Ballagás

„
az Erdokertesi Neumann János Általános Iskolában

T

anév végén egyik legszebb ünnepünk a ballagás. Izgatottan készült rá mindkét nyolcadik osztály.
Június 17-én a ballagóink a 7. évfolyam diákjaitól kapott virágokkal járták végig az iskola épületét,
felidézve az eltelt éveket. Az ünneplő rokonok, ismerősök és az alsóbb évfolyamokra járó gyerekek
már az udvaron várták őket. A megnyitót követően a végzős diákoknak átadták a tarisznyát, ami
közben meghallgattuk, hogy melyik tanulónk hol tanul tovább.
A Himnusz eléneklése után Ladjánszki Csilla intézményvezető búcsúzott a két osztálytól. Az ünnepséget a hetedik évfolyamosok búcsúzó szavai követék. Farkas Viktória Ady Endre ballagóknak írt szonettjével, illetve Czinszky Nóra és Schultz Tamás szívhez szóló sorokkal köszönt el a nyolcadikosoktól.
A végzős diákok közül Nagy Csilla és Szőrös Andrea köszönt el tőlünk.
A szózat dallamai után a gyerekek búcsúzóul magasba engedték a léggömböket. A megható pillanatok után a rokonok, ismerősök virágokkal gratuláltak végzős diákjainknak.
Varga Enikő

HIRDETÉS

Családi
Nap
az Ifjúsági Táborban

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.
Június 1-jén a MÁV műszaki képviselőjével ismét helyszíni bejárást tartottunk
a jelenlegi vasútállomásnál lévő parkoló és
peron magasabb színvonalú megvilágításának érdekében. E cikk megírását követően indulok Budapestre e kérdésben tartott megbeszélésre, remélem, hogy a két
és félévvel ezelőtt megkezdett folyamat
eredményeként idén nyáron a beruházás
megvalósulhat. A szükséges oszlopokat,
lámpatesteket az Önkormányzat már megvásárolta.
n Június 6-án volt a Közlekedés Tudományi Intézet szervezésében térségünkben
történő közlekedés menetrendi egyeztetése. Az erdőkertesi utazó közönség részéről
érkező javaslatokat továbbítottuk. Azokra
az ősz elején várható válasz.
n Június 10-én az Ifjúsági táborban
megrendezésre került a Családi nap. A rendezvényen, a nap folyamán mintegy 3000
fordultak meg. A délutáni eső ellenére a
programokat meg tudtuk tartani. A napról
készült kisfilmet megtalálják az Önkormányzat YouTube csatornáján és Facebook
oldalán.
n Június 13-án részt vettem a TÖOSZ
elnökségi ülésén.
n Június 14-én Jegyző asszonnyal,
Nagyné Gódor Csilla alpolgármesterrel, és
Varga-Bokor Zsuzsanna képviselővel részt
vettem a Helyi Esélyegyenlőségi Program
évzáró értékelő megbeszélésén.
n Június 18-án meglátogatott az ELMÜ
új Önkormányzati referense, akivel a szervezetek közötti együttműködés lehetőségéről egyeztetettem.
n

Június 20-án Tuzson Bence országgyűlési képviselőnkkel közösen a helyszíneket bejárva megtekintettük a településen
jelenleg folyó fejlesztéseket, és a jövőbeni
lehetőségekről egyeztetettünk.
n A Nemes utcai szolgálati lakásokból
az Önkormányzat mini bölcsődei csoportok
befogadására alkalmas épületeket kíván
létrehozni, ezeknek az építész tervezési munkálatai a végükhöz közeledik. Az
épületek átalakítása legkorábban az őszön
kezdődhet meg, és az igényeknek megfelelő 2-4 mini bölcsődei csoportokat magába
foglaló intézmény megnyitása a jövő esztendőben történik majd meg.
n A felelős kutyatartók egy részének kezdeményezésére kutyafuttató létesítésében
gondolkodik az Önkormányzat a benzinkút
mögötti terület alsóbb vízszintes részén. Segítséget természetesen szívesen fogadunk,
szándékát a polgarmester@erdokertes.hu
e-mail címen jelezze, hogy a szervezés, építés könnyebben megindulhasson.
n A településközpontból Budapestre
irányuló Volán busz járatok utazóközönségének várakozását elősegítendő a Vén
Diófa tulajdonosával egy buszmegálló létesítéséről egyeztettem. A több körös egyeztetés eredményeként az Önkormányzat és
a tulajdonos között egy megállapodás jött
létre, melynek értelmében a buszmegálló
létesítésére az Önkormányzatnak lehetősége van, kivitelezését szeretnénk a faluház
előtti tér rekonstrukciójával párhuzamosan
elvégeztetni. Elkészült a Géza utcai buszfordulóban az új buszmegálló, váróval,
paddal, szemetesekkel, hirdető táblával.
Ehhez hasonló több buszmegálló létesítését tervezi az Önkormányzat a Fő úton,
a Thököly és a Géza utcában. Sajnálatos
azonban, hogy a mai napra virradó reggelen az új buszmegálló kukáit szándékosan
felgyújtották. Ismeretlen tettes ellen a
Rendőrségnél feljelentést teszek. Kérem
Önöket, hogy nyitott szemmel járva információval segítség azt, hogy a tettesek
személye napvilágra kerüljön. Közös értén
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keinket közös erővel óvjuk meg.
n Mindannyian vártuk a tavasz és a
nyár eljövetelét. Ugyanakkor ez feladatot
is ró ránk – Önkormányzatra és ingatlantulajdonosra is egyaránt. Kérem Önöket, hogy
az Önök előtt lévő közterületet szíveskedjenek gyommentes, esztétikus állapotban
tartani. Az előkertek és az ingatlan előtti
közterület virágosítása, parkosítása örömöt
ad a tulajdonosának, utcában lakók, és az
arra járóknak is. A közösségi terek rendben tartása érdekében az Önkormányzat
lehetősége szerint igyekszik mindent megtenni, azonban az ingatlantulajdonosok
segítsége, támogatása nélkül ez keveset
ér. Ezért településünk képének javítása
érdekében segítő közreműködésüket előre
is köszönöm.
n A vasútállomási buszmegállónál lévő
tér kialakítása folyamatban van, a kőágyazat, és vízelvezető műtárgyak elkészültek.
Jelenleg a közvilágítási lámpatestek földkábelei kerülnek elhelyezésre, illetve az
alaptestek betonozása. A térburkolat elkészülte és az új buszmegálló kihelyezése
augusztus hónapban várható. A tér teljes
elkészültére azonban szeptember végéig
várni kell. E teresedés kialakításával, növényesítéssel a település bejárata egyedi és
méltó lesz.
n A Géza utca a Fő út és a Kazinczy utca
közötti szakasznak burkolatmegerősítése
késedelmet szenved. A munka várható
befejezése július hó vége – augusztus
hó legeleje. A munka elhúzódásának oka
a betonelemek legyártásának hosszabb
technológiai ideje és beépítése, amely az
utca elején lévő út alatti áteresz bővítéséhez szükséges, hogy az a megnövekedett
mennyiségű és összegyülekező csapadékvizet el tudja vezetni.
n 2017. július 15-én szombaton Operett est lesz Erdőkertesen. További részleteket találhatnak majd az Önkormányzat
Facebook oldalán és a plakátokon.
Dr. Pásztor László
polgármester

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-055; fax: (28) 595-041;
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com • Honlap: www.erdokertes.hu • Megjelenik havonta 2.850 példányban • Grafikai
munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila
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Ki akarok nyílni
Óvoda - Erdőkertes
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

fejlesztő pedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye,
2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fejlesztés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
n Főiskola,
n Szakmai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
n B kategóriás jogosítvány,
n magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, szakmai végzettség, tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
n Büntetlen előélet, megfelelő
szakképzettség,
cselekvőképesség,
magyar állampolgár
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pásztor
László nyújt, a 06 20 474-8592 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
n Elektronikus úton

Szakmai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
n B kategóriás jogosítvány,
n Büntetlen előélet, megfelelő
szakképzettség,
cselekvőképesség,
magyar állampolgár
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
n Főiskola, TSMT terapeuta,
n Szakmai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
n szakmai végzettség, büntetlen
előélet, szakmai gyakorlat igazolása,
képesítések igazolása, jogosítvány
másolata
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.
n

(dr. Pásztor László részére a
polgarmester@erdokertes.hu E-mail
címen keresztül.)
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: vezetői döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
n Erdőkertesi Napló
- 2017. július 5.
n Erdőkertes Község Honlapja 2017. június 23.
n Ki akarok Nyílni Óvoda honlapja és hirdető fala - 2017. június 23.

***
Ki akarok nyílni
Óvoda - Erdőkertes
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

konduktor

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye,
2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgás fejlesztés feladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
n Főiskola, Konduktor,

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pásztor
László nyújt, a 06 20 474-8592 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
n Elektronikus úton
(dr. Pásztor László részére a
polgarmester@erdokertes.hu E-mail
címen keresztül.)
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: vezetői döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
n Erdőkertesi Napló
- 2017. július 5.
n Erdőkertes Község Honlapja 2017. június 23.
n Ki akarok Nyílni Óvoda honlapja és hirdető fala - 2017. június 23.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a

www.erdokertes.hu

honlapon szerezhet.

t e s t ü l e t i hír e k
A 2017. május 25-én és május balesetveszélyessége. A pályázat el30-án megtartott Képviselő-testüle- nyerése esetén a megvalósítás az inti ülés napirendjei voltak:
tézmények működésével összhangban a téli, tavaszi, nyári szünetekben
2017. május 25. rend- legkésőbb 2018. augusztus 31-ig
kívüli testületi ülés:
megtörténhetne.
1. Pályázat benyújtása
önkormányzati étkeztetéA
Képviselő-testüsek támogatására
let május 30-án megElőadó: Dr. Pásztor László poltárgyalta és elfogadta
gármester
a Gödöllői Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2016. évben
2017. május 30. testü- végzett munkájáról szóló beszámoleti ülés:
lót.
1. Beszámoló
a
Gödöllői
Hivatásos
A Képviselő-testület
Tűzoltóparancsnokság 2016. évben
megtárgyalta a Veresegyvégzett munkájáról
házi Egységes GyógypeElőadó: Pintér Mihály tű. alezredagógiai
Módszertani
des parancsnok
Intézet és a Veresegyházi Kistérség
2. A Veresegyházi Egységes Esély Alapellátási Központ 2016. évi
Gyógypedagógiai Módszertani In- tevékenységéről szóló beszámolót.
tézet (EGYMI) beszámolója
Ehhez kapcsolódóan áttekintette a
Előadó: Csáthy Tamás mb. igaz- 2016. évi gyermekjóléti és gyermekgató
védelmi feladatokat is.
3. Beszámoló a Veresegyház
Kistérség Esély Alapellátási Kp.
A testület elfogadta a
munkájáról
települési szilárd hullaElőadó: Nagyné Gódor Csilla indékkal kapcsolatos helyi
tézményvezető
közszolgáltatásról szóló
4. Beszámoló a 2016. évi gyer- önkormányzati rendelet módosítámekjóléti és gyermekvédelmi felada- sát. A módosítást a szemétszállítási
tok végrehajtásáról
közszolgáltatást végző vállalkozás
Előadó: Fehér Ágota jegyző
kérte, tekintettel arra, hogy meg5. A települési szilárd hulla- változott a neve. A Zöld Híd Rédékkal kapcsolatos helyi közszolgál- gió Nkft. tevékenységét a Zöld Híd
tatásról szóló önkormányzati rende- B.I.G.G. Nonprofit Kft vette át. A
let és szerződés módosítása
vállalkozás székhelye nem változott
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.).
A Képviselő-testület További módosítás az önkormánymájus 25-én elfogadta az zati rendeletben, hogy a közszolgálErdőkertesi Polgármesteri tató bírálja el minden esetben a szüHivatal főzőkonyhájának neteltetési kérelmet és az időlegesen
(Fő tér 6.) felújítására benyújtott pá- használt ingatlanok esetében nincs
lyázat hiánypótlására kért módosítá- lehetőség részleges szüneteltetésre.
sokat tartalmazó határozatot. A hiA testület elfogadta a hulladékánypótlásban a konyha felújításának gazdálkodási közszolgáltatási szerzőindokait kérték közölni, valamint dés módosítását, amelyben szintén a
a megvalósítás időtartamáról szóló közszolgáltató nevének változása kenyilatkozatot. A felújítás indoka a rül átvezetésre.
konyha elavult műszaki állapota és
Homa Ibolya
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K özlemény
Tisztelt Ügyfeleink!
Az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatalban a 13/2017. (II. 7.)
KT határozat értelmében:
2016. augusztus 7-től – augusztus 11-ig (hétfőtől péntekig)
igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal zárva tart.
Haláleset miatt anyakönyvi
ügyelet a 06-30-457-5254 telefonszámon lesz.
A hivatal az igazgatási szünet
után változatlan munkarendben
dolgozik.
Erdőkertes, 2017. június 21.

Fehér Ágota sk.
jegyző

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
Hírek röviden.
Még
mindig
közlekedés!
Napi szinten készítek hasonló fotókat a Nemes utca
páratlan oldalán a
3-as számtól a templomig húzódó
térkő burkolatos járdán. Ugyan ez
a helyzet a Tompa Mihály utca és a
Csereszenye fasor utcában is.
TISZTELT AUTÓSOK! A járda nem parkoló helynek készült,
semmi nem engedi a ráhajtást és a
járdán parolást! Eddig figyelmeztettünk, mostantól bírság következik,
ami fix 10.000 Ft, meg nem fizetés
esetén 20.000 Ft!!!

A járda nem parkolóhelynek készült!
...mostantól bírság
következik

ÉGETÉSI TILALOM!
Sokan bizonytalanok a módosított önkormányzati rendelet értelmezésével, miszerint „június
1.-augusztus 31.-ig TILOS a nyílt
téri égetés”. Nos az égetési tilalom
az avar kiszárított gallyak égetésére
vonatkozik, NEM A KERTI SÜTÉS FŐZÉSRE! Továbbra is lehet
bográcsozni lehet szalonnát is sütni
a hét minden napján,az ingatlanok

területén, de miután Országos Tűz szemben, akik elmulasztották a pargyújtási tilalom van, csak a kertek- lagfű elleni védekezést.
ben az erdősávoktól min. 200 méAz élelmiszerláncról és hatósági
terre. !
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény. 17. § (4) bekezdése kimondTájékoztató parlagfűja: „A földhasználó köteles az adott
mentesítéssel
év június 30. napjáig az ingatlanon a
kapcsolatban
parlagfű virágbimbójának kialakulá(A növényvédelmi bírság alapja a sát megakadályozni, és ezt követően
parlagfűvel fertőzött terület nagysá- ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani. ”.
A június 30-ai időpont a törvény
értelmében a legvégső időpont,
ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója kialakulását.
A hatóságok június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni azon
földhasználókkal/tulajdonosokkal
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés
végrehajtása, bírság kiszabása) nem
ga. A bírság mértéke belterületen és szükséges a sérelem - egészségkákülterületen is egyaránt 15.000 Ft- rosodás - bekövetkezése, e körben
tól 5.000.000 Ft-ig terjed.)
elégséges a védekezési kötelezettség
A parlagfű nagymértékű elszapo- elmulasztásának június 30-a után
rodásának a közegészségügyi és gaz- történő megállapítása. Arra tekindasági károsító hatása számottevő. A tettel, hogy a parlagfű-mentesítés
parlagfű elleni védekezés elsősorban minden állampolgár közös érdeke, és
az ingatlan tulajdonosának, illetve eredményt csak összefogással illetve
használójának a kötelezettsége. A közös felelősségvállalással érhetünk
hatóságok feladata, hogy - amen�- el, kérem tegyenek eleget e fenti jognyiben a tulajdonos nem tesz eleget szabályi kötelezettségüknek, ugyana kötelezettségének - a mulasztók akkor szükséges figyelemmel lenni
költségén elrendelik az ún. közérde- arra is, hogy nem elegendő az, hogy
kű védekezést, emellett növényvé- június 30. napjáig valaki lekaszálta a
delmi bírságot szabnak ki.
szennyezett földterületet, azt tiszta,
Ezúton tájékoztatom Önöket, parlagfű-mentes állapotban mindhogy június 30-ával lejár a parlag- végig meg kell őrizni.
fű-mentesítési türelmi idő. Ezt köTöbb bejelentést kap Felügyelevetően belterületen a jegyző, kül- tünk a háziállat tartást panaszolva,
területen (az ingatlanügyi hatóság ezért úgy gondoltam, essen erről is
által helyszíni ellenőrzésről felvett néhány szó: A hatályos jogszabályok
jegyzőkönyv tartalma alapján) a nö- szerint a településünkön mindenvény- és talajvédelmi hatóság köteles hol tartható haszonállat. Az önkorhatósági eljárást indítani azokkal mányzatnak nincs rendeletalkotási

k ör n y e z e t ü nk
felhatalmazása az állatszám korlátozására vagy egyes területeken a megtiltására. Az adott ingatlanon tartható állatszámot az ingatlan mérete
és az ott tartott állatok helyigénye
határozza meg. Ezen szabályok mellett az állattartónak természetesen
kiemelt kötelessége az állategészségügyi és környezethigiéniai előírások
betartása.
Az alábbiakban összefoglalok az
állattartással kapcsolatban néhány
fő szabályt, melyek betartása mellett
megvalósul az emberek és állatok békés egymás mellett élése, a nyugodt
és rendezett lakókörnyezet.
Az állattartónak az állatállománynak megfelelő helyet kell biztosítania ingatlanán, gondoskodni kell
takarmányozásukról, a takarmány
megfelelő tárolásáról és az állatok
itatásáról. Az állattartó épületet,
építményt, kifutót lakóépületektől,
kúttól, utcafronttól a lehető legmesszebb kell létesíteni és különös
gondossággal kell kialakítani a trágyatárolót.
Az állattartónak szem előtt
kell tartani, hog y a lehető legkevesebb látvány, zaj és szaghatás
érje a környezetében élőket, gondoskodnia kell a rendszeres lég y
és rágcsálóirtásról.
Azt tanácsoljuk, aki saját fogyasztásra, maga ellátása érdekében haszonállatot kíván tartani az mindenekelőtt keresse fel szomszédjait és
jelezze feléjük e szándékát.

hatók azt jelezni kell az állattartó
felé, és ha nem orvosolja a helyzetet,
akkor állattartási ügyben panaszt lehet benyújtani a jegyzőnek. Az eljárás illetékköteles. 3.000,- Ft összegű
illetékbélyeget kell leróni a bejelentésen. A jegyző az állattartót az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezése,
valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti,az
állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére
vagy abbahagyására kötelezheti, súlyos esetben az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Ha az állattartó részéről az állatok
védelmére vonatkozó jogszabályok
vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos vagy ismételt
megsértése történik, akkor a jegyző
az állatvédelmi bírság kiszabása mellett– a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltja őt az állattartástól.
Ha az állattartó az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti,
az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére - a feltételek
biztosításáig - elrendelheti az állat
megfelelő helyre való szállítását és a
várható tartási költségek tulajdonos
általi megelőlegezését.

A
múlt
hónapban
csökkent az
adományok
összege sajnos,
Szankciók
a kiadásaink
Ha az állattartás körülményei (az
viszont magaállatok táplálása, itatása, kialakított sak voltak Kiegyenlítettük a tartohelyük, a trágyakezelés) kifogásol- zásunkat az állatorvosunknál illetve
élelmet kellett vásárolnunk 30 lakónknak ezzel a kiadásunk meghaladta a százezer forintot. Sajnos csak
adományokból és saját finanszírozásból tudjuk ellátni kedvenceinket,
ami állatbarátok adománya nélkül
nem megy. Kérjük aki teheti segítsen nekünk.
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OTP: 11742568-20003775
Köszönjük
Mittó Gabriella és
Miksi József
Közterület Felügyelők

Munkatársat keresünk!
Az Erdőkertesi Polgármesteri
Hivatal konyhája munkatársakat
keres az alábbi munkakörökbe:
3 fő konyhalány és
1 fő takarító
Munkaidő: heti 40 óra
Bér: bruttó 127.500 Ft
Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatal Település-üzemeltetési Iroda vezetőjénél,
Thury Gábornál személyesen,
vagy a 06-20/217-1521 telefonszámon.

RÁ”d”érünk
program a 11-18 éves korosztály részére az Erdőkertesi ifjúsági Táborban
Idén is nagy szeretettel várjuk a fiatalokat kedden és csütörtökön 17,00-től 21,00-óráig
az Ifjúsági Táborban.
A klub vezetője Dániel
Kornélné Böbe néni.
Belépőjegy ára: 200,-Ft
Időpontok:
• július 4, 6, 11, 13, 18, 20,
25,27,
• augusztus 1, 3,
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

FAL U HÁZ
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MINDKÉT NAP:

Július
u
Az intézmény július 3-31-ig és augusztus 1-11-ig zárva tart, a táborok és a
községi programok idejének kivételével.
A rendszeres mozgás-csoportjaink (Meridián, Életerő, Jóga, Aerobic) kedden és csütörtökön a zárva tartás idején is működnek,
a szakkörök szeptembertől.
Ügyeleti nyitva tartás:
július 13. (csütörtök) 9.oo-16.oo
14. (péntek) 9.oo-16.oo

15-én (szombat) Községi nagyrendezvény a Szent István parkban (a program
részletesen plakátokon)
u

u 15-16-án KertesNess „Tudatossági hét-

vége” az Erdőkertesi Faluházban (a program alább!)
szombat 15.oo-22.oo óráig
vasárnap 9.oo-17.oo óráig
Belépődíj nincs, de érdemes előzetesen bejelentkezni egy-egy programra!
u

Július 29. (szombat) 14.oo

ULTI-

KLUB

KertesNess
„Tudatossági hétvége” az Erdőkertesi
Faluházban 2017. július 15-16. (szombat 15.oo-től vasárnap 17.oo-ig)
Ezt a testi-lelki összhangot, harmóniát
és a környezettudatos életmódot célul
kitűző nyári eseményt hagyományteremtő szándékkal szervezzük.

SZOMBAT
15.oo Meridián torna – vezeti Diószegi
Zsuzsanna (színházterem)
n 15.oo-19.oo lábfej-masszázs lehetőség
Makrai Judittal
n 16.oo Halmos Mónika - gasztrobotanikustanácsadó, food-stylist, az ehető virágok
szakértője,
„E bűverő, mit szirma rejt...” címmel tart
könyvbemutató előadást, (Róheim-szoba)
n 16.oo-19.oo Mandalafestés Kozák Zsuzsival (Klub II.)
n 17.oo Pilcsik Tünde – A Bach virágterápia
módszerei (Róheim-szoba)
n

www.erdokertesfaluhaz.hu
18.oo Redő Júlia - Kompátia - Életkerekítő Játékok I. (Róheim-szoba)
- Érzelmi intelligencia fejlesztés
- Konfliktus kezelés
- Közösségépítés
az Erőszakmentes Kommunikáció kártyáival
és játékgyűjteményével
n 17.oo Horváth Erzsébet – önismereti-fejlesztő tréner, selyemfestő, író könyvbemutató előadást tart, mandala-képei láthatók
a Galérián
n 18.oo Magyar Judit Mária: kerekasztal
beszélgetés „Életem kövei – kövek az utamon” és kiállítása a Galérián
n 18.3o Bubán Andrea – vezetett meditációt tart (Róheim-szoba)
n 20.oo Boldizsár József: A természetben
való túlélés törvényei (Bushcraft) (Klub I.)
n 21.oo Esti „búcsú-jóga Csányi Évával
(Tükrös terem)

A csíra az egészséges táplálkozásban – tanácsadás, termékbemutató kóstolóval
Varga-Farkas Edit Sára – A gyógynövények
szárítása, használata
Veres László a Bowen-technikába vezeti be
az érdeklődőket
Szépvölgyi-Hunti Eszter – kineziológusmédium-spirituális utazás szervező

n

VASÁRNAP
9.oo „Ébresztő jóga” Csányi Évával (Tükrös
terem)
n 10.oo Sassy-Molnár Emese az „aktuális” gyógynövények ismertetése, feldolgozásuk a gyakorlatban, fogyasztásuk, használatuk (Klub I.)
n 11.oo Életerő torna – vezeti Árvay Katalin
(színházterem)
n 13.oo Belucz Zoltán előadása: „A spititualitás
leleplezése avagy hogyan legyünk Önmagunk
mesterei” (Róheim-szoba)
n 14.oo Bubán Andrea – vezetett meditációt
tart (Róheim-szoba)
n 14.oo- 16.oo lábfej-masszázs lehetőség
Makrai Judittal (Klub II.)
n 15.oo Meridián torna – vezeti Diószegi Zsuzsanna (színházterem)
Nagy Éva Cecília – időnként aláfestő zenét játszik zongorán (színházterem)
n 16.oo Záróprogram: EGYSÉG ZENEKAR (színházterem)
n

Vásárlási lehetőség: a Nektária (természetes
gyümölcslé) termékeiből, tartósítómentes
lekvárok, szörpök, gyógynövények, Rabei
Mona bio-termékei (tönköly, rozs, stb. lisztek, magvak, olajak), kecskesajtok, csíra,
méz, kézműves szappanok, a kiállított műalkotások és a bemutatott könyvek is megvásárolhatók.
VETÍTÉS a Klub I-ben (nonstop)
- Sörkollektoros aszaló készítése
- A vályog, az újra felfedezett építőanyag
- látogatás Márton András madármentőnél
(Mikrokontroller Klub)
- Fűzépítészet
- Ásás-kapálás helyett mulcsozás
- az önellátó gazdálkodásról
Szó lesz 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 fűzépítészetről, a mulcsozásról. Lesznek filmvetítések és előadások, kézműveskedés, és
az előadók könyveiből, termékeiből, készítményeiből vásárlási lehetőség.
Lesznek standok, ahol kézműves szappant,
bio gyümölcsitalokat, mézeket, speciális
tejtermékeket és gabonatermékeket vásárolhatnak, különös tekintettel a glutén- és
egyéb érzékenységgel küzdőkre.
TOMBOLASORSOLÁS A ZÁRÓKONCERT
ELŐTT!

Augusztusi előzetes
5-én a Szent István parkban szórakoztató, gasztronómiai rendezvény
u

k u lt ú r a
20-án 20.oo KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG A
SZENT ISTVÁN PARKBAN
Községi kitüntetések átadása, ünnepi műsor
Államalapító Szent István királyunk emlékére
u Augusztus 22. (kedd) 14.oo-18.oo
VÉRADÁS!
u 26-án AUTÓSPROMENÁD az Ifjúsági
Táborban
u 27-én 17.oo Nosztalgia Klub
u

FELHÍVÁS!

***
Megfelelő számú jelentkező esetén ősztől újból indítjuk a bőrmíves,
a kosárfonó és a nemezelős tanfolyamot, továbbá a patchwork
(foltvarró) klubot. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
v

v A Kertesi Kamara-

v Helytörtékórus várja a tagjai közé
neti kutatásokmindazokat, akik szívekal foglalkozó
sen énekelnek, és szereklub létrehozátik a jó társaságot. A kósát tervezzük, ruspróba csütörtök 18.oo órakor
melyhez várjuk mindazon ér- kezdődik a Faluházban, karvezető
deklődők jelentkezését, akik Iványi Magdolna.
elhivatottságot éreznek a tele***
pülés múltjának kutatására, az
v
A Faluház
itt kezdetekben megtelepedett
GYERMEKMEG családok életének, sorsának felŐRZŐ SZOLGÁLderítésére.
TATÁST szervez, első***
sorban a saját rendezvényei idejére,
v
TÁRSAS- hogy a kisgyermekes szülőknek
KÖR
megkönnyítsük a programjaink
Előadá sokat, látogatását. VÁRJUK a jelentkep r o g r a m o k a t , zőket, akikkel elbeszélgetünk a felbeszélg etéseket adatról.
szervezünk
a
***
község és a környék lakói számára,
v JÁTSZANI JÓ!
akik érdeklődnek a múlt és jelen
TÁ R S A S J ÁT É K
történései, jelenségek, okok és
KLUB indítását terokozatok iránt, kíváncsiak a világ
vezzük ősztől felnőttek
dolgaira, vannak ismereteik, véleményük, melyeket megfelelően számára. A havi egy alkalom időalátámasztott
ellenvélemények pontját a jelentkezőkkel egyeztetve
hatására akár meg is változtat- alakítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ”
nak. A TÁRSASKÖR elnevezés szlogen remélhetőleg sok ember
kiegészítéséhez szívesen veszünk érdeklődését felkelti, és szívesen
javaslatot, ami esetleg egyedi vagy választja a kikapcsolódásnak eme
lokális töltést ad a kifejezésnek. formáját. Emellett – vagy ennek
Felmerült a KERTESI TÁRSAS- keretében – a bridzsben járatos emKÖR név, de várnánk a kreatív berek jelentkezését is várjuk, szeretötleteket, és egy év múlva (ez a nénk bridzs klubot is létrehozni.
pozitív gondolkodás!) megtart***
juk a KÖR „névadóját”. A nyertes
v
BioPont klub
pályázót színházjeggyel jutalmaz2014. májusától havizuk.
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másfélhavi 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!
***
Mikrokontroller klub működik a
Faluházban!
Robot-, elektronikus
játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-,
látvány-elektronika
áramkör építés. Mikrokontroller- és számítógép programozás.
Linux alapismeretek. A klub vezetője Tóth János Péter, képes tájékoztatóját olvashatják a novemberi újságban.
v

***
Keleti tanok klubja indul megfelelő számú jelentkező esetén
Falticska Sándor vezetésével (keleti filozófia, buddhizmus,
meditáció és ezek hatásai az egészségünkre, mindennapjainkra).
A klubról részletesen írtunk az
augusztusi újságban.
Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár
igazgatója
v

hi t
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Áldás,
békesség!
Vajon mi lesz ennek a nyárnak
a legnagyobb kérdése? Legnagyobb
öröme? Mennyi hőhullám lesz?
Lesznek-e katasztrófák? Terrorizmus? Mit szeretnénk hallani? Uborkaszezon a legjobb? Az egyének és a
családok számára biztosan.

M

a már örülhetünk, ha
nincs valami vezető hír.
Mert az utóbbi 2-3 évben ha vezető, „bréking” hírek vannak, akkor
ott emberek haltak meg. Sőt, mostanában egyre-másra hallunk a mi
rendszerünkkel szembeni, más kultúrából jövő támadásokról, mintha
ez eddig ismeretlen lett volna.
Nekünk, magyaroknak, akik az
Egri Csillagok történetein nőttünk
fel, akiknek óvodás mondókái magyar gyerek és török gyerek egyfajta
ellentétéről szólnak, meg katicabogárról, akit sós kútba tesznek, meg
kerék alá, meg a törökök, akik ihol
jönnek, mindjárt agyonlövik. Miért
kell ezeket a versikéket, mondókákat
megtanulgatni, énekelgetni? Mi ez?
Merő rasszizmus a törökök ellen?
Nem gondolom.
Inkább a mi magyar kultúránkba
ágyazott kollektív emlékezet. Hogy
ami volt nagyjából 350-500 éve,
elég nagy seb volt. Nem is azért,
mert sokan „haza” fogalom miatt,
egy ideálkép miatt összetörtek lelkileg, hogy az ország három részre
szakadt, és hogyan lesz még egyszer
egységes a nemzet – mert ez a fajta
gondolkodás és érzés inkább a reformkorban született meg. Hanem
az a véres akkori valóság, amely a
családapákat kisöpörte a családból,
a harcokban meghaltak a jobbágyok is, meg a földesurak is. Vagy
ha nem haltak meg, akkor elbujdokoltak. Haza nem mehettek, mert
vagy a török adókat kellett fizetni

– és akkor a „baráti” törökök nem
arról voltak híresek, hogy kedvesen
mosolyogtak ránk, hanem hogy
behajtották a dzsizjét, vagyis az
állami adót. Meg a hadiadót, meg
a menyasszonyadót, meg a hordóra, kertekre, tűzifára vonatkozó
adókat. Meg a janicsároknak elvitt
fiúgyermekeket, mint adót, őket
is „behajtották”. Persze, hogy nem
irtották ki a lakosságot, hiszen jól
jött nekik a befolyt jövedelem. De
hogy más kultúrát kellett elkezdeni
megtanulni, hogy rendszeres hozzátartozója volt a tájképnek a mecset,
és hozzá a müezzin hangja, arról itt
vannak a kollektív emlékeink.
A minap találkoztam egy török
kereskedővel egy áruház parkolójában. Edényeitől akart megszabadulni azzal, hogy délután megy a
repülője, és nem tud mit kezdeni
ezekkel, megmaradtak nála. Azt
mondta, hogy nekem adja egy ezresért. Mondtam, hogy beszélhetünk
róla. Szépen megmutatta mindet,
majd engedni kezdett, pedig nem
is alkudtam. Amikor már ötszáznál járt, elkezdtem megérteni, hogy
euróról beszél, én forintra gondoltam… Nagyon nagy alázat és
szeretet volt benne. Akárhányszor
az életére és szerencséjére, jólétére
hivatkozott, mindig megemlítette
Mohamed nevét. Ezzel együtt pe-

dig a „béke legyen vele” kifejezést.
Nekem nagyon különös volt ez a
beszélgetés. Elég jól beszélt magyarul, azt mondta, hogy a gödöllői
egyetemen végzett évekkel ezelőtt.
Az a gondolat maradt meg bennem, hogy milyen érdekesen eltérő egyrészt a kultúránk, másrészt a
vallásunkhoz való hozzáállásunk.
Nekem túl színes és túl harsány volt
és szokatlan, amit nála és benne
láttam. De lehet, hogy csak a kontraszt volt nagy. Viszont egész más
volt a hozzáállásunk a valláshoz. Ő
nem tudta meg rólam, hogy olyan
keresztyén ember vagyok, aki nemcsak hiszi a Biblia igazságait, hanem igyekszik is megélni gyülekezetben is, családban is és személyes
életében is. Viszont én messziről
láttam, hogy ő nagyon is komolyan
veszi, amit ismer a Koránból. Annak megfelelően gyűjti is a „jó pontokat” (béke legyen vele – kifejezés
mondogatása).
Ez elgondolkodtatott. Mi marad
meg a keresztyénségből itt Magyarországon? Itt Erdőkertesen? Hány
olyan generációra számíthatunk,
akik tovább visznek valamit azokból az értékekből, amelyek évszázadokon keresztül megtartották az
itteni civilizációt? Hogy fog kinézni Erdőkertes 100 év múlva? Ki és
mit fog tanulni ebben az iskolában,
óvodáinkban? Mert hogy nagy a
népvándorlás, az a szemünk előtt
történik. Az, hogy nagyon mes�sze van egymástól a két kultúra, az
is egyértelmű. Emellett ha olyan
népek jönnek közénk, akik 8-10
szaporodási rátájúak, szemben a mi
1,7-1,8-as értékünkkel, akkor csak
idő kérdése, hogy ahol ők élnek, ott
kultúraváltás lesz.
Sok ilyet megélt már a vén Európa. Hiszen a múltat is végképp
el akarták törölni, nem is olyan régen. Hiszen a mi Istenünket is ki
akarták ebrudalni saját házaiból,
templomaiból. De amit a katonai
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hatalom és erőszak nem végzett el,
elintézte a korszellem. Mi magunk
mondtunk le erős identitásunkról, határozottan körbeírható értékeinkről. A nemzeti érzés sokak
szemében rasszizmussal egyenlő,
a keresztyénség kirekesztőnek és
gyűlöletkeltőnek van feltüntetve a
„kisebbségekkel” szemben (ld: melegek jogai, női szerepek a házasságban, sőt: egyáltalán a házasság,
mint a releváns egyházias kapcsolat
férfi és nő között). Olyan helyzetben érzem magunkat, mintha ős�szel, október végén akarnánk eladni
téli kabátjainkat, vastag csizmáinkat. Visszagondolunk, hogy eddig
elég régen nyár volt, jó idő volt, minek ezek a téli holmik, csak a helyet
foglalják a szekrényben. Meg persze
olyan csúnyán néz ki a divatja múlt
lódenkabát, kinek kell ez? És levetkőzünk, saját magunktól. Nyári
ruhácskáink azonban nem védenek
meg a fagyban, az éles szélben.

Ki kereszteli meg manapság a
gyermekeit? Ki viszi el templomba?
A társadalom nagy része panaszkodik a kötelező hittan miatt, pedig
van választási lehetősége. Azon
gondolkodik, hogy nyelvórára, informatikára vagy sportra írassa be a
gyermeket. Hasonló korú gyermekek – más identitással robbantásra
készek a vallásukért, a családjukért,
céljaikért. Allah akbart mondanak,
és nemcsak Szíriában, hanem Európában is. Milyen óriási különbség
az identitásban! Nekünk vannak
céljaink? Közösségi céljaink nem
nagyon. Van pár jó szándékú ember,
aki összeszedi a szemetet, mert az
nem szép. És ahelyett, hogy lubickolna a Balaton vizében, elmegy és
izzad a kidobott műanyag és egyéb
hulladék gyűjtése közben. Úgy tűnik azonban, hogy többen vannak
közöttünk olyanok, akik eldobják,
mint akik összeszedik a szemetet.
Milyen a mi identitásunk? Megerősödhet-e még? Kell-e, hogy
megerősödjön? Kell-e még pl. keresztyénség? Lelkészként és Krisztusban hívő emberként nem tudok mást mondani, mint hogy ez
létszükséglet. Ne értsük félre, nem
harcolni kell, nem kell. Sőt! Hiszen
a mi Urunk Jézus elküldött minket,
hogy mondjuk el araboknak és ger-
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mánoknak, kínaiaknak és afrikaiaknak, meg itt Európában is mindenhol, hogy szeret az Isten! „Menjetek
el és tegyetek tanítvánnyá minden
népet” (Mt 28,20). El kell mondani, meg lehet élni, hogy közel van
az Úr a megtört szívűekhez (Zsolt
34,19). El kell mondani, hogy van
remény! Még akkor is, ha nincs. El
kell mondani, hogy az Isten személyes Isten, mellettünk van. De ha
ezt megéljük, az látszik is rajtunk.
Ha valaki mellettünk van, azt kell,
hogy lássa: mi Krisztushoz tartozunk. Nem kell letarolni a nem keresztyén embereket, de megosztani
az örömhírt – azt kell. Az a feladatunk. Ez a lehetőségünk. Hogy ami
nekünk jó, abban másoknak is hadd
legyen része.
De jó lenne, ha a mi keresztyén
identitásunk megerősödne, és vándorló, erős identitású emberek nem
robbantani tanítanák gyermekeiket
a vallás nevében, hanem szeretni a
Krisztus nevében. Ez nem megy
fegyverrel, soha nem is ment. Ez
csak szeretettel megy. Ha egymást
is szeretjük – ezért úgy tűnik, hogy
hosszú még az út. Ezt még (vagy
már?) nem tudjuk jól megélni. De
mi, maiak is meríthetünk abból a
szeretetből, amit a mi Urunk, Jézus
mutatott meg a kereszten: Nincs
senkiben nagyobb szeretet annál,
ha valaki életét adja barátaiért ( Jn
15,3).
Legyen ez a nyár, ez az év a megerősödésünk éve. Amikor keresztyén identitásunk, Krisztushoz tartozásunk egyre erősebb lesz. Ebből
mi is gazdagodunk, mert az Isten
szeretete feltölt, megerősít minket is, de ebből a mellettünk lévők
is nagyon sokat fognak kapni. Ezt
adja meg az Úr! Ámen.
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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Továbbtanulás

I

skolánk a 8. osztályosok továbbtanulásának segítését
is fontos feladatának tekinti. Az
idei tanévben az eddigiekhez hasonlóan tanulóink figyelmét folyamatosan felhívtuk az aktuális
tudnivalókra, ezen kívül segítettünk pályaválasztási szülőértekezlet tartásával, pályaválasztási
rendezvényeken való részvétellel

Gyermeknap

is. A beiskolázással kapcsolatos
feladatainkat statisztikák készítésével zárjuk. Örömmel látjuk,
hogy az elmúlt tanévekhez hasonlóan ismételten 100 %-os volt továbbtanulás aránya, és azt is, hogy
tanulóink nagyrészt az 1. vagy a 2.
helyen megjelölt iskolákba kerültek felvételre.
Gratulálunk minden végzős
tanítványunknak és minden jót
kívánunk nekik!

fáradt” gyermekeket Mikolajcsik
Mónika tanárnő zenés tornával
dén május 26-án csodálatos mozgatta meg.
napos idővel köszöntötte
Diákjaink így felfrissülve kezda gyermeknap iskolánk diákjait. hették meg a pecsétek gyűjtését az
Kezdésként a „tanulásban meg- évek óta népszerű és az új játékok-
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ban is. Bárki megmérkőzhetett társaival és tanáraival társasjátékban,
kvízjátékban, sakkban, malomban. A népszerű „1 perc és nyersz”
ügyességi játékra is izgatottan várakoztak lelkes diákjaink.
Végre egész délelőtt szabad volt
az ugrálás, futkosás. Az örökmozgó csemetékre lábtenisz, floorball,
ugráló kötelezés, tollaslabdázás,
célbadobás, foci, térkosár, kidobó, lufis verseny várt. A művészpalánták élvezhették a papírvirág
készítést és az aszfaltrajzversenyt.
Puzzle, rejtett képek, pohár építőverseny, tésztanyárs, útvesztő is
színesítették a játéklehetőségeket.
A nap folyamán megpihenve,
tapssal lelkesítve csodáltuk iskolánk diákjainak táncbemutatóját.
A szülők által gondosan előkészített csoki, sajtos négyes és gyümölcslé csomagok adtak energiát
az éhes-szomjas ifjúságnak. Ezúton
is köszönjük a Szülői Közösség
együttműködését, és a kapott finomságokat.
Végül az ügyes kezű, fürge lábú,
játékos tanulóink beválthatták egyéni kívánság szerinti - arcfestésre az összegyűjtött pecsétjeiket. Igazán mozgalmas délelőttöt
zárhattunk ezen a kellemes májusi
napon.
Baloghné Bezzeg Zsuzsanna
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Jótékonysági gála
2017.
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z Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola diákjai
az idén is színvonalas kulturális gála
keretében mutatták be tehetségüket.
Az est folyamán több mint 100 tanulónk fordult meg a Faluház színpadán, bemutatva tudását táncban,
versben, prózában, hangszeres játékban, énekben, színjátszásban.
A műsort ballagó nyolcadikosaink kezdték hagyományszerű,
keringőjükkel. Ezt a műsorszámot
minden évben nagy érdeklődés előzi meg. A közönség nagy tapssal és
ovációval köszönte meg végzőseinknek a gyönyörű produkciót. A sort

a Boross testvérek, Krisztián és Tamás folytatták, akik a kemény rock
világába röpítettek gitárjátékukkal.
Ezután iskolánk színjátszó csoportja lépett színre és egy tanulságos
mesét adott elő Séra Andrea tanárnő rendezésében. Ezt követően a 4.
c osztály tanulói, Csávás Boglárka,
Szuhanyik Amanda, Vidák Mercédesz és Gráf Bence a Négyszögletű
kerek erdőbe kalauzoltak bennünket, ahol a Kék meg a sárga vitájába
kukkanthattunk bele. Ezután a 3. b
osztályból Dugonics Natália mondott mesét a jólelkű asztalról. Ezután fergeteges akrobatikus rock &
roll következett a Palota Dance SE
keretein belül táncoló tanítványaink
bemutatásában. A 2. b osztályos kislányok Alpár Lili, Mészáros Zsófia,
Kun Nikolett humoros Romhányi
József versekkel szórakoztatták a
közönséget. Ezután a 3. a osztály
kisdiákjai népi gyermekjátékokat
mutattak be a színpadon. Iskolánk
tanulója Koczó Florina és partnere Labancz Gábor lenyűgöző latin
tánccal örvendeztette meg a hálás
publikumot. A gálán a legkisebbek
is bemutatkoztak. Keszmann Péter
1. a osztályos tanuló Kovács Barbara
A csacsi című versét szavalta el. A 4.
b osztály csengő-bongó hangú lányai
a Nemes Nagy Ágnes Bodzavirág
című versének megzenésített válto-
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zatát énekelték el. Iskolánk színjátszó csoportja lépett újra a színpadra
és a Bolondos királyságba invitálta a
nagyérdemű közönséget. A humoros darabon jól szórakozott a nagyérdemű, és a gyerekek is élvezték a
fellépést. Műsorunk végén a nagy
sikerre való tekintettel a 8. osztályosok megismételték nyitótáncukat.
Az este folyamán jól szórakozott a
szülőkből, rokonokból, barátokból,
érdeklődőkből álló közönség és a fellépő gyerekek egyaránt. Köszönjük
az adományokat, mellyel iskolánk
idei célkitűzésének megvalósítását,
az öltözőszekrények vásárlását támogatták. Külön köszönet illeti meg a
Faluház vezetését és dolgozóit, mert
befogadták rendezvényünket és segítették sikeres megvalósítását.

Köszönetnyilvánítás
Az Erdőkertesi Neumann János
Általános Iskola tanulóifjúsága
és pedagógusai nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni
minden szülőnek, rokonnak, érdeklődőnek, akik Jótékonysági
gálaműsorunkon részt vettek, és
121.650,- forinttal támogatták
célkitűzésünk megvalósítását,
az iskolai öltözőszekrények vásárlását.
Külön köszönet illeti a Faluház
vezetését és dolgozóit, akik befogadták rendezvényünket.
Iskolavezetés
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„ Judo for the
W or ld! ”
Látványos akcióval kezdődött meg a Hősök terén
a magyarországi judo világbajnokság kampánya. A
rendezvényen az Erdőkertesi Judo Sport Egyesület is
képviseltette magát.
2017. augusztusának végén, szeptember elején
a judo sportág rajongók figyelme minden bizonnyal
Magyarországra irányul majd. Augusztus 28-án ugyanis
megkezdődik a judo 33. férfi és 22. női világbajnoksága, hét napon át 14 súlycsoport egyéni küzdelmei
mellett csapatversenyekre is sor kerül a Papp László
Budapest Sportarénában. A bajnokságra minden ország
18 (9 férfi és 9 női, súlycsoportonként legfeljebb 2)
egyéni indulót nevezhetett. A rendezők 120 ország,
több mint 700 judósát várják Budapestre. További információ a Magyar Judo Szövetség honlapján olvasható:
www.judo.hu.
A világbajnokság és a judo népszerűsítéséért június
elsején egy egyedülálló, kampánynyitó eseményére került sor Budapesten a Hősök terén. Magyarország egy
látványos flashmobbal invitálta a világot a világbajnokságra. A flashmobra a szövetség minden magyarországi
judóst meghívott azzal a kéréssel, hogy hozza magával
a versenyruháját is. A Judo for the world című esemény
csaknem ezer résztvevője judogiba öltözve vonult át a
Műcsarnok mellől a Hősök terére.

sp ort
A jelenlévők között volt Tuncsik József, a sportág
első magyar olimpiai érmese és Európa-bajnoka, a
mai sztárok közül pedig Csernoviczki Éva és a szintén olimpiai érmes Ungvári Miklós. A megjelenteket
Marius Vizer, a nemzetközi (IJF) és dr. Tóth László, a
magyar szövetség elnöke köszöntötte. Az IJF vezetője
megköszönte Magyarországnak a vb támogatását, és
kiemelte, hogy fontos békeüzenetet küldenek most a
világnak. Az eseményen részt vettek még a világbajnokságra készülő magyar válogatott tagjai, egykori
olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmeseink, aktív és
már visszavonult sportolóink, ovis és veterán judósok
is egyaránt. Erre a napra sokan leporolták a régen használt judogit, hogy megmutathassák a világnak, mit je-

lent számukra a judo. Az esemény végén a résztvevők
a Magyar Postagalamb Sportszövetség segítségével
2017 postagalambot engedtek el: mind egy-egy üzenetet vitt magával.
Azt hiszem nem túlzás kijelenteni, hogy nagy
öröm és megtiszteltetés volt azoknak az erdőkertesi
judokáknak a részvétel, akik az Erdőkertesi Judo Sport
Egyesület nevében élőben is ott lehettek ezen a rendkívüli megmozduláson. Egy életre szóló élmény született,
hiszen az eseményről World Press Photo, és egy látványos videoklip is készült. A video az alábbi QR kód
beolvasásával megtekinthető.

Dr. Bozsár Jusztina

Ballagás

„
az Erdokertesi Neumann János Általános Iskolában

T

anév végén egyik legszebb ünnepünk a ballagás. Izgatottan készült rá mindkét nyolcadik osztály.
Június 17-én a ballagóink a 7. évfolyam diákjaitól kapott virágokkal járták végig az iskola épületét,
felidézve az eltelt éveket. Az ünneplő rokonok, ismerősök és az alsóbb évfolyamokra járó gyerekek
már az udvaron várták őket. A megnyitót követően a végzős diákoknak átadták a tarisznyát, ami
közben meghallgattuk, hogy melyik tanulónk hol tanul tovább.
A Himnusz eléneklése után Ladjánszki Csilla intézményvezető búcsúzott a két osztálytól. Az ünnepséget a hetedik évfolyamosok búcsúzó szavai követék. Farkas Viktória Ady Endre ballagóknak írt szonettjével, illetve Czinszky Nóra és Schultz Tamás szívhez szóló sorokkal köszönt el a nyolcadikosoktól.
A végzős diákok közül Nagy Csilla és Szőrös Andrea köszönt el tőlünk.
A szózat dallamai után a gyerekek búcsúzóul magasba engedték a léggömböket. A megható pillanatok után a rokonok, ismerősök virágokkal gratuláltak végzős diákjainknak.
Varga Enikő
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