szíveRajcsán Balázs, Veresegyház - a legjobb úttartás
Seregélyes László, Zalaegerszeg
kategória győztese
sen látogatnak újra Erdőkertesre, a
Seregélyes Mihály, Zalaegerszeg
Tóth Ruben, Erdőkertes - a legjobb elektronikai
II. Erdőkertesi Mikrokontroller
A zsűri különdíját, 1db Raspberry Pi Zero számítógépet megoldás kategória győztese
Napokra.
kapott a legeredetibb ötlet kidolgozásáért
Borbély Félix, Pécel
Segítőtársai: 1-1 db Arduino Uno klón díjazásban
részesültek
György Jakab Márton, Gödöllő

SZC Ganz Szakgimnázium csapata, Zalaegerszeg a legkisebb robot kategória győztese
A díjakra a forrást a Mullit Kft. ( http://mullit.hu )
és Pál Balázs pénzbeli támogatása biztosította
Gratulálunk a díjazottaknak!

b á l in t g a z d a
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M ar cius
Hogyan vegyünk vetőmagot?
n

A kertészek már
szorgalmasan látogatják a vetőmagboltokat és megvásárolják a tavasszal szükséges
vetőmagokat. Ez nagy figyelmet
igénylő feladat, amelynek sok fortélya van!
Semmiképpen sem szabad lejárt szavatossági idejű vetőmagot
használni. Az uborka, a zeller, a
káposztafélék, a paprika és a paradicsom magja 4-5 évig csíraképes.
A borsó, a bab és a fejessaláta 3-4
évig, a petrezselyem és a hagymafélék 2-3 évig tartják meg a csíraképességüket, de a feketegyökér, a
kapor és a pasztinák magja már a
magérést követő második évben is
bizonytalanul csírázik ki.
A nemesítés eredményeképpen
minden évben új fajták kerülnek
forgalomba és ezek sokszor igen
értékes, új tulajdonságokat hordoznak: többet teremnek, szebb,
jobb ízű termést adnak vagy ellenállóak a betegségekkel szemben,
tehát érdemesek a megismerésre és
a termelésre.
Február közepétől már ébredeznek a fák.
n

A lombhullató fák és cserjék ősz
óta nyugalmi állapotban vannak.
Ennek két szakasza különböztethető
meg: a mélynyugalom lombhullástól
január végéig, február első feléig tart.
Ebben az időszakban kevéssé érzékenyek az időjárás szélsőségeivel
szemben, a nálunk előforduló mínusz
15-16 fokos hideget is károsodás nélkül átvészelik. Februárban kezdődik
az ébredezés időszaka. Ha ilyenkor
enyhe, fagymentes az idő, akkor megindul a gyökértevékenység, a szövetek
vizet vesznek fel, a rügyek duzzadni

tartották, hogy ha a télire betárolt
élelem és takarmány fele még a kamrában és a magtárban van, akkor már
nem lesz semmi baj: a család és az állatállomány gond nélkül kitelel. Pálnak fordulása, fél tél elmúlása - szólt a
bölcs mondás.
Előbb a csonthéjas gyümölcsfák,
később az almástermésűek kezdekezdenek, ennek következtében a nek ébredezni, legérzékenyebbek
sejtállományuk hígabb lesz, és - ha a korai fagyokra a mandulafák, a
ismét zord idő következik - a termő- kajszi- és az őszibarackfák virágai,
rügyek érzékeny szövetei elfagynak, valamint a szőlő termőrügyei. Ha a
virágot nem nyitnak, gyümölcsöt rügyeket a hossztengelyük mentén
nem érlelnek.
éles késsel felmetsszük, és a szöveEzért aggódnak a kertészek, attól tek élénkzöldek, akkor nem érte
tartva, hogy a februári tavaszt márci- őket fagykár. Ha a rügy tövén vagy
usi tél követheti!
az egész metszlapon elbarnult a szöA néphit szerint a változás Pál vet, akkor a rügy elpusztult.
napjához (január 25.) köthető, ezt a
Bálint György
napot pálfordulásnak nevezték és azt
kertészmérnök
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Kedves Anyukák, Apukák!
Iskolába hívogató programjainkkal Önök és gyermekeik megismerhetik a leendő első osztályos tanító
néniket, betekintést nyerhetnek
mindennapjainkba. Iskolánk gazdag, sokszínű tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai, a jól felszerelt tantermek, a több szintes iskolaudvar,
erdei tornapálya, sportudvar lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek
kibontakoztathassák képességeiket.
Nevelő-oktató tevékenységünk kiemelt területei:
n
tehetséggondozás – fejlesztés – felzárkóztatás
n
csoportbontások: matematika, magyar nyelv és irodalom, angol nyelvből
n
matematikai logika oktatása
n
választható egésznapos iskolai oktatás
n
művészeti nevelés
n
hagyományőrzés
n
informatikai oktatás
n
egészséges életmódra nevelés, sportfoglalkozások, kölyök
atlétika
n
környezeti
nevelés,
Ökoiskola
n
együttműködés a szülőkkel,
iskolaszépítés-családi nap, Szülői
Fórum
Iskolahívogató
programjaink,
melyekre szeretettel várjuk leendő
elsős tanulóinkat és szüleiket!
Március 08. (szerda) és március
20. (hétfő) 16.oo órától bemutatkoznak az elsős tanító nénik, majd
játékos foglalkozásokat tartanak:
n
Ugri-bugri tornatermi foglalkozás: Nándori Eszter
n
Varázstábla, interaktív tananyagok: Surányi Marianna
n
Kézműves
foglalkozás:
Timár Györgyi
Kérjük, hogy a foglalkozásoknak

i sk ol a i hír e k
számomra, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre
és aktivitásra építve, a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten
fontos alapvető értékeket (szeretet,
tisztelet, egészség, kultúra) tanítványaim magukévá tegyék. Célul
tűztem ki, hogy megtaláljam azokat
a pedagógiai eszközöket, amelyekkel tanítványaimat a legnagyobb
mértékben tudom támogatni, hogy
megfelelő ruházatban jöjjenek a minél jobb eredményeket érjenek
gyermekek!
el, mert hiszem, hogy osztályom
minden egyes tagja egy-egy külön
Március 29. (szerda) nyílt nap önálló individuummal rendelkező
8.oo órától 11.oo óráig, az első há- egyszeri és megismételhetetlen csorom órában. Valamennyi tanító néni da, akinek a testi- és szellemi fejlődétart bemutató foglalkozást.
sért, tanítóként, felelősséggel tartozom. Csodálatos dolognak tartom,
LEENDŐ ELSŐ
hogy láthatom ezeket a gyerekeket
OSZTÁLYOS
napról-napra, hétről-hétre, hónapTANÍTÓ NÉNIK
ról-hónapra fejlődni, gyarapodni,
emberré válni. Számomra ezt jelenIskolaotthon
ti a pedagógusi hivatás. Szeretettel
Nándori Eszternek hívnak, az várom leendő első éves kis tanítosztályomnak csak Eszti néni. A ma- ványaimat!
gyar, természetismeret és testnevelés
tanítása mellett, különösen fontos
Timár Györgyi
A 2015-ben helyezkedtem el az
Erdőkertesi
Neumann János Általá...tanítványaim
nos Iskolában. Nagy lelkesedéssel és
testi- és szellemi
tervekkel kezdtem el az egész napos
fejlődésért, tanítóként, oktatás keretein belül dolgozni, melyeket sikeresen meg is valósítottam.
felelősséggel
Ez köszönhető többek között kiváló
tartozom.
pedagógus társamnak, akivel teljes

i sk ol a i hír e k
összhangban és egyetértésben tanítjuk, neveljük diákjainkat. Jelenlegi
osztályomnak matematikát, vizuális nevelést, életvitel és gyakorlatot
tanítok. Nagyon fontosnak tartom
a vizuális nevelést, melynek során
a gyermekek finom motorikus képességei kiválóan fejleszthetőek,
ami elengedhetetlen az írástechnika
megfelelő elsajátításához. Ezeken
a tanórákon van a legtöbb lehetőségük a tanulóknak szavak nélkül
megnyílni, kifejezni érzéseiket, gondolataikat. Elengedhetetlennek tartom egy barátságos, együttérző, támogató osztályközösség kialakítását,
ahová a diákok örömmel léphetnek
be minden reggel. Sok szeretettel várom leendő elsőseimet!
Egész napos foglalkozás
(„hagyományos” első osztály)
Surányi Mariannak hívnak és
angol műveltségterülettel rendelkező tanítónő vagyok. Gyermekkorom óta tanító szerettem volna
lenni, és ennek az álmomnak a megvalósításáért mindent meg is tettem.
Számomra örömet jelent a tanítás,
a gyerekekkel való közös tevékenykedés, a dekorációk készítése, és az
új módszerek megismerése, alkal-

mazása. Hiszem, hogy mindannyian különböző életutakat járunk be
személyiségünk kiteljesedése felé, és
ennek kezdeti lépéseit az általános
iskolában tesszük meg. Célom, hogy
a leendő elsős gyermekek számára
befogadó, szeretetteljes környezetet
biztosítsak, melyben mindenki szükségleteit figyelembe véve fejlődhet,
alakulhat egyéniségének, személyiségének kibontakozása érdekében.
Fontosnak tartom egymás elfogadását, tiszteletét, szellemi értékeink
közös megbecsülését, a mosolyt, a
törődést, a szeretetet. Ezeknek megfelelően foglalkozom a rám bízott
kis diákokkal. Véleményem szerint
mindenki más-más kincset hordoz
magában, és egymással megosztva
mindezek kibontakoztatása az én
feladatom. Várom szeretettel leendő
elsőseimet!

Hiszem, hogy
mindannyian különböző
életutakat járunk
be személyiségünk
kiteljesedése felé, és
ennek kezdeti lépéseit
az általános iskolában
tesszük meg.
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BEISKOLÁZÁSI
KISOKOS
Iskolánk beiratkozási körzete:
Erdőkertes Község közigazgatási
területe. Azok a gyermekek tartoznak ide, akik Erdőkertesen állandó
lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek.
Beiratkozás helye:
Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola, iskolatitkárság (régi
épület, I. emelet)
Beiratkozás időpontja:
Április hónapban, a pontos napokat a Kormányhivatal a későbbiekben hirdeti ki.
A beiratkozáshoz, valamint az iskolai nyilvántartáshoz szükséges dokumentumok:
•
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya)
•
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
-óvodai szakvélemény
-nevelési tanácsadás keretében
végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
-sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság
szakértői véleménye
•
Nyilatkozat a közös szülői
felügyeleti jog gyakorlására
•
A gyermek születési anyakönyvi kivonata
•
A gyermek TAJ kártyája
•
Szülő személyi igazolványa
•
Nyilatkozat a Hit- és erkölcstan, erkölcstan tantárgy választására vonatkozóan
•
Tartózkodási hely (állandó
bejelentett lakcím hiányában) nem
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

i sk ol a
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2. Egész napos oktatási forma
magyar állampolgárság esetén: re- (iskolaotthon)
gisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózko2013/2014-es tanévben került
dási kártya
bevezetésre iskolánkban az egész napos oktatási forma. Jelenleg az 1-2-3.
Külföldi tartózkodás:
évfolyamon egy osztályunk, a 4. évA tanköteles korba lépő gyere- folyamon két osztályunk tanul iskokek, ha tankötelezettségüket kül- laotthonos rendszerben.
földön teljesítik a lakóhely, ennek
Tapasztalataink:
hiányában tartózkodási hely szerint Zökkenőmentesebb az óvodai-isilletékes járási hivatalnak kötelesek kolai átmenet, szorosabb a kötődés
bejelenteni. Ha a tanuló már hazai a tanítókkal, ami nagyobb biztoniskolába beiratkozott, az iskola igaz- ságérzetet jelent a gyermekeknek.
gatójának kell bejelenteni
A nevelésre több idő jut, a tanulói
Körzeten kívüli gyermekek felvé- kreativitás, az önállóság megmutele:
tatkozásának nagyobb az esélye. A
A felvételről az évfolyamra be- differenciálás a szabadidős tevékenyiratkozott tanulók létszámának fi- ségekben is alkalmazható. Folyamagyelembevételével az intézmény ve- tos a konzultáció a pedagógustársak
zetője dönt.
között, rendszeres a kapcsolattartás
a szülőkkel.
Hogyan kell intézni a beiratkozást, ha nem a körzeti iskolájába kíKell-e a gyereknek is jönni a bevánja beíratni gyermekét?
iratkozásra?
Először a kiválasztott iskolába
Nem. Ettől függetlenül, ha a szükell elmenni és beíratni a gyermeket, lő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a
ahol a szülők kapnak egy befogadó gyermek számára fontos és élményt
nyilatkozatot. Ezzel a nyilatkozattal adhat neki, a gyerekeket is szívesen
kell elmenni a körzeti iskolába, ahol fogadjuk a beiratkozáson.
be kell jelenteni, melyik iskolába
távozik a gyermek. A két iskola felBeiratkozhat-e a tanuló, ha nincs
keresésére a beiratkozás napján kell állandó lakcíme?
sort keríteni.
Állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel kell rendelkezni.
Választható: Iskolaotthon/egész
napos foglalkozás

farsang

1.

Egész napos foglalkozás

A tanórák után délutáni foglalkozásaink sokszínűségével, napközisés tanulószobai foglalkozásainkkal,
a délutáni szabadidőt 16 óráig tartalommal töltjük meg. A kínálatot
szaktantárgyi szakkörök, különböző
sportfoglalkozások, fejlesztések, felvételi előkészítők, verseny felkészítések, versenyek, kirándulások, kulturális programok színesítik.

Február 3-án az alsó tagozat megnyitotta a farsangi időszakot iskolánkban. Csaptunk egy fergeteges
maszkabált! Idén, kivételesen, nem
a Faluházban, hanem az aulában
rendeztük meg a bált – mondhatni
itthon maradtunk.
Most is sokan beöltöztek, és
szebbnél szebb, ötletesebb jelmezt
csodálhattunk meg, ezzel nehéz
döntés elé állítva a zsűrit. Így azonban öt kategóriában oszthattunk ki

díjakat – többek között a legszebb, a
legviccesebb vagy éppen a legkidolgozottabb jelmezeknek.
Köszönjük szépen a szülők segítségét, a sok finom süteményt és a
vidám kiszolgálást a büfében! Külön
köszönet Nagyné Varga Erikának,
aki egy gyönyörű tortával járult hozzá a díjazáshoz.
A, a, a, a farsangi napokban.
A farsangi napokban,
Legyünk mi is vígabban
A, a, a, a farsangi napokban.
Bakos Zsuzsanna

pá lyá z at
Erdőkertes Község Önkormányzata pályázatot hirdet lakosok részére a következő kategóriákban:

•
•
•

Környezettudatos kert
Virágos épület
Szép kert

A pályázat célja, kulturált, gyommentes és virágos belső, elő és utca
kertek kialakításának elismerése, a
környezettudatos kertészkedés, a
kertkultúra fejlesztése, a tisztább,
élhetőbb mikro- és makrokörnyezet
és rendezett közterületek létrehozása.
Környezettudatos kert kategóriában az ingatlan előtti közterület,
az utcáról látható előkert és belső
kert rendezettségét, tisztaságát,
gyommentességét, fák, cserjék, virágok, gyepfelületek állapotát, gondozottságát, környezettudatos víz,
talajgazdálkodást, a növényválasztás harmóniáját és közvetlen környezetébe való illeszkedését, a kert
és élővilág kapcsolatát (madáretető,
itató) értékeljük. Környezettudatos
kert kategóriában elvárás, a kerti és
konyhai hulladékok megfelelő kezelése, az esővíz gyűjtése és felhasználása, vegyi anyagok használatának
minimalizálása.
Virágos épület kategóriában az
épület ablakpárkányain, erkélyein,
lépcsőin az utcáról látható teraszon, homlokzaton kialakított virágok kompozíciók gondozottságát,
a növényválasztás és a látvány harmóniáját, az épülethez és közvetlen
környezetébe való illeszkedését értékeljük.
Szép kert kategóriában az ingatlan előtti közterület, az utcáról
látható előkert és belső kert rendezettségét, tisztaságát, gyommentességét, fák, cserjék, virágok, gyepfelületek állapotát, gondozottságát,
a növényválasztás harmóniáját és
közvetlen környezetébe való illeszkedését, értékeljük.
A pályázatra minden Erdőkerte-
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lakosok kettő alkalommal szavazhatnak, mely szavazat kategóriánként a
bíráló bizottság szavazatával közösen alakítja ki a végeredményt. Egy
kategóriára egy IP címről csak egy
szavazatot lehet leadni.

A kategória I-II.-III. helyezettjei,
az ingatlan, utca frontjára kihelyezhető plakettet és elismerő oklevelet
és pénzügyi jutalmat nyernek. Az
I. helyezett 30.000,-Ft, a II. helyezett 25.000,-Ft, és a III. helyezett
15.000,-Ft pénzjutalomban részesül. A versenyben résztvevők helyezéstől függetlenül elismerő oklevelet kapnak. A program keretében
négyévente meghirdetjük a virágos
utca versenyét, mely címet, az az
utca közössége nyeri el, ahol arányaiban a legtöbb plakettet nyerték el a
lakosok, illetve ahol az utca közössége közös munkával egyéni utcakésen ingatlannal rendelkező lakos je- pet hoz létre. E program Erdőkertes
lentkezhet.
közösségeinek fejlesztését célozza.
Abban az esetben, ha kategóriJelentkezési határidő:
ánként négy versenyzőnél kevesebb
2017. május 15.
indul a bíráló bizottság összevonRészvételi szándékot a mellékelt hatja a kategóriákat. A versenyzőkpályázati felhívás hátoldalán talál- nek csak egy, az általuk megjelölt
ható jelentkezési lapon valamint kategóriára lehet jelentkezni.
Erdőkertes honlapján lehet jelezni,
Az eredményhirdetésre és ünnemelyet a következő helyeken kihe- pélyes díjátadásra 2017. szeptember
lyezett ládákba dobhat be:
24-én a szemléken készült képekből
o Erdőkertesi Polgármesteri
szervezett kiállítás keretében az
Hivatal
Erdőkertesi Faluház és Könyvtáro Neumann János Általános
ban kerül sor.
Iskola
Tájékoztatom a Tisztelt
o Ki Akarok Nyílni Óvoda
Erdőkertesi lakosokat, hogy
mind három telephelye
2017. szeptember 23-án a Kero ESÉLY Családsegítő
tes Erdőkertesért munkacsoport
Szolgálat
szervezésében megrendezzük a
o Erdőkertes Faluház és
II. Erdő-Kert Fesztivált. A részKönyvtár
A bíráló bizottság június és július letes programról későbbiekben
hónapokban előre egyeztetett idő- tájékoztatjuk Önöket.
Bővebb felvilágosításért forpontban, belső megtekintéssel végzi
szemléjét. A szemle során fényképet duljanak bizalommal Nagyné
készít, melyet az Önkormányzat Gódor Csilla alpolgármesterhez
honlapján meg lehet tekinteni. A pá- a 06-70-931-0966-os telefonlyázók sorszámmal ellátott képeire a számon.

közélet
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Bar átság

tottuk a klub óév búcsúztatóját.A
finom vacsora után jött a tánc és a
tombola kisorsolása. A hangulat
most is nagyon jó volt. Alig akartuk
abbahagyni.
Január 18. Ezen a napon találkoztunk először az újra. Verssel és pezsgővel köszöntöttük ezt az új évet.
Január 18. Az év első névnaposait köszöntöttük. Igaz volt köztük
olyan is akit a múlt évben nem tudtunk megköszönteni. A sütemények
és az italok finomak voltak a hangulat pedig nagyon jó.
Február 8. Zsíroskenyér partit
rendeztünk finom savanyúságokkal
és teával. Ilyenkor sokkal gyorsabban telik az idő mint máskor. Azt
hiszem senki sem távozott korgó
gyomorral.
Február 15. Sajnos ezen a
napon vettünk végső búcsút
Farkas Pál klubtagunktól.
Emlékét örökké megőrizzük.

Ez a hónap is bővelkedett a programokban.
November 26. A kistérségi idősek KI MIT TUD-ja volt Erdőkertesen. Klubunkat hárman képviseltük. Nádasi Jánosné II. helyezést ért
el, Bencze Kálmánné különdíjban
részesült. Nemes Péter volt a harmadik aki képviselte klubunkat.
November 27. Klubunk asszonyai közül egy páran- Advent első
vasárnapján- a parkban segítettünk a
kisgyerekeknek mézeskalácsot sütni.
Élvezet volt nézni a sok gyermeket
amint formázták a süteményeiket és
várták hogy kisüljön.
November 30. Ezen a napon
tartottuk Dobcsányi Ferenc, Nagy
Miklós, Urrfy István és Nagy István
névnapját.Blanár Béláné sajnos elköltözött
Erdőkertesről így elköszöntünk
tőle. Nádasiné Gizike szép versekkel
és egy üveg borral köszöntötte a névTovábbra is várjuk az otthon
naposokat. . Blanárné Erzsikét Ne- unatkozó nyugdíjasokat a klub tagmes Péter egy szép verssel mi pedig jai közé.
egy ajándékkosárral engedtük útjára, Persze a finom ital és sütemény
Bencze Kálmánné
most sem maradhatott el. A sok szép
klubvezető
nótáról nem is beszélve.
***
December 7. A klubba is megjött
Tisztelt Erdőkertesi
a Télapó a krampusszal együtt és .
Polgárok!
mindenkinek hozott egy kis ajándékot. Mi verssel és énekkel köszöntötErdőkertes Község Önkortük. Majd minden tagot külön-külön megdicsért és ajándékot adott. mányzatának Képviselő-testülete a
Az Advent első három vasárnapját 10/2017. ( II. 7.) KT határozatával
népes kis csapatunk a parkban töl- a lakossággal történő közvetlen kaptötte ahol finom forralt bort ittunk csolattartás érdekében a képviselői
és kürtöskalácsot ettünk.Persze a fogadórák megtartásáról határozott.
finom sült kolbász sem maradhatott 2017. évben az alábbi napokon és
képviselői beosztással kerülnek megel közben élveztük a műsorokat
December 14. A Falu Karácso- tartásra a fogadóórák:
n
március 13.		
nyán szép számmal vettünk részt.
Kedves műsorokat adtak elő a kis Bakos István képviselő
n
április 10.		
óvodások és iskolások. Utána jött a
megvendégelés finom sütemények- Boldizsár Dániel képviselő
n
május 8.		
kel és teákkal.
December 28. Ezen a napon tar- Galló György képviselő

június 12.		
Hack István képviselő
n
szeptember 11.
Hollósi Jánosné képviselő
n
október 9.		
Kopeczky Lajos alpolgármester
n
november 13.		
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
n
december 11.		
Varga-Bokor Zsuzsanna képviselő
n

A képviselői fogadóórák 17:30
órától - 19:00 óráig tartanak az
Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A fogadóórák
tartásának helye és ideje az aktuális
időpontot megelőzően a településen az Önkormányzat SZMSZében foglaltaknak megfelelően lesz
meghirdetve. A képviselői fogadóórák időpontjában magam is elérhető leszek a polgármesteri hivatalban.
A Képviselő-testület által elfogadott képviselői feladatok ellátását
szolgáló képviselői körzetek kialakítása itt megtekinthető: >>>
Az első képviselői fogadóóra
megtartására 2017. március 13án 17.3o órától 19.oo óráig az
Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal tanácstermében kerül sor.
A képviselői fogadóórát Bakos
István képviselő tartja.
Tisztelettel várjuk a település
polgárait a képviselőkkel történő
beszélgetésre.
Kérem Önöket, hogy vegyenek
részt a képviselői fogadóórákon
és észrevételeikkel, javaslataikkal
nyújtsanak segítséget a település
üzemeltetésével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatokban.
Dr. Pásztor László
polgármester

HIRDETÉS
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Ki Akarok Nyílni Óvoda

„„
Szolofürt

Református
Óvoda
Táncház a Faluházban
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Képes

Krónika
• 1-9. 3D megnyitó és verseny a Faluházban • 10-11. Baba Mama Klub
• 12. Eszterházy előadás a Faluházban
• 13-14. Szappanfőző tanfolyamon a
Faluházban
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