• 1-6. A Meseszó Egyesület
egyik tagja, Kiss Ágnes
élőszavas mesével kedveskedett a gyerekeknek.
Mindkét oviból 25-25
gyerek és az iskolából két
osztály (40 fő) jött el, hogy
a kiállítás tárgyai között
magyar népmesét
hallgasson.
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2.
5.

3.

4.
• 7-8. Verebélyi
Kincső folklorista, egyetemi
tanár előadása
Róheim Géza
etnográfus
életéről.

6.

7.

8.

• 9-10.
A Népi
Mesterségek Pest
Megyei
Egyesületének
kiállításán

9.
• 11.
A Smaragdfán az idén
végre kinyílt néhány
virág is... tavaly elfagyott,
de most megmutatta
magát. Éppen öt éve
ilyenkor ültettük, kis
húsz centis apróság volt,
most meg négy-öt méter,
pedig egy évben tövig
vissza kellett vágni, mert
egy vandál letörte.

11.

10.
• 12.
A 60 órás programozó tanfolyamon, melyet
a Dél-Alföldi
Teleházzal
közösen indítottunk. Tanfolyamvezető:
Maya Carmen
11.

12.

emzeti konzultációs lakossági fórumot
NFaluházban.
tartottak május 16-án az erdőkertesi
A rendezvény vendége volt

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára, az est házigazdája pedig Tuzson Bence, a Pest megyei
5-ös számú választókerület országgyűlési
képviselője. A lakossági fórumon részt vett
Pásztor László, Erdőkertes polgármestere,
Göd városvezetői, de több látogató érkezett
Veresegyházról és a környező településekről is.
Köszöntőjében Tuzson Bence egyebek
mellett arról beszélt, hogy azok az intézkedések, amelyeket az Európai Unió döntéshozói Magyarországra akarnak erőltetni
– mint a bevándorlók felső határ nélküli
kvóta szerinti szétosztása, a rezsicsökkentés eltörlése, a gazdasági önállóságunk
megszűnése –, mind-mind hosszútávon
befolyásolják a magyarság sorsát.
Azért vagyunk itt, hogy kiálljunk az ország
mellett – fogalmazott Kontrát Károly. Az

Aprónép Sportnap

utca 4.) és a Delelő Lovastanya is.
Köszönjük az együttműködést a résztvevőknek, reméljük sokan ellátogatnak a további
edzésekre is!
Pallag Katalin Csányi Anita és
Varga-Bokor Zsuzsa szervezők

Szűcs Szabina – Alakformáló órát tart
minden szombaton 9.oo -10.oo –ig az
iskola tornatermében
Erdőkertesi Aerobikos Csajok órája kedden
ájus 20-án első alkalommal került
és csütörtökön az iskola tornatermében
megrendezésre az Aprónép Sportnap.
18.3o-19.3o-ig
A rendezvény célja az volt, hogy a község- Kiss Niki – Zumba minden héten kedden és
ben működő edzők, oktatók és egyesületek csütörtökön az ovi tornatermében
bemutatkozhassanak és ezáltal sportolásra
18.oo - 19.oo-ig
ösztönözzék a lakosság apraja-nagyját.
Diószeghi Zsuzsanna – Meridián Torna,
A Faluházban több, mint tízféle mozgásfor- kedd-csütörtök a Faluházban 16.oo -17.oo
mával ismerkedhettek meg az érdeklődők a óra között
jógától a néptáncig. Délelőtt Sebeők Sarolta Árvay Katalin – Életerő Torna kedd-csütörtök
táplálkozás és életmódváltási tanácsadóval
a Faluházban 17.oo -18.oo óra között
lehetett konzultálni, közben egészséges
Régi Noémi – Jóga oktató, OXIgén Stúdió
ételeket vitaminokat és táplálék kiegészítő- Veresegyház, www.oxigenstudio.hu
ket is lehetett kóstolni. Amíg anya tornázott, Csányi Éva – Hatha jóga a Faluházban
a játékszobában a Veresegyházi Társasjáték minden hétfőn 18.oo órától
Klub játékaival lehetett elütni az időt.
Szirmai Edit – RTM, Kanga és Anya torna
Nyílt edzéssel várta az érdeklődőket az
Veresegyház
Erdőkertesi Judo Klub és az Erdőkertesi
Sebebők Sarolta – Mozdulj Anyu! –
Ökölvívó Sportegyesület is. Köszönet jár a
www.mozduljanyu.hu Veresegyházon és
klubvezetőknek, hogy áldoztak a szabadide- Csomádon tart csoportos órákat.
jükből ezen a napon is!
Fitten Veresen – Senior Torna
További két külső helyszínen is igyekeztek
aznap megmozgatni az erdőkertesi lakosohttp://fittenveresen.hu/index.php
kat: ingyenes belépést biztosított edzőterAlmási Bernadett – Veresi Bokréta
mébe a KF GYM konditerem (Bethlen Gábor
Néptáncegyüttes

M

államtitkár arról beszélt, hogy Brüsszel több
olyan tervvel állt elő, amely Magyarország
függetlenségét és biztonságát veszélyezteti, s hangsúlyozta azt is, hogy hazánknak
erején felül kell áldozatokat hoznia és
küzdenie, hogy megvédje Magyarországot,
de az Európai Uniót is az illegális bevándorlók százezreitől. Nekünk azonban nem
esik nehezünkre, hogy megóvjuk hazánkat,
mert – ahogy Orbán Viktor miniszterelnök
korábbi nyilatkozatát idézve Kontrát fogalmazott – „szenvedélyünk Magyarország”.
Kontrát Károly szerint az Európai Unió rossz
válaszokat ad a migráció problémájára,
mert továbbra is az elosztási rendszerben
gondolkodik, amivel mi nem értünk egyet.
Álláspontunk szerint a segítséget kell
odavinni, ahol a baj van.
A politikusok arra kértek a hallgatóságban
ülőket, hogy csatlakozzanak ahhoz a
másfél millió magyar honfitársukhoz, akitől
már visszaérkezett a küldemény: mindenki
töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőíveket
és a meghosszabbított határidőig, vagyis
május 31-ig küldje vissza, mert minden
magyar ember véleménye számít.

Anyák napi megemlékezés az
Erdőkertesi Faluházban
Hetek óta készülődtünk az ESZAK
Rád –Érünk + 60 csoportjával egy
Anyák napi megemlékezéssel, melyet
Erdőkertesen a Faluházban tartottunk.
Frissen reggel, márt többen a
szendvicseket, finom süteményeket és
az üdítőket készítették elő a szépen
megterített asztalokra. Illatos szép
virágokkal díszítették a színpad elejét.
9 órára az összegyűlt közönséget
Novák Róza köszöntötte kedves
szavakkal és sokakat megkönnyeztető gyönyörű verssel. Ez után ismét
versek és énekek követték egymást:
Mohácsi Kálmánné Erzsike Kibédy
Ervin versével, Horváth Károlyné
Jolika egy szép énekel, Csörögből
Gergely Lászlóné Rózsika egy csodás
anyák napi verssel örvendeztette az
összegyűlteket. Ezt követően a „kistérségi” kórus népdal csokorral emelte
a hangulatot sokak tetszésére, Varga
Judit vezényletével. Mindkét óvodából
(Szőlőfürt és a Kiakarok Nyílni óvoda)
a gyermekek egy –egy rövid, kedves
műsor –csokorral örvendeztettek meg
bennünket.
Róza minden jelenlévő hölgynek

virággal kedveskedett, sőt a fiúkat
sem hagyta ki a köszöntésből, a kis
ajándék: egy szívecskével feldíszített
nedűvel töltött üveg volt.
A szünetben csemegézhettünk a finom
falatokból. Majd a szünet után Varga
Judit régi, kedves, szíveket melengető
slágerekkel jutalmazta a közönséget,
bíztatva mindenkit az együtt éneklésre. Szuper volt a hangulat!
Ezt követően egy kis várakozással
ebéd után egy órára a Szociális
otthonban köszöntöttük műsorunkkal
az otthon lakóit. Az otthon vezetője
és dolgozói nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Szintén versekkel, énekekkel örvendeztettük a jelen lévőket.
Meghatottan és könnyes szemekkel
hallgatták műsorunkat, ezt követően
örömmel fogadták az elkészített
ajándékainkat, és a virágokat.
Beszélgetéssel egy kis vendéglátással
zártuk ottlétünket, megígérve, hogy
máskor is eljövünk, sőt egy szívélyes
meghívást kaptunk közös bográcsozásra.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni Glózer Ágotának a versegyházi
Flamingó virágház üzletvezetőjének,
akitől felajánlásként a szépséges kis
virágokat kaptuk.
Gál Henrikné Ildikó

HIRDETÉS

Szenvedélyünk neve:
Magyarország

P olg á r m e s t e r i tá j é k o z tató
Tisztelt
Erdőkertesi
Polgárok!
Az eltelt
időszakban az
alábbi eseményekről számolhatok be.
Április 28-án Eich László
Dunakeszi Tankerületi Központ
igazgatójával egyeztettem az önkormányzat tulajdonában, de a
Tankerület
vagyonkezelésében
lévő Neumann János Általános Iskola nyári karbantartásáról, melynek legjelentősebb tétele a régi
épület lépcsőházát határoló üvegfal cseréje lesz. Ugyanezen a napon
egyeztettem az idei díszvilágítási
fejlesztésekről az Ifjúsági Táborban, illetve a vasútállomási részen
történő
járdarekonstrukcióval
kapcsolatosan.
n Május 4-én tervegyeztetésre került sor az idei útépítésekkel
kapcsolatosan. Ezen a napon részt
vettem Gödön a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás ülésén. Délután helyszíni bejárást tartottunk a június 10-i Családi nap
rendezvény résztvevőivel.
n Május 9-én helyszíni bejárás
volt a Közút képviselőivel a vasútnál lévő gömbsüvegsor kiépítéséről, illetve az épületnél összegyűlő
csapadékvíz elvezetéséről. Azóta
ezek a műtárgyak döntő részben
megépültek. Jelenleg a vasútállomás parkolójának bővítése van
folyamatban. Ugyanezen a napon
a Faluház előtti tér rekonstrukciójához kapcsolódóan is volt egy
helyszíni bejárás, a munkálatok itt
is megkezdődtek.
n Május 10-én az előző évi Szőn

lősor, Kazinczy, illetve Tó utcai
útrekonstrukciót megvalósító cég
képviselőivel tárgyaltunk a szükséges garanciális és javítási munkálatokról. Épületgépésszel egyeztettem a régi iskola épületében lévő
Donga pinceklub fűtésének újjáépítéséről.
n Május 11-én a MÁV képviselőivel helyszíni bejárásra kerül sor
a parkoló és a peron világításának
fejlesztéséről, mely rövidesen megkezdődik.
n Május 12-én részt vettem a
Veresegyház Kistérség Vácrátóton
tartott tanácsülésén.
Május 15-én egyeztettem Fekete József úrral a bányató körül
a tulajdonát képező ingatlanoknak az önkormányzat tulajdonába
történő kerülésének lehetőségéről.
Találkoztam a „Véndiófa” tulajdonosával, egyeztettünk buszmegálló létesítéséről, valamint a Faluház előtti tér rekonstrukciójáról.
Délután Járosiné Suba Karolina
óvodavezető búcsúztatóján vettem
részt. 19.00 órakor Polgárőr Egyesület elnökségi ülést tartottunk.
n Május 16-án a TÖOSZ Pest
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Megyei polgármesterek fórumán
vettem részt Dányban.
Május 23-án a csapadékvíz elvezetés tervezőivel egyeztettem.
n Május 24-én találkoztam
Ladjánszki Csilla iskolaigazgató
asszonnyal és a nyári feladatokat
egyeztettük. Majd a Containex cég
képviselőivel egyeztettem a sportöltöző bővítésének lehetőségeiről.
n Május 29-én Bizottsági ülést
tartottunk.
n Május 30-án Képviselő Testületi ülésre került sor. Ugyanezen a napon részt vettem az Idősügyi Tanács ülésén, valamint az
Erdőkertesi Viziközmű Társulás
ülésén.
n A sorozatos esőzések által
okozott károk enyhítése céljából
vis maiort nyújtottunk be, valamint Tuzson Bence országgyűlési
képviselőt írásban kerestem meg,
hogy a csapadékvíz elvezetés engedélyezési terv megvalósításához
pénzügyi forrás előteremtésével
segítse településünket.
Dr. Pásztor László
polgármester

Nemzeti konzultációs lakossági fórum a Faluházban

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

interjú

2

I ng y e nes tank ön y v m ár a
gi mn a zi sták n ak i s
Bővülő bölcsődei
férőhelyek

A parlamentben
lezajlott a jövő évi
költségvetés általános
vitája. A legfontosabb
változásokról Tuzson
Bence, a Pest megyei 5-ös
számú választókerület
országgyűlési képviselője
tájékoztatta lapunkat.

Ingyenes tankönyvek
– Habár az eredetileg tervezett felmenő rendszerben az idén
ősztől még csak az 1-5. osztályosoknak kellett volna ingyenesen
megkapniuk a tankönyveket, egy
nagy ugrással a kormány úgy döntött, hogy a jelentősen kiszélesítve, a kilencedikesekig kiterjeszti a
programot.
– Az intézkedésre ebben az évben 2,4 milliárd forint többletforrást biztosítottunk.
– Általában a kilencedikeseknek, vagyis a négyosztályos gimnáziumok első évfolyamos tanulóinak
kerül a legtöbbe a tankönyvcsomag, mert ők ilyenkor szerzik be
azokat a kiadványokat is, amelyeket nemcsak egy tanévben, hanem
négy esztendőn át használnak.
– Az eddigi csaknem hétszázharmincezer gyermek helyett már
több mint egymilliónak biztosítjuk ingyen a tankönyveket.
– Mióta a tankönyvkiadás és
tankönyvellátás állami feladat lett,
és nem hagyjuk, hogy a magáncégek nyerészkedjenek rajta, azóta
az árak is jelentősen – átlagosan
23 százalékkal – csökkentek. Ez
pedig azt jelenti, hogy még azok
a családok is sok pénzt spóroltak

meg, amelyek eddig nem estek
bele az ingyenes tankönyvellátási
programba.

A nyugdíjasok
megbecsülése
– A nyugdíjasok 2018-ban is
számíthatnak a kormányra: a jövő
évi büdzsé a munkából élők költségvetése lesz, de számunkra teljesen természetes dolog, hogy ebbe a
nyugdíjasokat is beleértjük, róluk
sem feledkezünk meg, hiszen a
maguk módján ők is a munkából
élnek, azzal, hogy ők korábban
már egy életet ledolgoztak ezért az
országért.
– Ahogy 2010 óta minden évben, úgy jövőre is biztosítjuk a
nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését.
– A nyugdíjemeléseknek és a
tartósan alacsonyan inflációnak
köszönhetően az elmúlt években a
nyugdíjak vásárlóértéke is megnőtt.
– A Nők 40 programra jövőre 260 milliárd forintot biztosít a
kormány.

– A bölcsődei ellátásra az idei ös�szeg kétszeresét, csaknem harminchét milliárdot szánunk jövőre.
– A hagyományos bölcsődék
mellett szeretnénk széles körben
elérhetővé tenni a hároméves kor
alatti gyermekek napközbeni elhelyezésének különféle más formáit
is, mint a családi-, munkahelyi és a
mini bölcsődék, amelyek működtetésére külön források állnak rendelkezésre.
– A bérezés szempontjából fontos, hogy a felsőfokú végzettséggel
rendelkező kisgyermeknevelőket
bevontuk a pedagógus-előmeneteli
rendszerbe. Ennek folytatásaként
olyan ösztönző megoldásokat biztosítunk, amelyek támogatják azokat, akik vállalják a felsőfokú végzettség megszerzését. Így már tavaly
a csecsemő- és kisgyermeknevelő
alapszakra felvettek száma csaknem
megháromszorozódott az előző
évhez képest.
– A középfokú végzettséggel
rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők bérének emelését ezzel
párhuzamosan bölcsődei pótlékkal
erősítettük meg, és nekik egy külön
pótléktáblát vezettünk be.
A 2018-as büdzsé a munkából
élők költségvetése lesz, mely minden mag yar ember számára megteremti a lehetőségét annak, hog y
ismét léphessen eg yet előre a saját
életében. A kormány továbbra is
elkötelezett a munkahelyteremtés
ösztönzése, a családok támogatása, valamint Mag yarország biztonságának megerősítése mellett.
Mogyorósi Zsuzsanna

t e s t ü l e t i hír e k
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2017. április 25-én
A
megtartott
Képviselő-testületi ülés napirendjei

mányzati étkeztetések támogatására lomás közötti szakaszának felújítáElőadó: Dr. Pásztor László pol- sára;
gármester
- az Erdőkertesi Polgármesteri Hi7. Egyebek
vatal főzőkonyhájának felújítására.

1. Az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének I. sz. módosítása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
2. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
3. Belső ellenőri tájékoztató
Előadó: Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző
4. Pályázat benyújtása épületenergetikai fejlesztésre /KEHOP5.2.9./
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
5. Pályázat benyújtása járdarekonstrukcióra
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
6. Pályázat benyújtása önkor-

A Képviselő-testület elAz Önkormányzat 10
fogadta az Önkormányzat
millió forint beruházási
2016. évi költségvetésének
hitel felvételéről döntött,
módosítását és az Önkormelyet a település úthálómányzat 2016. évi gazdálkodásáról
zatának további javítására
szóló pénzügyi beszámolót.
kíván felhasználni.
A Képviselő-testület két ingatlan
A Képviselő-testület értékesítéséről határozott.
megtárgyalta a 2016. évi
belső ellenőri tevékenységHoma Ibolya
ről készült tájékoztatót.

voltak:

Meghívó

A testület döntést hozott három pályázat benyújtásáról:
- az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal, a Szőlőfürt Református Óvoda és a Róheim-ház (öreg
iskola) épületének energetikai korszerűsítésére;
- a Fő úti járda Tó utca, Vasútál-

Az ErdĘkertesi Neumann
János
Általános
Iskola
pedagógusai
és
diákjai
tisztelettel meghívják
Önt és Kedves Családját
jótékonysági gálamĦsorukra,
mely 2017. június 9-én,
pénteken 18 órakor kerül

Pallócska Ramóna 4. A o. tanuló munkája

megrendezésre

az

ErdĘkertesi Faluházban. A gálamĦsor bevételébĘl
öltözĘszekrényeket szeretnénk vásárolni. Amennyiben
egyetért célunkkal, az Ön által felajánlott összeggel
pártolójegyet vásárolhat az iskolában, illetve a
helyszínen is adakozhat.
Tanulóink nevében is köszönjük!

Képviselői fogadóóra
Az Erdőkertesi Polgármesteri
Hivatal tanácstermében
2017. június 12-én
17.3o órától - 19.oo óráig
Hack István képviselő
fogadó órát tart.

Mézesvölgyi Nyáresték
- kvízjátékán 2 db
jegyet nyert a július
7-i FERGETEGES című
előadásra

TÓTH BÉLÁNÉ
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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
E havi számunkban 14/2008. ÉGETÉS NEM ENGEDÉLYE(12.04.) önkormányzati rendelet ZETT. SZEMÉT ÉGETÉSE MINmódosításáról,a Közterületek rend- DENKOR TILOS!
jéről állatvédelemről ejtenék néhány
n Településünknek is égető probszót.
lémája a szemetelés. Néhányan, a
n FIGYELEM! Aki nem érte- szemetet (zsákban vagy csak szétsült még róla, módosításra került A szórva ) főként háztartási, elektro13/2016. (XI. 28.) önkormányzati nikai-, és zöldhulladékot helyeznek
rendeletekkel módosított 14/2008. el, a közterületen buszmegállókban
kihelyezett szemetes edényekbe illetve a külterületi dűlőutak menti
JÚNIUS 1-TŐL
árkokba. Az erdőkertesi közterületAUGUSZTUS 31-IG
felügyelők munkájuk során gyakran
találkoznak szemetelőkkel, évi szinSEMMINEMŰ NYÍLT
ten mintegy 50 eset fordul elő, amiTÉRI ÉGETÉS
kor intézkedniük kell. Ezek a kisebb
NEM ENGEDÉLYEZETT.
szabálysértések: cigaretta csikkek elSZEMÉT ÉGETÉSE
dobálása, kisebb szemetelés közterüMINDENKOR
leten, de ide sorolható az ebek által
okozott “szennyezés” is. Nagyobb
TILOS!
számban fordul elő viszont az ille-

(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.
Június 1. és augusztus 31. között SEMMINENŰ NYÍLT TÉRI

gális hulladék elhelyezés. Éves szinten több tonna ilyen szemét kerül
az Önkormányzat részéről összeszedésre elszállításra. – Helyszíni bírság
felügyelet részéről 5-50 ezer forintig
terjedhet, illetve szabálysértési eljárás során a szabálysértési hatóság
is kiszabhat bírságot, amely ennél
magasabb mértékét az eljárás során
határozzák meg.

10 tanács Kutyatámadás
megelőzésére
1. Soha ne zavarjunk olyan kutyát, amelyik alszik, eszik, vagy kölykeit gondozza.
2. Soha ne simogassunk meg egy
kutyát anélkül, hogy lehetővé tennénk számára, hogy először ő megszaglászhasson minket (tartsuk be a
orr, szem, fül sorrendet)
3. Egy gyermek mindig kérjen engedélyt szüleitől és a kutya gazdájától mielőtt megsimogatná a kutyát.
4. Ha a tulajdonos nem képes
kontrollálni a kutyáját, és nem tudja szépen leültetni, hogy a gyermek
megsimogathassa, akkor egyszerűen
forduljunk sarkon és menjünk el onnan.
5. Soha ne közelítsünk olyan kutyához, és ne incselkedjünk vele,
amelyik kerítés mögé vagy autóba
van zárva, vagy ki van kötve.
6. Soha ne közelítsünk ismeretlen
és/vagy gazdátlan kutyához.
7. Soha ne meneküljünk bennünket üldöző kutya elől, és ne is fordítsunk neki hátat. Álljunk meg, és
maradjunk mozdulatlanok. Őrizzük
meg hidegvérünket és maradjunk
csendben. Karunkat tartsuk testünk
mellett, és ne sikítozzunk. Anélkül,
hogy meghátrálnánk, lassú, nyugodt
mozdulatokkal sétáljunk odébb vigyázva arra, hogy ne nézzünk a kutya szemébe.
8. Ha egy kutya támadásba lendül, legjobb ha egy kezünk ügyébe
kerülő tárgyat "kínálunk fel" neki,
ami lehet egy dzseki, könyv, bicikli
vagy bármi más ami pajzsként szolgálva megakadályozhatja, hogy a
harapás elérje testünket.
9. Ha egy kutya ránk támad, és
nem látunk más lehetőséget a védekezésre, legjobb ha a földön összegömbölyödünk mint egy sündisznó, arccal a föld felé. Karunkkal és
kezünkkel eközben fejünket védjük,

k ör n y e z e t ü nk
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rül. A Településen kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
szóló Önkormányzati rendeletben
foglataknak megfelelően első alkalommal történő befogás 5.000 Ft.
A következő alkalom szabálysértéi
feljelentést von maga után.

Múlt hónapban is volt SPAR
gyűjtés. Nagyon köszönjük azoknak, akik eljöttek a SPAR-hoz vagy
a Befogad-LAK-ba és élelemmel
támogatták védenceinket. Több
állatbaráttól is kaptunk pénzadományt, amire nagy szükségünk
tásával ismét lehetőségünk van 50 van, hogy működhessünk.
erdőkertesi rászoruló gazdi kutyáKÖSZÖNJÜK!
jának ingyenes ivartalanítására. A
OTP: 11742568-20003775
feltételek ugyan azok mint a múlt
Köszönjük ha segítenek!
évben. Várjuk a jelentkezéseket.
n

Ez a fotó érzékelteti,
hogy NEM tarthatunk
kutyát!
- Nincs háza, búvóhelye
- A terület szemetes
éles tárgyakkal teli,
amely balesetveszélyes.
- Nincs ivóvize!!!
- FIX LÁNCRA VAN
KIKÖTVE!
takarjuk. Mint mindig, most is fontos a higgadt, csendes viselkedés.
10. Ne feledjük, a farok csóváló
kutya nem mindig játékra hív, a farok csóválás lehet előjele egy esetleges támadásnak is.
Továbbra is kiemelt figyelmet
fordítunk a megfelelő állattartásra.
A haszonállatokra is vonatkozik,
nem csak a kedvtelésből tartott állatokra.
A nyárközeledtével ismét aktuális. Ne hagyjuk kedvenceinket napon vagy autóban! Ellenőrizzük,
van-e megfelelő árnyékos búvóhelye,
ahová behúzódhat a tűző nap elől.
MINDIG LEGYEN FRISS VÍZ
ELŐTTE!
n

n A múlt évhez hasonlóan a Sváj-

ci Susy Utzinger alapítvány támoga-

Még mindíg sok a felügyelet
nélkül kóborló kutya.
Senki ne nyugodjon meg attól,
hogy a kutyája chipes, és könnyen
hazajuttatjuk, mert ez is pénzbe ken

Mittó Gabriella és
Miksi József
Közterület Felügyelők

FAL U H ÁZ
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Június
u Június 13-ig látható A HAGYOMÁNY
SZOLGÁLATA
A Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete
tagjainak kiállítása

Június 9. 10.oo és 11.oo órakor a
Neumann János Általános Iskola diákjainak
év végi gálaműsora
18.oo-kor a Neumann János Ált. Iskola diákjainak év végi gálaműsora szülőknek,
barátoknak

u

Június 10-én (szombat) 10.oo EGYMI
ballagás
u

Június 10-én CSALÁDI NAP az Ifjúsági Táborban, fellép többek között az Alma
Zenekar, Horti Zoltán mesemondó, a Bikini
zenekar és még mások.

u

Június 11-én a Kertesi Kamarakórus
Turán lép fel a Bárdos Napok keretében rendezett kórustalálkozón

u

Június 13. 15.oo a Népi Mesterségek
Pest Megyei Egyesülete évi rendes közgyűlése

u

Június 13. 16.oo Könyvbemutató Dulai Éva (a Népi Mesterségek Pest Megyei
Egyesület elnöke): Fehérhímzések Szadán
(2. kiadás) könyvének bemutatója – a kiállítás zárórendezvénye
u

Június 17. (szombat) „Családi nap a
természetben”
Túra a Budai-hegyekben – bővebb
tájékoztató a honlapon és plakátokon.
u

u

Június 22. 17.oo EGYMI évzáró ün-

nepség
Június 24. (szombat) 14.oo
ULTI-KLUB

u

Június 25.. (vasárnap) 17.oo óra
NOSZTALGIA KLUB

u

u Június 30. (péntek) 10.oo Semmelweis

Nap (ESZAK)

www.erdokertesfaluhaz.hu
Június 26-30-ig Természetismereti és
Természetjáró Tábor
a Dunakanyarban
A többi meghirdetett táborunkra (KulTúra,
Kézműves gyermek június 8-ig, Kosárfonó
június 6-ig, Patchwork június 20-ig) várjuk
még a jelentkezéseket.
u

megfelelően alátámasztott ellenvélemények hatására akár meg is
változtatnak. A TÁRSASKÖR
elnevezés kiegészítéséhez szívesen veszünk javaslatot, ami esetleg
egyedi vagy lokális töltést ad a kifejezésnek. Felmerült a KERTESI
TÁRSASKÖR név, de várnánk a
kreatív ötleteket, és egy év múlva
(ez a pozitív gondolkodás!) megtartjuk a KÖR „névadóját”. A
nyertes pályázót színházjeggyel
jutalmazzuk.
***
v A Kertesi Kamara-

kórus várja a tagjai közé
mindazokat, akik szívesen énekelnek, és szerev Az intézmény július 3-31-ig és
tik a jó társaságot. A kóaugusztus 1-11-ig zárva tart, a tábo- ruspróba csütörtök 18.oo órakor
rok és a községi programok idejének kezdődik a Faluházban, karvezető
kivételével. Az ügyeleti nyitva tartást a Iványi Magdolna.
következő havi újságban és a honlapon
***
közöljük.
v
A Faluház
FELHÍVÁS!
GYERMEK MEG ŐRZŐ SZOLGÁLv HelytörtéTATÁST
szervez,
neti kutatásokkal elsősorban a saját rendezvényei
foglalkozó klub idejére, hogy a kisgyermekes szülétrehozását ter- lőknek megkönnyítsük a progvezzük, melyhez várjuk mindazon ramjaink látogatását. VÁRJUK a
érdeklődők jelentkezését, akik elhi- jelentkezőket, akikkel elbeszélgevatottságot éreznek a település múlt- tünk a feladatról.
jának kutatására, az itt kezdetekben
***
megtelepedett családok életének,
v JÁTSZANI JÓ!
sorsának felderítésére.
TÁ R S A S J ÁT É K
***
KLUB indítását terv TÁRSASKÖR
vezzük ősztől felnőttek
Elő adá so kat, számára. A havi egy alkalom időp r o g r a m o k a t , pontját a jelentkezőkkel egyeztetve
beszélg etéseket alakítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ”
szervezünk
a szlogen remélhetőleg sok ember
község és a kör- érdeklődését felkelti, és szívesen
nyék lakói számára, akik érdeklőd- választja a kikapcsolódásnak eme
nek a múlt és jelen történései, je- formáját. Emellett – vagy ennek
lenségek, okok és okozatok iránt, keretében – a bridzsben járatos emkíváncsiak a világ dolgaira, vannak berek jelentkezését is várjuk, szeretismereteik, véleményük, melyeket nénk bridzs klubot is létrehozni.

Júliusi előzetes

Elküldheti elérhetőségét - név, cím, telefonszám, e-mail elektronikus levélcímünkre is:

polgarorseg@erdokertes.hu
Hegedűsné Berényi Judit munkatársnőnk részére a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján is
leadhatja a kitöltött adatlapot.
2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: +36 28 595 040

k u lt ú r a
BioPont klub
2014. májusától havimásfélhavi rendszerességgel klubnapot
tart a Faluházban, amelyen a témákat a tagok igényei szerint választjuk. A fő irányvonal továbbra is a
környezettudatos, vegyszermentes életmód kialakításához nyújtott segítség. Az előadásokhoz
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!
v

v
Keleti tanok
áramkör építés. Mikrokontrolklubja indul megfelelő
ler- és számítógép programozás.
számú jelentkező esetén
Linux alapismeretek. A klub veFalticska Sándor vezetézetője Tóth János Péter, képes tájékoztatóját olvashatják a novem- sével (keleti filozófia, buddhizmus,
meditáció és ezek hatásai az egészséberi újságban.
günkre, mindennapjainkra).
v Újból indítjuk
A klubról részletesen írtunk az
a bőrmíves, a ko- augusztusi újságban.
sárfonó és a nemezelős tanfolyamot,
Pallag Katalin
továbbá a patchwork (foltvarró)
a Faluház és Könyvtár
klubot. Várjuk az érdeklődők jeigazgatója
lentkezését!

***
Mikrokontroller klub működik a
Faluházban!
Robot-, elektronikus
játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-,
látvány-elektronika
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Hobbi
va r r óta nf olya m
ind u l !

e sé ly

gítő Szolgálat épületében
Időpontok:
Erdőkertes: H, vagy Sze, vagy P:
9-12 óráig, vagy H: 15-18 óráig
2017. májustól 12 órás alap var- Veresegyház: H, vagy Sze, vagy P:
rótanfolyam indul kicsiknek és na- 9-12 óráig, vagy H: 15-18 óráig
gyoknak
Az időpont igény szerint alakítható!
legfeljebb 4-5 fős csoportokban
két helyszínen:
Várok minden érdeklődőt
Erdőkertesen és Veresegyházon.
szeretettel!
A tanfolyam tartalma:
Vinczéné Király Mariann
varrógépismeret
a 4 leggyakoribb varrástípus
anyagismeret
RÁ”d”érünk 60+ Nappali
szabás-varrás
klub hírei
Az alaptanfolyamon kötényt, sü2017. március 22.- én negyedik alkalomtőkesztyűt
és egyéb hasznos kiegészítőket mal vettünk részt Szadán a Művelődési Ház
és Könyvtár és a Szadai Nyugdíjasklub közös
készítünk.
J e l e n t k e z é s : szervezésében megrendezett, HÓVIRÁG szavaló versenyen.
hobbivarrotanfolyam@gmail.com
A versenyen résztvevők Gödöllőről,
email címen, vagy a
06 30 398 63 64-es telefonszá- Szadáról, Erdőkertesről és a Veresegyházi Kistérségből érkeztek.
mon lehet.
Erős volt a verseny, mivel sokukkal már
A tanfolyam díja gyerekeknek:
többször versenyeztünk és több előző évek
12 000 Ft (4x2 óra),
Felnőtteknek: 22 000 Ft (4x3 ó nyertesei is voltak már közöttük, de most
MOHÁCSI KÁLMÁNNÉ Erzsikénk hozhatta el az
ra)
első helyezést.
Helyszínek:
Büszkék vagyunk rá!
2113. Erdőkertes, Fő út 51.
Novák Róza
2112. Veresegyház, Fő út 108.
szociális gondozó
Mindkét helyszínen a Családse-

K öny vtá ri
hír adó!

K

önyvtári
kölcsönzések alkalmából
folyamatosan
mérjük fel az
olvasói igényeket, hogy mit szeretnének olvasni, milyen könyveket szeretnének kölcsönözni könyvtárunkból. Igyekszünk a legújabb
kiadású könyveket is beszerezni. Látogassanak
el könyvtárunkba, bizonyára találnak Önök is
érdeklődésüknek megfelelő olvasmányt.
A könyvtár július 3-tól
augusztus 11-ig zárva tart.
Kérjük figyeljenek a kölcsönzési határidők
betartására. Hosszabbítást telefonon is kérhetnek a 28/595-066-os telefonszámon.
Olvastál egy jó könyvet? Ajánld másoknak
is, írd meg gondolataidat, küldd el nekünk
(faluhaz@erdokertes.hu), hogy miért javaslod
elolvasásra másoknak is! A legérdekesebbeket
az újságban is megjelentetjük.
A legsikeresebb ajánlásokat az Országos
Könyvtári Napok (2017. október második hete)
rendezvénysorozat keretében díjazni fogjuk.
Íme a legfrissebb szösszenet:

Stephen King: Az írásról
Szeretem a jól megírt krimiket és érdekes
emberek önéletrajzait, nem kellett csalódnom
ebben a könyvben sem. (hozzáteszem: a szerző előző héten kikölcsönzött könyvét nem tudtam az első 30 oldalnál tovább olvasni, de érdemes volt bizalmat szavazni a folytatáshoz.)
Különösen a gyermekkort felidéző részen
mulattam jól, tele van humorral, öniróniával,
szégyentelen őszinteséggel. A később részletezett írói alapismeretek is nagyon hasznosak
voltak, azoknak is az lesz, akik nem akarnak
íróvá válni, csak értő olvasóvá.
Végül is, ha ismered a szerzőt (miután
bemutatkozott Neked), másként olvasod a
könyveit.
Jó szórakozást!
P.G.

k u lt ú r a
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KertesNess

E

gy kreatív csapat négy évvel
ezelőtt a Balaton északi partján a tudatosság jegyében többnapos
közösségi programot – fesztivált –
szervezett a feltöltődni vágyó, kicsit
más jellegű együttlétre vágyó emberek számára. Előadások, egyéni és
csoportos képzések, tréningek, jóga,
önfejlesztés, koncertek, vega (vegán)
ételek és még megannyi érdekességújdonság fogadta a résztvevőket az
Everness fesztiválon.
Mi a Faluházban évek óta bontogatjuk azokat a falakat, melyeket a rohanó világot utolérni szándékozó emberek emelnek maguk
köré, igyekszünk ráébreszteni őket
a mű-élet, mű-világ, mű-cselekvések haszontalanságára és veszélyeire, és építgetjük az életmódváltáshoz szükséges tudások elérésének
útjait. Ezt szolgálja többek között
a BioPont klub előadássorozata, a
jóga, a meditációs programok, az
egészség megőrzésével, a vegyszermentes, környezettudatos életmódra ösztönző előadások, a különféle
mozgáscsoportok.
Még folytathatnám a sort, de inkább rátérek, miért is írtam ezt: az
egyik csoportunk vezetője – Bubán
Andi – felvetette, hogy a nyár egyik
hétvégéjén mi is rendezhetnénk egy
hasonlót, hiszen ha összerakjuk a már
„menő” dolgainkat, aztán összeszedi
ki-ki az ismeretségi körébe tartozó embereket, akik hoznak még a témához
illő programokat, két napot bőven
meg tudunk tölteni izgalmas, érdekes,
feltöltődésre alkalmas, személyiséget
fejlesztő, gondolkodást formáló, közösséget építő programokkal. És valóban: még három hét sem telt el, s már
összeállt a július közepi hétvége (1516.), szinte valamennyien elvállalták
a felkérésünket. Szombat 15.oo órától
vasárnap estig „betelt” a naptárunk:
n Halmos Monika gasztrobotanikus-tanácsadó, food-stylist, az ehe-

tő virágok szakértője (Rózsakunyhó
Alkotóműhely) szombati előadásának címe: "E bűverő, mit szirma
rejt…" - bevezetés a virágkonyhába,
felfedjük a kert ehető virágainak titkait. Virágételek, virágos bájitalok,
sült-főtt- töltött virágok és virágszirmoktól finom sütemények. Képben-szóban, majd a valóságban is
megízlelhetjük e különleges, "zöld"
finomságokat. A szerző legújabb
könyvei megvásárolhatók, szívesen
dedikálja is őket!
n Ezután Pilcsik Tünde a Bach
virágterápia módszereiről lebbenti
fel a fátylat.
n Boldizsár József előadása a természetben való túlélés törvényeiről
szól (bushcraft).
n Csányi Éva szombat este „búcsú-jógát” és vasárnap reggel 9.ookor „ébresztő-jógát" vezet. Belucz
Zoltán vasárnap tart előadást "A
spiritualitás leleplezése avagy hogyan legyünk Önmagunk mesterei"
címmel.
n
Szépvölgyi-Hunti Eszter
kineziológus-médium- spirituális
utazás szervező, mindkét nap résztvevője lesz.
n Makrai Judit lábmasszázst vállal, Veres Laci a Bowen-technikába
avat be bennünket (vagy alkalmazza
rajtunk?).
n Bubán Andrea mindkét napon vezetett meditációt tart (lótuszmeditáció - csakrák tisztítása, generációs blokkok oldása szombaton,
lótuszmeditáció (csakrák tisztítása),
pénzenergiára hangolás vasárnap).
n Sassy- Molnár Emese az éppen
akkor „aktuális” gyógynövényeket
ismerteti, bemutatja a feldolgozást a
gyakorlatban, fogyasztásukkal, használatukkal kapcsolatos tanácsokkal
lát el bennünket vasárnap délelőtt.
n Horváth Erzsébet mandalafestő
könyvbemutató előadást tart,
n Magyar Judit Mária munkái-

ból kiállítást láthatunk.
n Fekete Gábor Az éltető eledel,
a csíra címmel tart előadást, és megkóstolhatjuk „termékeit”, VargaFarkas Edit Sára gyógynövény
szárítmányokat hoz.
n Nagy Éva Cecília vasárnap időnként aláfestő zenét játszik zongorán.
Szó lesz még a két nap folyamán az egészséges táplálkozásról
(kóstolókkal egybekötve), az önellátó gazdálkodás lehetőségeiről, a
környezetünk védelméről, a vegyszermentességről, a sörkollektoros
aszaló építéséről és hasznáról, a vályogépítészetről, a fűz-építészetről, a
mulcsozásról. Lesznek filmvetítések
és diabemutató előadások, mesemondás, kézműveskedés, Meridián és Életerő torna, és az előadók
könyveiből, termékeiből, készítményeiből vásárlási lehetőség. Lesznek
különféle standok, ahol kézműves
szappant, bio gyümölcsitalokat, mézeket, speciális tejtermékeket és gabonatermékeket vásárolhatnak, különös tekintettel a glutén- és egyéb
érzékenységgel küzdőkre. Nem soroltam fel mindent, hiszen van még,
akitől a következő napokban kapok
választ, de mindenképpen szerettem
volna, hogy már a júniusi újságban
olvashassanak róla, s beírhassák a
naptárukba: „július 15-én és 16-án
megyek a Faluházba”. :-)
n Záróprogramként vasárnap 16.oo
órától az Egység zenekar lép fel.
Ezt a testi-lelki összhangot, harmóniát és a környezettudatos életmódot célul kitűző nyári eseményt
hagyományteremtő
szándékkal
szervezzük. A program részletesen a következő havi újságban, a
honlapjainkon és plakátokon lesz
olvasható.
Ja, és hogy a neve mi lesz? ...hát
természetesen KertesNess!
Pallag Katalin
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gyütt kirándult a
múlt héten két osztály 3. a és b . Izgatottan vártuk ezt a napot.
Érkezés után felvették
tanulóink a védő felszereléseket, megtanulták
egy oktatópályán szakképzett animátorok segítségével a karabiner
és a csiga használatát,
és ezután kezdődött az
igazi kaland. Volt olyan,
aki 4 órát töltött a különböző nehézségi fokozatú pályákon. Néhányan
még a felnőtteknek készült akadályokat is legyőzték. Voltak olyanok,
akik az elején félelmükben, fel sem vették a védőruhát, de látva a többieket a végére mindenki
felbátorodott. Természetesen, aki elfáradt fenn
a kötélpályák között, a
földön is remekül érezte
magát; a gokartozás, s
az óriás trambulinok voltak a legkedveltebbek,
de a hatalmas homokozót is kipróbálták illetve
a labdák is előkerültek.
Nagyon büszkék vagyunk minden tanulónkra, mert igazán bátran,
fegyelmezetten viselkedtek és tele volt örömmel
ez a nap is.
Tóth Béláné

i sk ol a i hír e k

Idegen
nyelvi mérés

I

nulók fát ültettek. A fűzfacsemetéket köszönjük Kaló Évának!
Miután elültettük a fákat, az osztályok visszatértek a termeikbe, ahol
kvíz- és rejtvényfeladatokat oldottak
meg, illetve gyönyörű plakátokat
készítettek a Föld védelméről, annak
fontosságáról. Ezekből a szebbnél
szebb munkákból kiállítást rendeztünk az emeleti folyosón.
Április 25-én és 26-án, a fenntarthatóság jegyében, megtartottuk
tavaszi papírgyűjtésünket. Mindenkinek köszönjük, aki akár csak 2 kg
papírral is hozzájárult, hogy a 10215
kg összegyűljön!
Bakos Zsuzsanna
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hogy a pénz nem ehető!
Úgy gondolom, ha a saját területén mindenki megteszi, amit tehet,
akkor már nagyot lépünk előre. Ez
motivált bennünket a Föld napi
programjainkon is. A játékos feladatok segítségével gyermekeink újabb
ismeretet szerezhettek a környezet
és természetvédelemről, valamint
élvezhették a szabadban, jó levegőn
végzett mozgásos feladatok örömeit
is. Előzetesen az osztályok plakátokat és menetleveleket készítettek. A
legsikeresebb plakátok az iskola faliújságját díszítik. Akadályversenyünk
helyszíne a megszokott háromházi
rét volt. Az odavezető gyalogtúra
bemelegítette izmainkat, így a zsákban futás már meg sem kottyant
senkinek. A hazafelé vezető út is jó
hangulatban telt. Az ifjabbak lelkesedését tükrözik az elért eredmények, mely a következő:
I. 6. b		
96,5 pont
II. 6. a		
95 pont
III. 5. a, 5. b
93,5 pont

skolánk 2017. május 17-én a
tanév rendjének megfelelően
angol nyelvi mérést szervezett a 6. és
8. évfolyamos tanulóink számára.
A mérés első része azt méri, hogy
a tanuló a leggyakrabban előforduló mindennapi helyzetekben meg
tud-e érteni rövid, egyszerű szövegeket, felismer-e ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat. A második
része pedig azt méri, hogy a tanuló
tudja-e követni a lassú, tiszta kiejtésű
beszédet, megérti-e a számára ismerős fordulatokat tartalmazó rövid,
egyszerű leírásokat, párbeszédeket.
Összességében elmondható, hogy
a mérés célja a használható nyelvtudás mérése, így a feladatok a valós
nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.
ehát visszajár! Mármint az
Tanulóink a mérés eredméa csodálatos Föld, amit az
nyeiről szaktanárainktól kapnak
őseinktől kaptunk kölcsön. Az esztájékoztatást.
Tóth Mária méletlen méretű környezetszennyeA legötletesebb és legszebben kizés miatt sajnos lassan nem lesz mit vitelezett menetleveleket az 5. a, 6. a,
visszaadni. Ezért ember! Ne felejtsd 6. b és 8. b osztályok készítették.
el, ha kivágod az utolsó fát, ha meg„Ha rájössz, mennyit ér minden mérgezed, az utolsó folyót rájössz,
Rozsályiné Kaposi Ildikó
egyes élet, kevésbé fogsz a múlton
merengeni, és jobban foglalkoztat
majd a jövő fenntartása.”
(Dian Fossey)

Nem ör ökbe,
hanem
k ölc s ön

T

miénk a föld

Ö

rökös Ökoiskola révén próbálunk ehhez a gondolathoz igazodni, és a gyerekeket ebben
a szellemben megtanítani arra, hogy
Földünk védelme a legfontosabb
emberi teendőink közé tartozik.
Éppen ezért idén sem feledkeztünk
meg a Föld Napjáról.
Április 24-én alsó tagozatos tanulóink a kézilabda pálya mellett kezdték meg a Föld Napjához kapcsolódó programokat, méghozzá egy új,
remélhetőleg hagyománnyá váló,
gesztussal: az 1.a és 1.b osztályos ta-
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emzeti konzultációs lakossági fórumot
NFaluházban.
tartottak május 16-án az erdőkertesi
A rendezvény vendége volt

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára, az est házigazdája pedig Tuzson Bence, a Pest megyei
5-ös számú választókerület országgyűlési
képviselője. A lakossági fórumon részt vett
Pásztor László, Erdőkertes polgármestere,
Göd városvezetői, de több látogató érkezett
Veresegyházról és a környező településekről is.
Köszöntőjében Tuzson Bence egyebek
mellett arról beszélt, hogy azok az intézkedések, amelyeket az Európai Unió döntéshozói Magyarországra akarnak erőltetni
– mint a bevándorlók felső határ nélküli
kvóta szerinti szétosztása, a rezsicsökkentés eltörlése, a gazdasági önállóságunk
megszűnése –, mind-mind hosszútávon
befolyásolják a magyarság sorsát.
Azért vagyunk itt, hogy kiálljunk az ország
mellett – fogalmazott Kontrát Károly. Az

Aprónép Sportnap

utca 4.) és a Delelő Lovastanya is.
Köszönjük az együttműködést a résztvevőknek, reméljük sokan ellátogatnak a további
edzésekre is!
Pallag Katalin Csányi Anita és
Varga-Bokor Zsuzsa szervezők

Szűcs Szabina – Alakformáló órát tart
minden szombaton 9.oo -10.oo –ig az
iskola tornatermében
Erdőkertesi Aerobikos Csajok órája kedden
ájus 20-án első alkalommal került
és csütörtökön az iskola tornatermében
megrendezésre az Aprónép Sportnap.
18.3o-19.3o-ig
A rendezvény célja az volt, hogy a község- Kiss Niki – Zumba minden héten kedden és
ben működő edzők, oktatók és egyesületek csütörtökön az ovi tornatermében
bemutatkozhassanak és ezáltal sportolásra
18.oo - 19.oo-ig
ösztönözzék a lakosság apraja-nagyját.
Diószeghi Zsuzsanna – Meridián Torna,
A Faluházban több, mint tízféle mozgásfor- kedd-csütörtök a Faluházban 16.oo -17.oo
mával ismerkedhettek meg az érdeklődők a óra között
jógától a néptáncig. Délelőtt Sebeők Sarolta Árvay Katalin – Életerő Torna kedd-csütörtök
táplálkozás és életmódváltási tanácsadóval
a Faluházban 17.oo -18.oo óra között
lehetett konzultálni, közben egészséges
Régi Noémi – Jóga oktató, OXIgén Stúdió
ételeket vitaminokat és táplálék kiegészítő- Veresegyház, www.oxigenstudio.hu
ket is lehetett kóstolni. Amíg anya tornázott, Csányi Éva – Hatha jóga a Faluházban
a játékszobában a Veresegyházi Társasjáték minden hétfőn 18.oo órától
Klub játékaival lehetett elütni az időt.
Szirmai Edit – RTM, Kanga és Anya torna
Nyílt edzéssel várta az érdeklődőket az
Veresegyház
Erdőkertesi Judo Klub és az Erdőkertesi
Sebebők Sarolta – Mozdulj Anyu! –
Ökölvívó Sportegyesület is. Köszönet jár a
www.mozduljanyu.hu Veresegyházon és
klubvezetőknek, hogy áldoztak a szabadide- Csomádon tart csoportos órákat.
jükből ezen a napon is!
Fitten Veresen – Senior Torna
További két külső helyszínen is igyekeztek
aznap megmozgatni az erdőkertesi lakosohttp://fittenveresen.hu/index.php
kat: ingyenes belépést biztosított edzőterAlmási Bernadett – Veresi Bokréta
mébe a KF GYM konditerem (Bethlen Gábor
Néptáncegyüttes

M

államtitkár arról beszélt, hogy Brüsszel több
olyan tervvel állt elő, amely Magyarország
függetlenségét és biztonságát veszélyezteti, s hangsúlyozta azt is, hogy hazánknak
erején felül kell áldozatokat hoznia és
küzdenie, hogy megvédje Magyarországot,
de az Európai Uniót is az illegális bevándorlók százezreitől. Nekünk azonban nem
esik nehezünkre, hogy megóvjuk hazánkat,
mert – ahogy Orbán Viktor miniszterelnök
korábbi nyilatkozatát idézve Kontrát fogalmazott – „szenvedélyünk Magyarország”.
Kontrát Károly szerint az Európai Unió rossz
válaszokat ad a migráció problémájára,
mert továbbra is az elosztási rendszerben
gondolkodik, amivel mi nem értünk egyet.
Álláspontunk szerint a segítséget kell
odavinni, ahol a baj van.
A politikusok arra kértek a hallgatóságban
ülőket, hogy csatlakozzanak ahhoz a
másfél millió magyar honfitársukhoz, akitől
már visszaérkezett a küldemény: mindenki
töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőíveket
és a meghosszabbított határidőig, vagyis
május 31-ig küldje vissza, mert minden
magyar ember véleménye számít.

Anyák napi megemlékezés az
Erdőkertesi Faluházban
Hetek óta készülődtünk az ESZAK
Rád –Érünk + 60 csoportjával egy
Anyák napi megemlékezéssel, melyet
Erdőkertesen a Faluházban tartottunk.
Frissen reggel, márt többen a
szendvicseket, finom süteményeket és
az üdítőket készítették elő a szépen
megterített asztalokra. Illatos szép
virágokkal díszítették a színpad elejét.
9 órára az összegyűlt közönséget
Novák Róza köszöntötte kedves
szavakkal és sokakat megkönnyeztető gyönyörű verssel. Ez után ismét
versek és énekek követték egymást:
Mohácsi Kálmánné Erzsike Kibédy
Ervin versével, Horváth Károlyné
Jolika egy szép énekel, Csörögből
Gergely Lászlóné Rózsika egy csodás
anyák napi verssel örvendeztette az
összegyűlteket. Ezt követően a „kistérségi” kórus népdal csokorral emelte
a hangulatot sokak tetszésére, Varga
Judit vezényletével. Mindkét óvodából
(Szőlőfürt és a Kiakarok Nyílni óvoda)
a gyermekek egy –egy rövid, kedves
műsor –csokorral örvendeztettek meg
bennünket.
Róza minden jelenlévő hölgynek

virággal kedveskedett, sőt a fiúkat
sem hagyta ki a köszöntésből, a kis
ajándék: egy szívecskével feldíszített
nedűvel töltött üveg volt.
A szünetben csemegézhettünk a finom
falatokból. Majd a szünet után Varga
Judit régi, kedves, szíveket melengető
slágerekkel jutalmazta a közönséget,
bíztatva mindenkit az együtt éneklésre. Szuper volt a hangulat!
Ezt követően egy kis várakozással
ebéd után egy órára a Szociális
otthonban köszöntöttük műsorunkkal
az otthon lakóit. Az otthon vezetője
és dolgozói nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Szintén versekkel, énekekkel örvendeztettük a jelen lévőket.
Meghatottan és könnyes szemekkel
hallgatták műsorunkat, ezt követően
örömmel fogadták az elkészített
ajándékainkat, és a virágokat.
Beszélgetéssel egy kis vendéglátással
zártuk ottlétünket, megígérve, hogy
máskor is eljövünk, sőt egy szívélyes
meghívást kaptunk közös bográcsozásra.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni Glózer Ágotának a versegyházi
Flamingó virágház üzletvezetőjének,
akitől felajánlásként a szépséges kis
virágokat kaptuk.
Gál Henrikné Ildikó

HIRDETÉS

Szenvedélyünk neve:
Magyarország

• 1-6. A Meseszó Egyesület
egyik tagja, Kiss Ágnes
élőszavas mesével kedveskedett a gyerekeknek.
Mindkét oviból 25-25
gyerek és az iskolából két
osztály (40 fő) jött el, hogy
a kiállítás tárgyai között
magyar népmesét
hallgasson.

1.

2.
5.

3.

4.
• 7-8. Verebélyi
Kincső folklorista, egyetemi
tanár előadása
Róheim Géza
etnográfus
életéről.

6.

7.

8.

• 9-10.
A Népi
Mesterségek Pest
Megyei
Egyesületének
kiállításán

9.
• 11.
A Smaragdfán az idén
végre kinyílt néhány
virág is... tavaly elfagyott,
de most megmutatta
magát. Éppen öt éve
ilyenkor ültettük, kis
húsz centis apróság volt,
most meg négy-öt méter,
pedig egy évben tövig
vissza kellett vágni, mert
egy vandál letörte.

11.

10.
• 12.
A 60 órás programozó tanfolyamon, melyet
a Dél-Alföldi
Teleházzal
közösen indítottunk. Tanfolyamvezető:
Maya Carmen
11.

12.

