4.

1.
3.

5.

2.

Képes

Krónika
6.

• 1. Internet Fiesta a Mikrokontroller Klubban, tojásíró program • 2-3.
Március 15-i ünnepségen • 4. BioPont
Klub a megújuló energia előadáson
• 5. Japán kiállítás teakóstolóval • 6-11.
Nőnapi rendezvények

7.
9.

8.

10.

11.

11.

Sportbál
Tízedik alkalommal került meg-

rendezésre a már hagyománnyá váló
Jótékonysági Sportbál. Az elsőt 2006.
februárjában szervezte meg id. Hollósi
János és Csizmadia Balázs. Folyamatosan megrendezésre került, a tíz év alatt
csak egyszer maradt el.
Minden évben nagyon színes és
változatos előadásokkal (idén: Szadai
Czibere Táncegyesület, Kangoo Fitness
– Unger Timi csapata), visszatérő zenészekkel (9. alkalommal zenélt a Szénási
Együttes) és meglepetés műsorral készülnek a rendezők, így egyre több ember érdeklődik a rendezvény iránt. Idén
150 bálozó vett részt az eseményen,
köztük a településünk polgármestere és
a képviselő testület nagy része is.
A vacsoráról idén Leszák Ildi Konyhája
gondoskodott. A hangulat fergeteges
volt, a tánc hajnalig tartott. Az est fénypontja mégiscsak a meglepetés műsor
volt; most nem a Spanyol kánkánt
láthattuk, hanem a Szibériai Expresszt.
Meghökkentő, pikáns és nagyon mulatságos volt. Köszönet Szkoklik-Vass
Kingának a tánc betanításáért.
A Jótékonysági Sportbál eddigi bevételét mindig az Erdőkertesi Sport Egyesület utánpótlására fordították. Emellett
a szervezőknek fontos a közösség
összekovácsolása és építése. Köszönjük
a támogatást és a segítséget Szokoláné
Zámbori Ildikónak, Fristácki Ildikónak, Csizmadia-Nagy Évanak, Varga
Katalinnak, Hollósi Marikának és
Pallag Katalinnak a szervezésben és
kivitelezésben nyújtott munkájukért. A
reklámot a Dekor Klinikának. Végül,
de nem utolsó sorban köszönet a főszervezőnek Csizmadia Balázsnak.
Jövőre ismét találkozunk!
Varga-Bokor Zsuzsanna
(képviselő)
bálozó

Sportbál
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Tisztelt
Erdőkertesi
Polgárok!
Az eltelt
időszakban az
alábbi eseményekről számolhatok be.
n Március

1. Nagy László tervezővel egyeztettem a Templom megállóhelynél létesítendő buszmegálló terveiről. Délután Róheim Géza
születésének 125. évfordulójára
rendezett tudományos emlékkonferencián vettem részt a Néprajzi
Múzeumban.
n Március 6. Varga-Bokor Zsuzsanna képviselővel közösen egyeztettünk a veresegyházi bölcsőde
vezetőjével. Az intézmény teljes kihasználtsága okán előreláthatólag
nem tudja fogadni az erdőkertesi
gyermekeket.
n Március 8. Reggel 8 órai kezdettel volt a ma már hagyományos
önkormányzati/intézményi nőnapi
köszöntő. Az esti községi ünnepen is
fellépett a Kandúr-banda. Az ünnepi
köszöntőt mondta és a konferanszié
szerepét is betöltötte Bakos István.
n Március 9. A Donga felújítása kapcsán a falfelületek tisztítására
próbamunka volt. Majd a Géza utcai útépítés és csapadékvíz elvezetés
ügyében egyeztető tárgyalásokra és
helyszíni bejárásokra került sor.
n Március 10. A Veresegyház és
Környéke Szennyvízközmű Társulás
ülésén vettem részt, amelyen a Társulás költségvetésének megtárgyalása és elfogadása megtörtént.
n Március 11. Részt vettem a Pest
Megyei Polgárőrszövetség rendkívüli közgyűlésén. Az ülésen pozíciójában megerősítve ismételten elnökké

választotta a közgyűlés dr. Bilisics
Pétert. Este megrendezésre került a
X. jubileumi Jótékonysági Sportbál
a Faluházban
n Március 13. Képviselői fogadóórát tartott Bakos István képviselő.
Március 14. Megkezdődött a Katona J. utcai telephely rendbetétele.
n Március 15. 10.00 órai kezdettel Nemzeti ünnepünkre emlékeztünk a Faluházban, utána koszorúzás volt a Batthyány szobornál.
n Március 16. A települési zöldfelületek gazdagítása, szépítése kapcsán a mezőcsáti faiskolába jártunk.
Sikerült továbbá egy újabb fűnyíró kistraktort vásárolni, amely
további zöldterületi munkavégzésre
is alkalmas.
n A Képviselő-testület a február
végi ülésén elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.
n Az idei fejlesztési célok között szerepel az összes még fel nem
újított Fő úti buszmegállók rekonstrukciója. Továbbá három új
buszmegálló újul meg a Géza és a
Thököly utcákban.
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Három km hosszban kétoldali
szegéllyel, kőágyazattal, mart aszfalt
burkolattal történő útfelújítás az év
egyik legnagyobb feladata, párhuzamosan a csapadékvíz elvezetése is
megoldásra kerül. A beruházás megkezdése előtt minden utcában megbeszélést tartunk.
n Megtörténik a Kastély (régi iskola) tetőszerkezetének felújítása.
n A Géza utcában a Fő út és a
Kazincy utca között nem csak az
aszfaltburkolat lesz új, hanem további 100 fm hosszon csapadékvíz
elvezető csatornahálózat is megépítésre kerül.
n Csapadékvíz elvezetési problémákat kívánunk megoldani a Géza,
a Bethlen G., Katona J. utcákban.
n A MÁV-val való együttműködés igencsak nehézkes, de bízom
benne, hogy az idei esztendőben az
állomás területénél a csapadékvíz
elvezetése megoldódik, a parkoló
világítása öt kandeláberrel, összesen kilenc lámpatest felhelyezésével
nagymértékben javulni fog, valan
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mint az előzőekhez hasonlóan szintén önkormányzati forrásból térfigyelő kamerarendszer is kiépítésre
kerülhet.
n Megkezdődik a Fő út melletti
zöldfelület rekonstrukciója a veresegyházi településhatár és a Paskom
utca között. Automata öntöző berendezés is létesül, a locsolóvizet a
bányatóból nyerjük.
n Ívó kutak létesülnek az Oroszlános, valamint az Erdőkertesiek terén lévő játszótereken.
n A Faluház előtti kert is megújul,
új növények kerülnek elültetésre ehhez öntözőrendszert is létesítünk. Új
ülőpad készül, a térburkolat részben
kicserélésre, a napóra kút világítása is
cserére kerül, a könnyebb gondozás
érdekében támfal határolja majd a
környezetet.
n Elkészítettjük a tornacsarnok
tervét, továbbá a Barackos és a Katona J. utca közvilágításának terveit.
n A sporttelep területén a járda tovább épül és ez a járdaszakasz
közvilágítást is kap. 20*40 méteres
műfüves labdarugó pálya készül el
a nyár folyamán a fölső pálya Sport
utcai végénél.
n Az év második felében elkezdődhet az új védőnői helyiség kialakítása az Általános Iskola épü-

letében.
n A bevételek alakulásának függvényében további járdarekonstrukciót, járdaépítést tervezünk.
n Megkezdtük a Kastély épületében a Donga Klub felújítását. A tervek szerint annak jelentős költsége
miatt, a Donga várhatóan csak 2018
nyarán nyílik meg újra.
n A felsoroltakon túl további
beruházás, felújítás megvalósításaira készülünk, mely komfortosabbá teszik a települést és annak
intézményeit.
n A január hónap végén a Béke
utca Fő út és Vereckei utca közötti
szakasz megépítésére beadott útpályázatunk dolgában előreláthatólag április hónapban döntenek.
A tavaly nyáron beadott óvodaépítési pályázatunk elbírálásáról nincs
információ.
n Felkészülten várjuk a reményeink szerint a közeljövőben
megnyíló energetikai hatékonyság növelését célzó pályázatot. A
Szőlőfürt Református Óvoda, a
Kastély és a Polgármesteri Hivatal
épületét szeretnénk korszerűbbé,
esztétikusabbá tenni általa.
n Útrekonstrukcióra, sportöltőző
bővítésére, az öregóvoda, az Egészségház rekonstrukciójára pályázatot,
támogatási kérelmet adunk be.

Az elmúlt években történt
útfelújításokhoz kapcsolódóan április-májusban az elsőbbségi viszonyok egyértelművé tételére 65 db
közlekedési jelzőtábla kerül kihelyezésre. Kérem, legyenek figyelmesek az útkereszteződésekben.
n A tavasz beköszöntével elkezdődnek a kerti munkák. Kérem,
hogy fordítsanak gondot az ingatlanaik előtti közterületen lévő zöldfelületek karbantartására, gondozására, szépítésére.
A sok szorgos ingatlantulajdonos
munkájának eredményeként lehet
még szebb településünk és lelhetjük
örömünket lakókörnyezetünkben,
ha szükséges hívják fel szomszédjaik figyelmét is.
Az önkormányzat igyekszik a
nagyobb zöldfelületeket gondozni, azonban az erőforrásai végesek.
A fentebb említett cél csak közös
munkával, összefogással érhető el.
A közös felelősségvállalás részeként kérem, hogy az égetési időket
betartani a nyári időszakban való
tiltást figyelembe venni, valamint
az országos időszakos tűzgyújtási
tilalmat, és az önkormányzati rendeletben meghatározottakat betartani szíveskedjenek.
Dr. Pásztor László
polgármester
n

GYERMEKFELÜGYELET
BÖLCSI
10 éve működő gyermekfelügyelet szakképzett személyzettel
és kedvező feltételekkel várja 5 hónaptól 3 éves korig a játszani
és fejlődni vágyó kicsinyeket.
Óradíj, napidíj és havidíj függvényében
Bővebb infó a 06 20 2616986 - os telefonszámon
Facebook.com/katica.csaladinapkozi
2113 Erdőkertes, Tó utca 1/3 lakás
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A 2017. feb- várható összegét, valamint a 2017. bájának és előterének felújításában
ruár 28-án meg- évi költségvetési rendeletét.
önkéntes munkát végző Csizmadia
tartott KépviseZoltán kapott elismerő címet.
lő-testületi ülés
A Képviselő-testület elnapirendjei volDöntést hozott a tesfogadta a 2017. évi Köztak:
tület a Veresegyházi Kisbeszerzési tervet.
térség ESÉLY Szociális
1. Javaslat a saját bevételek és
Alapellátási Központ által
A Képviselő-testület
az adósságot keletkeztető ügyletekkert és közterület szépíté- Erdőkertesen nyújtott szociális étből eredő fizetési kötelezettségek
si pályázatot hirdetett az keztetés, illetőleg házi segítségnyújmegállapítására
erdőkertesi lakosok részére tás 2017. január 1-től hatályos téríu Környezettudatos kert
Előadó: Dr. Pásztor László poltési díjairól.
u Virágos épület
gármester
u Szép kert
2. 2017. évi költségvetési renAz
Önkormányzat
kategóriákban.
delet megalkotása
hozzájárult a Ki Akarok
A versenykiírás feltételei az
Előadó: Dr. Pásztor László polNyílni Óvoda nyári időErdőkertesi Naplóban és a honlapon
gármester
szakban 2017. augusztus
3. Közbeszerzési terv elfoga- megtalálhatók.
14-től augusztus 25-ig történő zárva
dása 2017. évre
tartásáról. Elfogadta továbbá a Ki
A testület döntést ho- Akarok Nyílni Óvoda óvodai beElőadó: Dr. Pásztor László polzott a meglévő 4 gyalogát- iratkozásának 2017. évi időpontjait.
gármester
kelőhely napelemes sárga
4. Helyi versenykiírások, villogó berendezéssel törSzép porta, Legszebb konyhakert
A Képviselő-testület
Előadó: Nagyné Gódor Csilla, ténő ellátásáról, valamint új kijelölt
döntött a Ki Akarok Nyíl5 gyalogátkelőhely kialakítás tervdoThury Gábor
ni Óvoda intézményveze5. Gyalogátkelőhelyek biz- kumentációjának megrendeléséről.
tői álláshelye vonatkozátonságának növelése, új gyalogátsában pályázat kiírásáról. A pályázat
A testületi ülésen kiírására az intézményvezető nyugkelőhelyek létesítése
döntés született „Az díjba vonulása miatt került sor.
Előadó: Dr. Pásztor László polÖnkormányzati épülegármester
Homa Ibolya
tek energiahatékonysági
Zárt ülés:
felújítására és megújuló
6. Közbeszerzési eljárás indíKépviselői fogadóóra
energiaforrás hasznosítására” című
tása
Az Erdőkertesi Polgármesteri
Előadó: Dr. Pásztor László pol- pályázaton indulásról. Az önkorHivatal tanácstermében
mányzat az Erdőkertesi Polgármesgármester
2017. április 10.
teri Hivatal, a Szőlőfürt Református
Zárt ülés:
Boldizsár
Dániel
7. Polgármesteri elismerés Óvoda és a Róheim ház épületének
2017. május 8.
energetikai korszerűsítését tervezi
adományozása
Galló György
Előadó: Dr. Pásztor László pol- megvalósítani a pályázati forrásból.
Ehhez kapcsolódóan előzetes közgármester
beszerzési eljárás lefolytatásáról is
8. Egyebek
határozott.
A Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadta
az Önkormányzat 2017.
évre és az azt követő évekre vonatkozó saját bevételeinek és a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

Polgármesteri Elismerés cím adományozásáról hozott határozatot a
testület. Az EJSE edzőtermének felújításában társadalmi
munkában részt vevő Kovács József,
Tenczler Tibor és Végh Attila, a Szivárvány csoport óvodai fejlesztő szo-

Díjátadás a Faluházban
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A

égetés

TILOS. Akik mégis a szemétégetés
mellett döntenének otthonukban,
azok akár 500.000 Ft pénzbírsággal
is sújthatók.
A szigorúnak tűnő jogi szabályozás valójában az egészségünket
védi, hiszen az illegális hulladék
égetése során rengeteg környezetre
és egészségre veszélyes anyag szabadul fel, és távozik a levegőbe. Ilyenek például a dioxinok, furánok,
savas gázok, nitrogén-oxidok stb.
Az így keletkezett égéstermékek,
szerves vegyületek erősen rákkeltő
hatással bírnak.

téli időszakban nem mindegy, mivel gyújtjuk be kandallónkat, kályhánkat. Fűtőberendezésünkbe semmiképpen se tegyünk
háztartási szemetet, műanyag- vagy
gumiból készült tárgyakat! Vegyük
mindig figyelembe a használati utasításban leírtakat, amelyeket a fűtőberendezés megvásárlásakor kaptunk
vagy ha ilyennel nem rendelkezünk,
akkor interneten olvassunk utána.
Az otthoni (elsősorban települési/
háztartási) hulladék égetésével nem
csak a környezetünket károsítjuk
súlyosan, hanem magunkat, szeretRáadásul a nem megfelelő tüzelő
teinket, valamint a község lakossá- használata tönkreteszi a tüzelőbegának életét is veszélyeztetjük ezzel rendezését/kéményét. Egy új bea tevékenységgel.
rendezés ára, valamint szakemberrel
való beszereltetése a családi kasszát
Jogszabályok írják elő, hogy a tele- komolyan megterheli. Súlyos esetekpülési hulladékok égetése illegális és ben a nem megfelelő tüzelési módszer a ház leégéséhez is vezethet.
Kérem Erdőkertes lakosait,
ingatlantulajdonosait, hogy
tartsák be a településünkre
vonatkozó rendeleteinket.
A szabályok betartását
a közterület felügyelet
folyamatosan ellenőrzi.

A települési/háztartási szemét
égetése (amely alacsony fűtőértéket
és rákkeltő anyagokat eredményez)
helyett vegye meg a tűzifát időben
és tartsa száraz helyen. Gyújtósnak
kizárólag egynemű, fekete-fehér papírt használjon.
Tavasztól-nyárig és ősszel a zöld-

hulladék és az avar égetése a közterületek rendjéről szóló 14/2008.
(12.04.) többszörösen módosított
önkormányzati rendeletben foglalt
időszakban lehetséges.
Az égetésre vonatkozó szabályok
Erdőkertesen a közterületek rendjéről szóló 14/2008. (12.04.) többszörösen módosított önkormányzati
rendeletben találhatók:
(6) A 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 órától 20 óráig és szombatján 6 órától 12 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 megszüntetni földtakarással, illetőleg
vízlocsolással.
A rendelet értelmében JÚNIUS,
JÚLIUS és AUGUSZTUS hónapjában TILOS a nyílt téri égetés! Aki
a szabályozást nem tartja be, azt a
közterület felügyelet pénzbírsággal
sújthatja.
A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
szóló 12/2016. (VII. 28.) önkormányzati rendelet szerint:
zöldhulladék: elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék. Így többek
között a falevél, elpusztult növényi
maradványok, gyomok, faágak/gal�lyak, nyesedékek, fűkaszálék.
lomhulladék: minden olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladja (használt bútor
és háztartási eszközök, hűtőszekrény,
szőnyegek, stb), kivéve az elkülöní-

k ö z bi z ton s á g
tetten gyűjtött hulladékok, építési és
bontási törmelék, gépjármű és ipari
berendezések alkatrészei, veszélyes
hulladékok.
települési hulladék: elsősorban
háztartásokban képződő, így a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös
használatú helyiségeiben és területein, valamint olyan gazdálkodóknál, intézményekben képződő hulladék, amely minőségében hasonlít
a háztartásokban keletkezőhöz.
veszélyes hulladék: a Ht. (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény) 1 mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzővel
(robbanásveszélyes, oxidáló, tűzveszélyes, irritáló, toxikus, fertőző,
rákkeltő, maró, reprodukciót károsító, mutagén, erősen allergén, környezetre veszélyes) rendelkező hulladék. Így többek között elemek,
akkumulátorok, festék és oldószer
maradékok, növényvédő szer maradékok és göngyölegeik, lejárt
gyógyszerek és maradékaik, fénycsövek, olajjal szennyezett anyagok,
azbeszt tartalmú bontási hulladék,
állati tetemek, háztartási savak és
lúgok maradékai.
A települési (háztartási) szilárd
hulladék gyűjtése a község teljes
területén minden héten, szerdán
történik, amelyet a Zöld Híd Régió
Kft. házhoz menő szemétszállító
gépjárművei biztosítanak a lakosok,
ingatlantulajdonosok részére.
A zöldhulladékot minden páratlan hét szerdáján (ÁPRILIS 1. és
NOVEMBER 30. között) szállítják
el. A 110 liter űrtartalmú biológiailag lebomló zsákot az önkormányzatnál és az üzletekben lehet 50 Ft
-os áron megvásárolni. Egy ingatlan
esetében, a kijelölt gyűjtési héten,
legfeljebb 10 db biohulladékgyűjtő
zsák helyezhető a közterületre.
A házhoz menő zsákos szelektív

hulladékok rendje 2017. április elején változik. 2017. április 5-én lesz
az egész településen, ezáltal a SZELEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó
utcákban 1 hét fog eltelni a szelektív hulladékok begyűjtése között.
Ezt követően kéthetente, minden
páros héten lesz mindkét településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a
szelektív gyűjtés, azaz április 19-én,
május 3-án és így tovább. A szelektív hulladék gyűjtéséhez szükséges
zsákokat továbbra is ingyenesen lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
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érző állampolgárok számára cselekvési
lehetőséget nyújt a polgárőrré válás.
A közbiztonság megszilárdításában
fontos szerepet tölt be az önkéntes társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint a hatósági
szervekkel való közös együttműködés
erősítése.
Milyen tevékenységet folytat a Polgárőr Egyesület?

Az Erdőkertesi Polgárőr Egyesület
2013. tavaszán alakult meg.
Alakulásának legfőbb célja: Erdőkertes helyzetének és közérzetének javítása
A lomhulladékot nem az ingat- a meglévő közbiztonság erősítésével. Az
lan elé kell majd kihelyezni, hanem egyesület további céljai: az illetékességi
a tulajdonosoknak kell a település területen belül a lakosság és az itt műterületén kijelölésre kerülő gyűjtő- ködő gazdálkodó szervezetek vagyonbizpontokra elszállítaniuk. Ennek idő- tonsági helyzetének javítása; a bűnmegpontjáról és helyszínéről előzetesen előzési és bűnüldözési tevékenységek
hatékonyabbá és eredményesebbé tétetájékoztatni fogjuk a lakosokat.
le; a közlekedésbiztonság elősegítése;
A települési/műanyag- és zöldhul- az egyesületi célok megvalósításához
ladékot Erdőkertesen belül a Zöld szükséges anyagi források gyűjtése és
Híd Régió Kft. szállítja el, amely- kezelése és nem utolsó sorban a vis maről részletesen olvashat a http:// jor katasztrófák és károk esetén a renderdokertes.hu/szemetszallitas we- őrséggel, katasztrófavédelemmel, illetőleg más polgárőr szervezetekkel történő
boldalon.
együttműködés elősegítése, valamint
dr. Pásztor László kérésre történő polgárőri tevékenységek
polgármester ellátása más településeken.
Az Egyesület alapfeladatként: a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység
szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény 3.§ (1) bekezdésben foglaltak
alapján: helyi közrend és közbiztonság
védelme; bűnmegelőzésben való közreműködésben, továbbá közterület járőrszolgálat; figyelőszolgálat; a közúti
A Polgárőrség elismerésre és megbe- baleset helyszínén, valamint az óvoda és
csülésre méltó hivatás.
az általános iskola közvetlen közelében
A polgárőrségről és a polgárőri tevé- jelzőőri tevékenységet látnak el a polkenység szabályairól szóló 2011. évi gárőrök.
CLXV. törvény bevezetése szerint: Polgárőrnek olyan természetes személyek
(Folytatás a következő számban.)
jelentkeznek, akik éreznek magukban
késztetést a közbiztonság és a közrend
Hegedűsné
fenntartásának elősegítésére. Továbbá a
Erdőkertes Község
környezetük biztonságáért felelősséget
Közbiztonsági referense

Az
Erdőkertesi
Polgár őr
Egyesület

k ör n y e z e t ü nk
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E r d ők e rt e s k ö z t e r ü l e t- f e lü g y e l e t
Aki nem értesült még róla, módosításra került a 14/2008. (12. 04.)
önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről. A 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 6.00 órától 20 óráig és
szombatján 6 órától 12 óráig terjedő
időszakban. Tehát az új szabály szerint június 1-től és augusztus 31-ig
terjedő nyári időszakban

SEMMINENŰ ÉGETÉS
NEM ENGEDÉLYEZETT.
SZEMÉT ÉGETÉSE
MINDENKOR
TILOS!

Azért is fontos ezt hangsúlyoznom, hiszen március 15.-én is a Tűzoltóság segítségét kellett kérnünk,
mert ismét gondatlanságból keletkezett tűz településünkön.
A közlekedési szabályszegésekről
ismét muszáj írnom. Nem győzőm
hangsúlyozni, hogy attól, hogy egy
kistelepülésen élünk, attól a szabályok mindenkire ugyanúgy vo-

natkoznak, mint Budapesten és a
szankciók is ugyan olyanok! A szabályszegő járművezetőknek nem
emelt hangon vitázva kellene reagálni a figyelmeztetésünkre, inkább a
KRESZ szabályait kellene betartani.
A vezető szabálytalanságok: Megállás a posta előtt a járdán a tiltó tábla
ellenére, megállás a járdán, illetve
ismét egyre sűrűbben állnak meg
gépjárművezetők a buszmegállóban
a DIAR pékség előtt, mondván:
„csak 1 percre szaladtam be!” Ilyen
kivételt nem ismer a KRESZ. Kérem
a járművezetőket a szabályok fokozottabb betartására!

második alkalommal szabálysértési
feljelentéssel fogunk élni! Ebben az
esetben a bírság összege 30.000 Ft.nál kezdődik, de hogy a gazdák komolyan vegyék a felhívást, a Közterület Felügyeletnek a helyi rendelet
felhatalmazása alapján 50.000 Ft.ig
helyszíni bírság kiszabására is van
lehetősége, sőt, ha az eb nem rendelkezik chippel, illetve érvényes veszettség oltással intézkedünk a jegyző felé állatvédelmi bírság kiszabása
iránt amelynek a minimális összege
45.000 Ft ilyen esetben. Mindenki
gondolja át a lehetséges következményeket, hiszen a kutyatartás kötelezettséggel is jár

Közterület rendjéhez tartozik
a felelős állattartás is. TelepüléSzerencsére az esetek nagy hásünk „fekete foltja” a Béke utca, nyadában rendelkezik a talált kutya
Trencsényi utca Szatmári utca által chippel, így gyorsan haza tudjuk juthatárolt terület. Napi szinten érkez- tatni, bár sokan azt sem tudják, hogy
ez sincs ingyen! Az állat befogása és
hazajuttatása alkalmanként 3.000 Ft,
de itt is élünk a szabálysértési feljelentéssel a második alkalomtól. Igaz,
hogy a pénzbírság nem tartja bent a
kutyát a kertben és gyors látványos
eredmény sem látszik, azonban talán
1-2 kiszabott büntetés gondolkodóba ejti majd az ebtartót is.

KUTYASÉTÁLTATÁSI
ETIKETT
1. Soha ne engedd a póráz nélküli
kutyádat pórázon levőhöz!
2. A flexipórázt rögzítsd fixen, ha
idegen kutyát veszel észre!
nek bejelentések, utcán felügyelet
3. Kérdezz, mielőtt megközelítenélkül kóborló kutyákról! Mind- nél vagy megsimogatnál bármilyen
nek van gazdája, csak sajnos semmit kutyát!
nem tesznek annak érdekében, hogy
4. Légy megértő a félős vagy érzékutyáikat kerten belül tartsák! Ez a kenyebb kutyák gazdáival!
helyzet így nem maradhat, miután a
+1 Mindig szedd össze a kutyád
jogkövető kutyatartók már sétáltat- "hagyatékát"!
ni sem tudják kedvenceiket kivinni
ezen a környéken. Mostantól napi
Nem javaslom két pórázon levő
gyakorisággal járőrözünk a környé- idegen kutya összeengedését sem,
ken, a figyelmeztetést követően a mivel a póráz sokszor plusz megerő-

k ör n y e z e t ü nk
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gmail.com) vagy facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/
groups/1511182419128280/) lehet.

...nem kötelező kutyát
tartani!
sítést ad a kutyának, ezért még egy
alapvetően szelíd kutya is hajlamos
lehet a feszülő póráz végén agresszívabban fellépni.
A viselkedési problémás, félős,
kitámadós kutyusoknak pedig javaslom kérjék szakember segítségét
vagy a Kutyaiskolát.
Vezető hírünk! A segítségünkkel sikerült hazajuttatni Brandont, a
múlt év novemberében eltűnt sárgafehér Staff kutyust. Bejelenő hívott
minket, mert látta, hogy egy autóból tették ki. Nagyon örült kutyus
és gazda is egyaránt.
Ismét gyűjtés volt a Veresegyházi SPÁR.-nál. Nagyon köszönjük
azoknak, akik eljöttek és élelemmel
támogatták védenceinket. Egy hétre
való élelem gyűlt össze. Mindenkit
várunk szeretettel április 15-én
szombaton is!
Jelenleg 26 kutya van gondozásunkban TELTHÁZ van,idén még
egy védencünk sem talált szerető
otthonra, ezért amíg nem tudunk
gazdihoz juttatni védenceink közül nem tudunk új kutyát fogadni.
NEM csak HELYHIÁNY miatt,

kiürült a kamránk és a kasszánk is. A
hosszú tél kimerítette tartalékainkat,
új kennelt is kell építenünk, ami az
állatbarátok segítsége, támogatása és
adománya nélkül sajnos nem megy.
Aki védenceink költségeihez hozzá tud járulni azt is hálásan köszönjük.
Mindenki segíthet valahogy!
Lehetőség van „virtuális örökbefogadásra” is, ami annyit jelent,
hogy az adományozó „virtuálisan” fogadja örökbe az általa kiválasztott védencünket tetszőleges időre (1-12 hónapra). Ebben
az esetben ő vállalja a kutya havi
költségét ami 5.000 Ft/hó. Nekünk ez is nagy segítség. Jelentkezni e-mailban (befogadlak2016@

Sajnos az adományokon kívül
más bevételünk nincsen, ezért csak
akkor tudunk működni és minél
több állaton segíteni, ha támogatnak
minket.
Befogad-LAK Erdőkertesi
Állatvédő Alapítvány
Adószám: 18746594-1-13
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Számlaszám:
OTP: 11742568-20003775
Nemzetközi utalás esetén:
IBAN:
HU75 11742568-20003775-00000000

SWIFT Kód: OTPVHUHB

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET,
LEGYEN AZ PÉNZBELI,
vagy TÁPADOMÁNY!
Mittó Gabriella és
Miksi József

"...csak egy percre
ugrottam be"

FAL U H ÁZ
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Április
Április 2. (vasárnap) „Családi nap a
természetben”
Túra a Budai-hegyekben – bővebb tájékoztató a honlapon és plakátokon.

vezzük, melyhez várjuk mindazon
érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a település múltjának kutatására, az itt kezdetekben
megtelepedett családok életének,
sorsának felderítésére.

u

u Április 8. (szombat) 18.oo 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!)
u Április 9. (vasárnap) GOMBAISMERE-

TI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
kucsmagomba-vadászat
(részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)
Indulás a Faluház elől 8.oo órakor.
Április 11. (kedd) 14.oo HÚSVÉTI
KÉSZÜLŐDÉS
kézműves foglalkozás gyermekeknek (Előzetes bejelentkezés szükséges ápr. 8-ig!)
Jegyár: 300.-Ft/fő (anyagköltség)
u

Április 11. (kedd) 16.oo óra HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
kézműves foglalkozás felnőtteknek (Előzetes bejelentkezés szükséges ápr. 8-ig!)
Jegyár: 500.-Ft/fő (anyagköltség)
u

u Április 11. (kedd) 18.oo A KÖLTÉSZET

NAPJA – ízelítő a japán költészetből, és vetítettképes előadás a tradicionális japán
teázási szokásokról. Előadó: Rajzó-Kontor
Kornélia teaművész, a Magyarországi Japán
Tea Egyesület, Urasenke Tankokai Hungary
Association alelnöke
Április 18-ig megtekinthető A japánok hétköznapi élete (a Japán Alapítvány Budapesti
Irodájának gyűjteményéből) kiállítás.
u Április 21. (péntek) 15.oo-18.oo
Papagáj kiállítás
Belépődíj: 500.-Ft/fő
(egységesen)
u Április 29. (szombat) 15.oo A Népi

www.erdokertesfaluhaz.hu

***
v TÁRSASKÖR

Előadá sokat,
programokat,
beszélg etéseket
u Április 29. (szombat) 17oo A HAszervezünk a közGYOMÁNY SZOLGÁLATA
ség és a környék
A Népi Mesterségek Pest Megyei lakói számára, akik érdeklődnek a
Egyesülete tagjainak kiállítása
múlt és jelen történései, jelenségek,
Megnyitja: dr Pásztor László pol- okok és okozatok iránt, kíváncsiak
gármester
a világ dolgaira, vannak ismereteik,
Közreműködnek a Veresegyházi Lisznyay véleményük, melyeket megfelelőSzabó Gábor Zeneiskola Népzene Tanszaká- en alátámasztott ellenvélemények
nak növendékei
hatására akár meg is változtatnak.
Megtekinthető: június 14-ig
A TÁRSASKÖR elnevezés kiegészítéséhez szívesen veszünk javaslau Április 29. (szombat) 14.oo
tot, ami esetleg egyedi vagy lokális
ULTI-KLUB
töltést ad a kifejezésnek. Felmerült
a KERTESI TÁRSASKÖR név, de
u Április 30. (vasárnap) 17.oo óra
várnánk a kreatív ötleteket, és egy év
NOSZTALGIA KLUB
múlva (ez a pozitív gondolkodás!)
megtartjuk a KÖR „névadóját”. A
Májusi előzetes
nyertes pályázót színházjeggyel jutalmazzuk.
v Május 1. MAJÁLIS AZ IFJÚSÁGI
***
TÁBORBAN (részletesen plakátokon és a
v A Kertesi Kamarahonlapokon)
kórus várja a tagjai közé
Május 5. 18.oo TÁRSASKÖR „Az ismeretmindazokat, akik szívesen
len ismerős”
énekelnek, és szeretik a jó
Verebélyi Kincső folklorista,
társaságot. A kóruspróba
egyetemi tanár előadása Róheim Géza
csütörtök 18.oo órakor kezdődik a
etnográfus életéről
v Május 12-én SZÍNHÁZI ELŐ- Faluházban, karvezető Iványi MagADÁS Molnár Ferenc: Liliom – a Thália dolna.
Színistúdió előadásában
***
(jegyek április 8-tól elővételben
v
A Faluház
kaphatók)
GYERMEK MEG FELHÍVÁS!
ŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST
szervez,
v Helytörté- elsősorban a saját rendezvényei
neti kutatásokkal idejére, hogy a kisgyermekes szüfoglalkozó klub lőknek megkönnyítsük a proglétrehozását ter- ramjaink látogatását. VÁRJUK a
Mesterségek Pest Megyei Egyesületének évi
rendes közgyűlése

k u lt ú r a
jelentkezőket, akikkel elbeszélge- Faluházban!
tünk a feladatról.
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, lát***
vány-elektronika áramkör építés.
v
BioPont klub Mikrokontroller- és számítógép
2014. májusától havi- programozás. Linux alapismeremásfélhavi rendsze- tek. A klub vezetője Tóth János
rességgel klubnapot Péter, képes tájékoztatóját olvastart a Faluházban, amelyen a témá- hatják a novemberi újságban.
kat a tagok igényei szerint választv Újból indítjuk
juk. A fő irányvonal továbbra is a
a bőrmíves, a kokörnyezettudatos, vegyszermensárfonó és a nemetes életmód kialakításához nyújzelős tanfolyamot,
tott segítség. Az előadásokhoz
kapcsolódóan az egymástól-tanu- továbbá a patchwork (foltvarró)
lás módszerét (is) alkalmazzuk. A klubot. Várjuk az érdeklődők je„benti” foglalkozások mellett cél- lentkezését!
zott természetjárásokon veszünk
***
részt, pl. gyógynövény-ismereti
HELYI TERMÉK – HELYI
és gyűjtő túrán, továbbá gyakorPIAC
latban is megtanuljuk a gyógynövények feldolgozását. A részvétel v Néhány éve már ismert fogalmak, s néhány éve már törjük a fedíjtalan!
jünket azon, miképp is valósíthat***
nánk meg ezt Erdőkertesen. Több
v
Mikrokontrol- kötetnyi szakirodalmat olvastunk,
ler klub működik a elmentünk
tapasztalatcserékre,
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konferenciákra, meglátogattunk
valóságosan működő piacokat,
spontán beszélgetéseket kezdeményeztünk a témában. Arra jutottunk, hogy maga a piac a fizikai
valóságában komoly infrastrukturális beruházást igényelne. Ez a
község költségvetését érintené, és
ez egyrészt túl van a mi kompetenciánkon, másrészt hosszabb időt
igénylő tervezési folyamat kell,
hogy megelőzze, aminek vannak
lebonyolítási szabályai (előzetes
igényfelmérés, kockázatelemzés,
stb.).
Mi viszont azt látjuk, hogy a „termék” itt van, és a reménybeli fogyasztójára vár. Nem halogatnánk
tovább, elindítanánk egy virtuális piacot. Informálisan ez pár
éve működik is, hiszen így jutunk
többen tavasszal eperhez, nyáron
sárgabarackhoz és körtéhez, ősszel
szőlőhöz, s most „felütötte fejét”
a csiperkegomba. No, még nem a
réten, csak egy kedves ismerősünk
pincéjében, aki megkért, hogy a
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FOLYTATÁS AZ 9. OLDALRÓL>

gombász-társaság figyelmét hívjam fel a vételi lehetőségre, amíg ki
nem építik a folyamatos termésnek
induló gomba vásárlói körét.
Az első lépés ebben is az igényfelmérés, egyik oldalról a kínálatot,
másikról pedig a keresletet kell
összegyűjteni, egy adatbázist létrehozni. Ez után jön az adatok feldolgozása, majd a termelő és a fogyasztó közvetlen kapcsolatba kerülése.
Ezt mi online folyamatban képzeljük el, de arra is gondoltunk, hogy
nem mindenki használja a modern
technikát. Az ő számukra a bejárati ajtó mellett elhelyezett „KERES
– KÍNÁL” tábla jelenti majd az
információforrást. Készítünk ehhez nyomtatványt, amit kitöltve a
szükséges adatokkal feltehetnek a
táblára.
Van persze még jó néhány kidolgozásra váró feladat (a törvények,
szabályozások betartását mindenképpen szem előtt tartjuk), várjuk
hát a javaslatokat és a segítséget.
Az a törekvésünk, hogy a helyben
megtermelt, és a háztartásban feleslegesnek bizonyuló javak mások
számára hozzáférhetők legyenek.
Ha ez megvalósul, nem csak a környékünkön élő emberek életminősége fog javulni, de a tudat, hogy
ezzel a környezetünk védelméhez
is hozzájárulnak, bizonyosan pozitív változást hoz az emberek kedélyállapotában is.
A program
csak megfelelő számú jelentkező esetén
indul!

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár
igazgatója

Ifjúsági Tábor ozá s
Erdőkertesen
A SZEDER Közhasznú Egyesület illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésében idén nyáron is lesz tábor, a következő
időpontokban.
2017. Július 3-7. Játszunk Bábszínházat tábor 1-4. osztályosoknak
2017. július 10-14. Egyszer volt hol nem volt tábor 1-4. osztályosoknak
2017. július 17-21. „Kalandorok kalandra fel!” tábor 5-8. osztályosoknak
2017. július 24-28. Varázslatos tábor 5-8.osztályosoknak
2017 július 31-augusztus 4. Mindent bele tábor 5-8. osztályosoknak
A tábor díja Erdőkertesi, Veresegyházi, Galgamácsai, Vácegresi,
Váchartyáni és Rádi gyermekek részére 7.500,-Ft/ 5 nap.
Külsős gyermekek táborának díja 12.000,-Ft/ 5 nap.
Tábor jelentkezés 2017. június 2-án 8,oo órától a Gyermekjóléti Szolgálat épületében. Cím: Erdőkertes, Fő út 51.
A tábori jelentkezéshez kérem, hozzák magukkal a gyermek TAJ kártyáját és lakcímkártyáját, melyet le kell fénymásolnunk!
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról
a 2017-2018-os nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017.(II.28.) KT. határozata értelmében,
a beiratkozás időpontjai a Ki Akarok Nyílni Óvodában:
2017. április 26.(szerda) 8-17,30-ig
2017. május 3. (szerda) 8-17,30-ig
2017. május 5. (péntek) 8-16-ig.
Pótbeiratkozás időpontja: 2017. május 10. (szerda) 8-16-ig.
Beiratkozás helye: Ki Akarok Nyílni Óvoda
Erdőkertes, Rákóczi u. 9-11.
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: 28/595-086, vagy
28/595-085; email: kiakaroknyilniovoda@gmail.com
Az óvodában nyílt napot tartanak 2017. április 26, és 27-én (szerda,
csütörtök) 9.3o-11.3o-ig,
melyre előzetesen be kell jelentkezniük a szülőknek,
a fenti elérhetőségek valamelyikén.
A beiratkozásról részletes tájékoztatót az
erdokertes.hu oldalon találhatnak.
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ovemberben vettem át a 2. számú védőnői
körzetet Erdőkertesen. Diplomámat 2016ban szereztem a Semmelweis Egyetemen, így friss,
naprakész ismeretekkel láttam neki a munkának.
Jelenleg mintegy 170 családdal tartom a kapcsolatot. Fontos, hogy a várandós kismamák, illetve a
kisgyermekesek is bizalommal fordulhassanak egy
olyan szakemberhez, aki hasznos, gyakorlatias tanácsokkal képes őket ellátni. Éppen ezért én is arra
törekszem, hogy közvetlen, jó kapcsolatot ápoljak
gondozottaimmal. Bízom benne, hogy hosszú ideig
nyújthatok támogatást az erdőkertesi családoknak.
Tanácsadás időpont:
• Várandós tanácsadás: kedd 8-10 óráig
• Önálló védőnői tanácsadás: szerda 14-16 óráig
• Orvossal tartott tanácsadás: kedd 12-14 óráig és

11
csütörtök 8-10 óráig
Bejelentkezés szükséges!
tel: 06 20 435-9800
Utcák, melyek hozzám tartoznak:
Almás u., Aradi u., Arany János u., Bacsó Béla u.,
Bártfai u., Csillag u., Dobó u., Dohány u., Ezerjó u.,
Eperjesi u., Fűzfa u., Géza u., Határ u., Homokbánya u., Homokdűlő u., Hunyadi u. Jókai u., Kazinczy
u., Kígyóstó sor, Kígyóstó u., Kéri u., Kolozsvári u.,
Kossuth u.,Kölcsey u. Kövidinka u., Körte u., Losonci
u., Lugosi u., Meggyfa u., Mikszáth u., Nap u., Nádas u., Nyíres u., Pozsonyi u., Puttony u., Présház
u., Reveteg u., Rizling u., Sugár u., Szabadkai u.
Szalai sor, Szilva u., Szlanka u., Szőlősor u., Tücsök u., Vadvirág u., Vácbottyáni u., Veresegyházi
u., Viczián u., Viola u., Zombori u.
.Lőtte Erika
védőnő

Bölcsődei igények előzetes felmérése
2017-től a három éven aluli gyermekek
ellátása egy gyűjtőfogalom alá került, nevezetesen a bölcsődei ellátás fogalma alá.
A bölcsődei ellátás új ellátási formái a következők lettek:
az un. klasszikus bölcsőde,
a mini bölcsőde,
a munkahelyi bölcsőde és
a családi bölcsőde.
(Az új módosító EMMI rendelet a Magyar
Közlöny 2016. évi 40. számában jelent meg.)

önállóan, társulásban, vagy akár civil, egyházi
fenntartóval kötött ellátási szerződéssel eleget
téve e kötelező feladat ellátásának.
Az utóbbi és az idei évben sem volt lehetőség bölcsődére pályázatot benyújtanunk, óvoda
bővítési pályázataink immár két éve nem nyertek támogatást. Jelenleg is van elbírálás alatt e
témában benyújtott pályázatunk, melyet még
nem bíráltak el.
A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb
2018. december 31-ig ad lehetőséget.
Az eddigi szabályozás a 10 ezer fő feletti
Korábban a jogosan felmerült igényekre
településeken tette kötelezővé a bölcsődei el- részben az óvodába felvehető gyermekek életlátás biztosítását.
korának csökkentésével, részben a Veresegy2017. január 1-jétől kötelező lesz a bölcső- házi Önkormányzati Bölcsődével való együttdei ellátás megszervezése, ahol:
működő kapcsolat kialakításával igyekeztünk
•
arra legalább öt gyermek napközbeni megoldást találni.
felügyeletére igény jelentkezik, vagy
Településünkön lehetőség van a két és fél•
a településen élő három év alatti éves gyermekek óvodai elhelyezésére, amely
gyermekek száma meghaladja a 40 főt.
úgy tűnik, eddig részmegoldásként segítette a
Az igények ismeretében dönthetnek az szülők munkavállalását.
önkormányzatok, hogy mely szolgáltatási formát választják, így nem csak intézményt, azaz
Tavaly lehetőség volt kilenc gyermek elhebölcsődét, vagy mini bölcsődét, hanem akár a lyezésére a Veresegyházi Meseliget Bölcsödécsaládiasabb, egyszerűbb feltételekkel létrehoz- ben, ám az előzetes információk szerint ez a
ható családi bölcsődét is kialakíthatunk, akár Veresegyházi jelentkezések száma miatt meg

fog szűnni,, vagy minimálisra csökkenhet.
Erdőkertesen jelenleg két, magánszemély
által fenntartott családi napközi működik.
Az igények ismerete szükséges ahhoz,
hogy a pénzügyi lehetőségekre is figyelemmel,
a lehető legjobb megoldás születhessen!
Az önkormányzat az igények felmérését
követően dönt a bölcsődei ellátás formájáról,
helyéről.
Kérem a Szülőket, hogy az igények megismerése, felmérése érdekében szíveskedjenek
a 2017/2018. nevelési év során jelentkező
bölcsődei férőhely iránti igényüket, indoklással
együtt 2017. április 15. napjáig, a polgármesteri hivatal címére levélben, vagy a jegyzo@
erdokertes.hu e-mail címre bejelenteni.
Kérjük, hogy a keresőtevékenységet folytató, vagy folytatni kívánó szülő aktív munkaviszonyáról legkésőbb 2017. május 31-ig
munkáltatói igazolást - vagy leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála
alkalmazásban fog állni, megjelölve annak
kezdő időpontját is, - nyújtson be, ennek
hiányában nincs lehetőségünk a bölcsődei
felvételre.
Dr. Pásztor László
polgármester
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Országos
k ompetencia mérés

M

inden évben május végén
rendezik meg az Országos
kompetenciamérést az ország összes
általános és középiskolájában. Az
egységes feladatlapokat minden 6.
8. és 10. évfolyamos diák kitölti. Az

Ezzel az eredménnyel
felülmúltuk korábbi
teljesítményeinket, ami
diákjaink szorgalmának
és pedagógusaink
kitartó és lelkiismeretes
munkájának is
köszönhető.

eredményeket évfolyamok és iskolák szerint, valamint tanulónként is
elemzik. Intézményünkben a 2016
májusában megírt mérés eredményeiben jelentős javulás tapasztalható. A javulás remélhetőleg annak
is köszönhető, hogy a mindennapi
tanulási-tanítási folyamatba beépítendő tevékenységeink legfőbb
célja és feladata, tanulóink szövegértési és matematikai képességeinek

fejlesztése.
A felkészülést a mérés lehető legjobb eredményének az eléréséhez jelentős mértékben segíti az a lehetőség, hogy tanulóink a magyar nyelv
és irodalom, illetve a matematika
tantárgyat képesség szerinti csoportbontásos formában tanulhatják, valamint az 5. és 6. évfolyamon
a matematika tantárgyból bevezetett plusz egy logikai gondolkodást
fejlesztő tanóra.
Mindezek mellett diákjaink a
többi tanórákon is foglalkoznak
különböző típusú kompetencia alapú feladatokkal, melyek nagyban
hozzájárulnak az adott tananyag
hatékonyabb elsajátításához.
A legutóbbi mérés eredményeit,
illetve a viszonyítási adatait az alábbi táblázat mutatja.
A táblázat adataiból kitűnik,
hogy diákjaink matematikából és
szövegértésből is a községi és nagyközségi átlageredményektől több
pontszámot értek el, míg a 8. évfolyam szövegértésből az országos
átlagot is felülmúlta.
Bodor Sándor

Tanulmányi sikerek:

Kva ssay v erse ny
Március 17-én idén is megrendezésre került Őrbottyánban a kistérségi Kvassay tanulmányi verseny,
matematikából, olvasás-szövegértésből és helyesírásból, amelyen 17
iskola 118 diákja vett részt.
A verseny kategóriái:
 Olvasás-szövegértés: (1–4.
osztályig) szépirodalmi szöveg feldolgozása feladatlapon
Szépirodalmi szöveg részletének
hangos, kifejező olvasása
 Helyesírás: (1–4. osztályig)
szavak, mondatok tollbamondása
 Matematika: (3–8. osztályig) a versenyen logikus gondolkodást kívánó feladatok

Az őrbottyáni negyedik osztályos
tanulók még egy kis színdarabbal is
kedveskedtek nekünk mielőtt nekikezdtek volna a versenynek a gyerekek.
Iskolánk 8 kisdiákja szerepelt az
őrbottyáni megmérettetésen, azok a
tanulóink, akik a háziversenyünkön
értek el első helyezést matematikából, olvasás-szövegértésből és helyesírásból.
A versenyen induló tanulóink:
2. évfolyam
Rákó Jázmin 2. a
Alpár Lili Anna 2. b
3. évfolyam
Balázs Anna Krisztina 3. b
Dugonics Natália 3. b
Szuhanyik Zsolt 3. b
4. évfolyam

Farkas Viktória 4. a
Zsömle Dóra 4. a
Konkoly Eszter Margit 4. b
Az Erdőkertesi Neumann János
Általános Iskola legügyesebbjei:
matematika:
Balázs Anna Krisztina 4. hely
helyesírás:
Dugonics Natália 5. hely
Olvasás-szövegértés:
Szuhanyik Zsolt 6. hely
Gratulálunk az elért szép eredményekhez, és köszönjük a gyerekeket felkészítő tanítók: Tóth
Béláné és Horváth Orsolya, valamint szüleik munkáját.
Perbiró Ágnes
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M e g e m l é k e z t ü nk
az 1848-as forradalom
hőseiről
Az Erdőkertesi Neumann János
Általános Iskola tanulói az idén is
méltóképpen emlékeztek meg az
1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről.
A Faluházban történt megemlékezésre már hosszú hetek óta készültek
az iskola színjátszó körének tanulói
Séra Andrea tanárnő vezetésével. A
színes műsor dramatikus játék keretében elevenítette fel Március 15.
legfontosabb eseményeit és irodalmi
szemelvényekkel érzékeltette a nap
forradalmi hangulatát. A fiúk által
táncolt verbunkos, a lányok nemzeti
színű szalagokkal előadott gyakorlata

BAR áTSáG
KLUB
Kedves Erdőkertesi Nyugdíjasok!
Az eltelt időszak is bővelkedett
eseményekben.
Február 22-én az éves beszámolóra meghívtuk Nagyné Gódor
Csilla alpolgármesterasszonyt. Az
éves beszámolót és a pénzügyi értékelést a tagság egyhangúlag elfogadta.Megbeszéltük az ez évre tervezett
programokat.
Február 23-án farsangi ünnepséget tartottunk. A tagságból 13

még érdekesebbé, a kisebbek számára
is élvezetessé tették a programot. A
műsor összeállításáért és betanításáért Séra Andrea tanárnőt, színvonalas
teljesítményéért valamennyi fellépő
gyermeket, a szalaggyakorlatok betanításáért Koczkásné Pintér Judit
tanárnőt, a hanganyag összevágásáért
pedig Tóth Zoltán tanár urat illeti
köszönet.
A műsort követően került sor a
helyi tanulmányi versenyek nyerteseinek megjutalmazására. A matematika, szövegértés, helyesírási
versenyek legjobbjai képviselték
iskolánkat március 17-én a Kvassay
tanulmányi versenyen, ahol eredményesen szerepeltek.

a műsor fergeteges volt.A végén
minden nő egy kis csoki szívecskét
kapott emlékbe.
Március 8-án a község Nőnapi
műsorát néztük meg a Faluházban.
A kis óvodások fellépése után az önkormányzat férfiaiból összeállt kis
csapat szerepelt. Nagyon mulatságos
volt. A műsor után teával, kakaóval
és kaláccsal kínálták a nőket és egy
szál virággal kedveskedtek. Köszönjük.
Március 15-én délelőtt a Faluházban tartott ünnepi műsoron vettünk részt, majd a Batthyány-emlékműnél a koszorúzást is megnéztük.
Továbbra is várjuk klubunkba az
otthon unatkozó nyugdíjasokat
Bencze Kálmánné
klubvezető

Kissné Mészáros Ágnes
személy jelmezbe öltözött.Helyezés
nem volt mert nem lehetett választani közülük. Mindenki egy tábla
csokoládét kapott. A jó zenét Pásztor Béla szolgáltatta, a hangulat remek volt.
Március elsején tartottuk a klubban a Nőnapot. Habár kevés a férfi a
klubban mégis remek műsort állítottak össze. Volt vers, vicc és rengeteg nóta. A végén minden hölgy egy
cserép virágot kapott.Sajnos kevesen
voltunk, mert a nátha a nyugdíjas tagokat sem kímélte.
Március 7-én Gödöllőn voltunk
egy páran Nőnapi műsoron. Remélem aki eljött nem bánta meg mert

Beiratkozás időpontja a

Szőlőfürt Református
Óvodában:
2017 április 25.: 8-16-ig
április 26.: 10-18-ig
április 27.: 8-16-ig
Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
szolofurtovoda.reformatus.hu
szolofurtvezeto@gmail.com
06 30 546- 2642,
06 28 475-087
2113 Erdőkertes Fő tér 2.

hi t
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Egy gondol at bánt engemet…

P

etőfi után nekem szabadon április
elején nemcsak az április, nemcsak a
tavasz jut eszembe és a fecskék, de a halál,
párnák, betegségek, virághervadás titkos
féreg fogával, elhagyott, üres szobában álló
gyertyaszál, vagy hasonlók. Illetve ezek mellett az, hogy miközben itt van a kezemben a
„bölcsek köve”, miközben látom és tapasztalom a saját életemben, hogy működik a program, ha a megfelelő szabályokat megtartom,
akkor egy csodálatos életre vagyok hivatalos,
aközben látom azt is, hogy milyen sok ember
arról beszél, hogy nincs „bölcsek köve”, nincs
lehetőség jobb és szebb életre. Sőt, az élet
időnként olyan súlyú tragédiákkal terhel minket, hogy nem tudjuk feldolgozni sokszor azt,
ami minket ér. Közlekedési balesetek, egészségügyi tragédiák, árvaság, özvegység, válás,
harag, fel nem dolgozott indulatok lepik el az
embert és azt érezzük, hogy minden hiába,
nincs mit tenni. De ez nem igaz! Kezünkben
van a Biblia, itt a segítség.
Nehéz azt látni, hogy miközben megértettem azt az életszemléletet, amely segít a napi
problémák feldolgozásában, aközben egyre
több olyan embert ismerek meg, aki a Biblia
értelmetlenségéről beszél. Az egyház bűneiről, ún. pedofil papokról, hataloméhségről,
adakozási kényszerekről beszél. Ezért nagyon
sokan nem is vágyakoznak az élet forrásához, Jézushoz. Nem is érnek el hozzá, hiszen
azt gondolják, hogy mindez csak ábránd és a
bűnös papok értelmetlen beszéde. Sajnálom,
hogy ez alakult ki a 40 éves ateista propaganda hatására. Pedig tényleg itt van a megoldás,
a kezünkben. Csak venni kellene és olvasni
kellene, és tenni kellene. Mert aki veszi, olvassa és teszi, megváltozik, megújul általa.
Egyre inkább elfogadja életét, helyzetét, belső és külső konfliktuskezelési módokat talál
benne. Nem tüneti kezeléseket keres többé,
hanem a probléma gyökerét kezeli. Mint a
fogorvos: hiába tenne koronát a fogra, ha a
fog gyökere romlik. Elfedni könnyen lehet a
gondot, de később annál nagyobbat fog durranni vagy akár robbanni. Azt értem, hogy az
ember szenved a bűnök következményeitől,
mert azok nagyon tudnak fájni. A Biblia azon-

ban olyan életvezetési elvet ad elénk, olyan
rendszert, amelyben úgy szabadul meg az
ember a bűnök fájdalmas következményeitől,
hogy nemcsak a következmények gyógyulnak
meg, hanem a bűnöket hagyja el.
Ugyanis ez a gond mindig. Isten megmondja, hogy mit ne tegyünk és minek milyen fájdalmas következményei lesznek. Az
ember pedig soha nem szereti azt, hogy valaki beleszóljon az életébe. Kezeltetni szeretné
magát, tünetmentessé szeretne válni, de a kiváltó okokat nem akarja abbahagyni. Mintha
azt mondanánk, hogy aki leugrik a mélybe,
az összezúzza magát. Isten nem olyan életet
készített elő nekünk, amelyben a leesett és
magát összezúzott ember sebei kezelésére
gyógyírt készít, hanem olyat, amelyben ha
az ember hallgat Istenre, nem esik le és nem
zúzza össze magát. Nem a bűnök következményeit kell kezelgetni, hanem a bűnt kell
abbahagyni.
Ez a nagy és fontos felismerés – lenne.
Mennyire sajnálom, hogy az emberek ellenséget látnak az egyházban, agymosást a
Bibliában, kötözködőt a lelkészben. Pedig ha
tudnák, hogy milyen kincs van a kezünkben!
Van, aki tudja. Van, aki keresi Teremtőjét.
Megtalálja azt az életszemléletet, amelybe

belefér a szerető Isten, beleférnek a tragédiák is, meg belefér a lehetetlen lehetősége
– imádság által. Csakis úgy. Sőt még az is,
hogy az életünk véges, és akár gyermekkorban ér véget, akár fiatalkorban, vagy akár
nagyon későn, megtaláljuk a segítő kezet. Isten segítő kezeit, amelyek Jézus Krisztusban
lettek a mieinkké. Mi átszegeztük ugyan, de
Ő halála után feltámadt, legyőzte a halált. De
mi ehhez csakis hit által csatlakozhatunk.
Ez a gondolat az, ami bánt engemet –
mostanában. Mert sok olyan emberrel találkozom, aki vagy nem ismeri a bibliai gondolatokat, vagy ha ismeri, de nem teszi. Ezért
teljesen(!) tönkremegy nagyon sok élet,
házasság és egykori szép remény. Ezt pedig
nagyon fájdalmas végignézni.
Bárcsak minél többen értenék meg, olvasnák és valósítanák meg a csodás isteni akaratot, amely az ő életükre is hatással lehet.
Jézus feltámadt – bizonnyal feltámadt!		
					
Ámen.
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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al akform áló edzés, nemcsak nőnknek!

(Ingyenes!)

Kedves sportolni vágyók!

• Spinracing edző, Fitness
Company
• Személyi edző, Fitness Company
• Gymstick Muscle oktató, Fitness
Company
• TRX® Trainer, R-Med Akadémia
• TRX® csoportos óraépítés kurzus,
R-Med Akadémia
• Életmódtanácsadó- wellness
trainer, Fitness Company
• Kriston Intim Torna
• Love Your Belly Hasizomfejlesztőés regeneráló tréning

V

árok mindenkit szeretettel április 22-étől minden
szombaton 9 órától az Erdőkertesi
Általános Iskola tornatermébe ahol
profi edző segítségével kezdhettek
bele egy új, sokkal egészségesebb és
energizálóbb életformába! A heti
rendszerességgel megtartott jó hangulatú, zenére, közösen végzett gyakorlatok hatására rövid időn belül
javul a testtartás, a közérzet, a zsírpárnák pedig látványosan csökkenni
fognak. Az órának zsírégető és általános fittséget növelő hatása van,
valamint alkalmas a női test regenerálására is (például a terhesség utáni
szétnyílt hasizom zárására).
A hölgyek mellett természetesen
az urak is bátran részt vehetnek az
órákon, hiszen az erő állóképességre
is jótékonyan hat, remek kiegészítője a konditermi súlyzós edzésnek.
Az órák tudatosan összerakott
mozgásanyagra épülnek, különösen
figyelve a bemelegítésre, a fokozatosan emelkedő terhelésre és az edzés
utáni megfelelő nyújtásra, ezzel
csökkentve a sérülés és a kellemetlen
izomláz kialakulását.
Szeretném megmutatni, hogy
sportolni öröm, sportolni jó és nagy
élmény a saját határainkat feszegetni
és egyre feljebb tolni! Hiszek abban,
hogy a rendszeres mozgás hatására
nem csak szebbek és erősebbek leszünk, de a hétköznapi problémákat
is könnyebben vesszük.
Fontos számomra, hogy minden
vendégemet az egyéni igényeknek
megfelelően segítsem a lehető leggyorsabban a céljai felé. Az ide vezető úton pedig életformává fog válni a
sport és a mozgás.
Keresem és folyamatosan tanulom a leghatékonyabb edzésmódszereket, legyen szó funkcionális edzé-

sekről, hatékony zsírégetésről, erő
állóképesség fejlesztésről, prevencióról, szülés utáni teljes körű regenerálásról vagy már meglévő betegségek
sport terápiájáról.
Végzettségeim, továbbképzések:
• Aerobik edző, Fitness Company

Időpont: április 22-től, szombatonként 9 órától
Helyszín: Erdőkertes, Általános
Iskola tornaterem
Ruházat: bármi amiben jól érzed magad
Edző: Szücs Szabina
Tel: 06-20-34-00-184
Email:
sportbanazelet@gmail.com

Sportbál
Tízedik alkalommal került meg-

rendezésre a már hagyománnyá váló
Jótékonysági Sportbál. Az elsőt 2006.
februárjában szervezte meg id. Hollósi
János és Csizmadia Balázs. Folyamatosan megrendezésre került, a tíz év alatt
csak egyszer maradt el.
Minden évben nagyon színes és
változatos előadásokkal (idén: Szadai
Czibere Táncegyesület, Kangoo Fitness
– Unger Timi csapata), visszatérő zenészekkel (9. alkalommal zenélt a Szénási
Együttes) és meglepetés műsorral készülnek a rendezők, így egyre több ember érdeklődik a rendezvény iránt. Idén
150 bálozó vett részt az eseményen,
köztük a településünk polgármestere és
a képviselő testület nagy része is.
A vacsoráról idén Leszák Ildi Konyhája
gondoskodott. A hangulat fergeteges
volt, a tánc hajnalig tartott. Az est fénypontja mégiscsak a meglepetés műsor
volt; most nem a Spanyol kánkánt
láthattuk, hanem a Szibériai Expresszt.
Meghökkentő, pikáns és nagyon mulatságos volt. Köszönet Szkoklik-Vass
Kingának a tánc betanításáért.
A Jótékonysági Sportbál eddigi bevételét mindig az Erdőkertesi Sport Egyesület utánpótlására fordították. Emellett
a szervezőknek fontos a közösség
összekovácsolása és építése. Köszönjük
a támogatást és a segítséget Szokoláné
Zámbori Ildikónak, Fristácki Ildikónak, Csizmadia-Nagy Évanak, Varga
Katalinnak, Hollósi Marikának és
Pallag Katalinnak a szervezésben és
kivitelezésben nyújtott munkájukért. A
reklámot a Dekor Klinikának. Végül,
de nem utolsó sorban köszönet a főszervezőnek Csizmadia Balázsnak.
Jövőre ismét találkozunk!
Varga-Bokor Zsuzsanna
(képviselő)
bálozó

Sportbál
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Képes

Krónika
6.

• 1. Internet Fiesta a Mikrokontroller Klubban, tojásíró program • 2-3.
Március 15-i ünnepségen • 4. BioPont
Klub a megújuló energia előadáson
• 5. Japán kiállítás teakóstolóval • 6-11.
Nőnapi rendezvények
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