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Tisztelt 
Erdőkertesi 
Polgárok! 
Az eltelt 
időszakban az 
alábbi esemé-
nyekről számol-
hatok be. 

n Előkészítés alatt áll, és a közeli na-
pokban Képviselő-testületi döntés születik 
2,7 km út rekonstrukciójáról, valamint az 
ott alkalmazott technológiáról, melyről a 
döntést követően az érintett ingatlanok tu-
lajdonosai levélben tájékoztatást kapnak.

n Jelenleg folyik a Géza utca Hunya-
di utcához közel eső részén a vízelvezető 
műtárgyak cseréje, melyet a Szőlősor utcá-
ban a Jókai utcai kereszteződéshez közeli 
részen történő hasonló természetű munka 
folytatódik majd. A Géza utcai munkálatok 
befejeződésével külön folytatódik a Béke 
utca aszfaltburkolatának megújítása.

n A vasút állomásnál a peron utáni ré-
szen a parkolónak a vasúti pályától való 
lehatárolássára épül a kiemelt szegély, mely 
az egész területet zárja majd a vízelvezető 
árok oldalán is, hogy biztonságban minél 
több gépjármű tudjon parkolni. A vasútállo-
más területén az újonnan állítandó oszlopok 
alaptestjei lebetonozásra kerültek. Az oszlo-
pok állítását és a kábelcsatlakozásokat a MÁV 
építi ki. Ezután a lámpatestek felhelyezésére 
kerül sor. Az új világítást követően a szemköz-
ti villanyoszlopokon lévő fényvetők leszerelésre 
kerülnek.

n A járda építés a Béke utca és a Tó utca 
között a végéhez közeledik. 

n A Faluház előtti tér rekonstrukciója foly-
tatódik és előre láthatólag szeptember hó végé-
re fejeződik be.

n A közel jövőben két pályázaton is kívá-
nunk indulni az egyik a csapadék víz elvezetést 
szolgálja a település középső vízgyűjtő terüle-
tén, a Fő út, Mária, Pacsirta, Fenyves, Katona 
József, Kalauz, Hév, Metró, Villamos utcákban 
kiépülő műtárgyakkal.

n Az óvodaépítésre megnyíló pályázat-
tal is élni szeretnénk, melynek keretében a 
Bocskai utcában a jelenleg használt Rákóczi 
utcai óvoda ingatlanához kapcsolódóan két 
csoport szobás, tornaszobás 300 m2 alap-
területű óvoda építésére pályázunk. Remél-
jük, hogy támogatják pályázatunkat, mivel 
településüknk gyermeklétszáma folyamato-
san gyarapszik.

 Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

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

Az Önkormányzat által az idei év 
januárjában benyújtott pályázatáról a 
nemzetgazdasági miniszter 2017. június 
20-án támogató döntést hozott. A megítélt 
vissza nem térítendő támogatás összege  
99.999.850 Ft. Ehhez az Önkormány-
zatnak további önrészt kell biztosítania. 
Ebből az összegből a Béke utca háromházi 
csatlakozásától kezdve a Vereckei utcáig 
épülhet meg a hat méter széles szegéllyel 
ellátott aszfaltút. A közbeszerzési eljárás 
megkezdődött. Abban az esetben, ha az 
Önkormányzat által kiírt közbeszrezési 
foruló elsőre sikerrel zárul, szándékunk az 
útat még ebben az évben megépíteni.

Dr. Pásztor László polgármester ésTuzson Bence országgyűlési képviselő 
a Béke utca építési szakaszán
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Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk önöket, hogy az 
Erdőkertesi Neumann János Álta-
lános Iskolában a javítóvizsgák  
időpontjai a következők: 

2017. augusztus 25. (péntek)
          augusztus 28. (hétfő)
          augusztus 29. (kedd)

Bővebb tájékoztatást személyre szólóan, írásban küld az iskolavezetés.

MEGHÍVÓ TANÉVNYITÓRA
Az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola  

diákjai és pedagógusai szeretettel meghívják Önt 
2017. augusztus 31-én 18.oo órától, az iskola udvarán  
tartandó tanévnyitó ünnepségükre.

ISKOLAVEZETÉS

Kékesi Péter 
emlékverseny

2017.junius24-én hetedik al-
kalommal emlékeztünk meg Pé-
terről az Ulti-Klubon belül.

Ő volt az Ulti-Klub megalko-
tója a Faluházban. Évente egy 
alkalommal versenyezünk a ne-
vével fémjelzett vándorkupáért.

Szeretnék köszönetet mondani a 
Klub két szervezőjének,Schwolcz 
Attilának és Pocsai Jánosnak.

Helyezettek:
I.Gacsályi Zoltán  Domony (A 

kupát nyerte amelyet egy évig 
őríz)

II. id. Vígh Gyula  Erdőkertes
III. Vass István  Budapest.

Az Ulti-Klub a Faluházban 
működik, amelynek keretén 
belül havi egy alkalommal 
ultiversenyt tartunk.

Szeretettel várunk minden 
ultiszerető barátunkat!
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A 2017. június 19-én megtartott 
Képviselő-testületi ülés napirendjei 
voltak:

1. Beszámoló a Ki Akarok 
Nyílni Óvoda 2016/2017-es neve-
lési évéről

  Előadó: Szarvasné Suba Erika 
mb. intézményvezető

2. Tájékoztató a Szőlőfürt 
Református Óvoda 2016/2017-es 
nevelési évéről

  Előadó: Hoholné Varga Tímea 
intézményvezető

3. Erdőkertes Község Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása, az 
Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályza-
tának elfogadása

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

4. Hivatali helyiségen kívüli 
valamint a hivatali munkaidőn kí-
vül történő házasságkötés engedé-
lyezésének szabályairól

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

5. Sportkör (ESE) szakmai 
beszámolója

 Előadó: Hutoczki András el-
nök

6. Egyebek

A Képviselő-testület 
megtárgyalta és elfogadta 
az Ki Akarok Nyílni Óvo-
da 2016/2017-es nevelési 

évéről szóló beszámolót, valamint 
tájékoztatást kapott a Szőlőfürt Re-
formátus Óvoda 2016/2017-es ne-
velési évéről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület 
módosította az Önkor-
mányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, és 

elfogadta az Erdőkertesi Polgármes-
teri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  

A Szabályzatban módosításra ke-

rül a bizottsági állásfoglalás lapok 
küldésének módja. Elektronikusan 
kerülnek megküldésre.

A köztisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232/A. §-a felha-
talmazása alapján a képvi-

selő-testület hivatala köztisztviselője 
számára a Közszolgálati Tisztviselők 
Napját, július 1-jét munkaszüneti 
napnak rendelte. 

Az önkormányzatnál 
aljegyző munkakör meg-
szüntetésre kerül. A jegy-
ző helyettesítését az igaz-

gatási iroda vezetője látja el.  

Az átruházott hatás-
körök gyakorlására jogo-
sultak jegyzéke, és az ön-
kormányzat által ellátott 

feladatok felsorolása módosult. 

A polgármesteri hiva-
tal szervezeti és működési 
szabályzata a bekövetke-
zett változások miatt újra 

szabályozásra került. Ezek az ügy-
félszolgálati iroda meghosszabbí-
tott ügyfélfogadási ideje, a rugalmas 
munkaidő lehetőségének bevezeté-
se, a bélyegző használatra, a jegyző 
helyettesítésére vonatkozó szabályok 
változása, a hivatal szervezeti felépí-
tésének aktualizálása.

Ügyfélszolgálati iroda meghosz-
szabbított ügyfélfogadási ideje:

hétfő        7.3o-18.3o óráig
kedd        7.3o-17.oo óráig
szerda     7.3o-17.oo óráig
csütörtök  7.3o-17.oo óráig
péntek     7.3o-12.3o óráig
A meghosszabbított ügyfélfoga-

dás alatt lehetőség van beadványok 
leadására, a hivatali kézbesítők által 
megküldött levelek átvételére, hiba-
bejelentésre.

A Képviselő-testület rendele-
tet fogadott el a hivatali helyiségen 

kívüli valamint a hivatali munka-
időn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól. A 
rendelet nemcsak a házasságköté-
sekre, hanem a névadó és házassági 
évforduló anyakönyvi eseményekre 
is vonatkozik. A rendeletben felso-
rolásra kerültek az anyakönyvi ese-
mény megtartására szolgáló hivatali 
helyiségek. 

Az anyakönyvi események meg-
tartása továbbra is térítésmentes. 

A testület megtárgyalta 
és elfogadta az Erdőkertesi 
Sportegyesület szakmai 
beszámolóját.

Az egyebek napirend keretében 
a Képviselő-testület elfogadta a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet alapján a partnerségi egyezte-
tésről szóló szabályzatot. 

Döntést hozott a Képviselő-tes-
tület a község új településképi ar-
culati kézikönyv továbbá az új tele-
pülésképi rendelet elkészítéséről és 
ezzel összefüggésben a hatályos helyi 
építési szabályzat módosításáról. A 
feladatot a PESTTERV Kft-vel kö-
tött tervezési szerződés keretei kö-
zött kell elvégrehajtani, a szükséges 
egyeztetéseket mielőbb elvégezni.

testületi hírek

Képviselői fogadóóra:

Az Erdőkertesi 
Polgármesteri Hivatal 

tanácstermében 

2017. szeptember 11. 

Hollósi Jánosné 
képviselő



4

A k a d t 
f e l a d a t u n k 
Július hónap-
ban is saj-
nos. Néhány 
á l l a n d ó a n 
előfordulóra 
szeretnék bő-
vebben kitér-
ni.

n Közlekedés! Múlt havi szám-
ban írtam a Nemes utca díszburko-
latán történő parkolásról. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy sokan olvasták, 
és szabadon hagyták a járdát. A 
szabályok betartása mindannyiunk 
érdeke! Köszönjük. 

Az viszont elszomorít, hogy is-
mét elkezdődött a Fő úton a járdán 
valamint  a zöld felületen parkolás, 

illetve a posta előtt a Nemes utcá-
ban a „megállni tilos” tábla hatálya 
alatt félig a járdán napi szinten ta-
lálkozunk szabály szegőkkel. Kérek 
mindenkit a biztonságunk érdeké-
ben tartsuk be a közlekedési szabá-
lyokat!

n Akik a Béke utcán autóznak, 
bizonyára észrevették már, hogy 
nem csak a súlykorlátozó táblák 

lettek kihelyezve, hanem „megáll-
ni tilos” táblák is. Itt hívnám fel 
az autósok figyelmét:Azzal, hogy 
a szemben a forgalommal állnak 
meg a Béke utcán, nem bújnak ki 
a tábla hatálya alól, hanem újabb 
szabálysértést követnek el, mert a 
táblák mindkét oldalon kihelye-
zésre kerültek a Béke utca Fő út és 
Trencsényi utca közti szakaszán.

ISMÉT A NYÍLT TÉRI 
ÉGETÉSRŐL!

n Május óta minden napló-
ban felhívtam a figyelmet a helyi 
rendelet módosítására, miszerint 
05.31.-től 08.31.-ig TILOS min-
den nemű nyílt téri égetés a te-
lepülésen. (Kivétel a kerti sütés 
főzés). Sokszor fordul elő ennek 

ellenére, hogy nem csak az eddig 
megszokott kedd és szombati na-
pon égetnek a lakosok, hanem nap 
és napszaktól függetlenül. Ismét 
felhívom a figyelmet, a tűzgyújtási 
tilalom megszegése nem csak élet-
veszélyes ebben a melegben, hanem 
igen drága mulatság is, hiszen, a 
Közterület Felügyelet 50.000 ft.-
ig büntet, de ha a tűzoltóság kerül 
értesítésre ezekben az ügyekben a 
bírság összege több százezer fo-
rint is lehet. Figyeljünk a szabá-
lyok fokozottabb betartására!

Házszám táblák!

n A múlt évben minden posta-
ládával ellátott ingatlanra eljutta-
tunk egy felhívást, miszerint kö-
telező a házszámtáblát jó látható 
helyre a kapura, vagy a ház falára 

kitenni. Ennek sokan eleget is tet-
tek. Voltak, akik Hivatalban ren-
delték meg,de az is elfogadott, ha 
valaki saját maga készíti el.  Eltelt 
több mint 1 év! és még mindig van 
olyan utca, ahol az egész utcában 
csak 1-2 helyen van a házszám fel-
tüntetve! Kitenni a táblákat nem 
csak azért kell, mert Kötelező, ha-
nem ismerve a Posta jelenlegi hely-
zetét, mikor sok a helyettes kézbe-
sítő, talán kevesebb lenne a panasz 
és a bosszankodás, ha meglehetne 
találni a címeket.

Mittó Gabriella és
Miksi József

Közterület Felügyelők

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk
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Örömmel szá-
molhatok be arról, 
hogy régóta felme-
rült igény megva-
lósítása kezdődött 
a napokban.

Elkezdődtek a munkálatok Er-
dőkertes Kutyás Sportpályájának és 
futtatójának építésénél. Köszönjük 
a Polgármester Úrnak, hogy lehető-
vé tette a megvalósítást és biztosítja 
hozzá a feltételeket, illetve Egyed 
Tamásnak a munkálatok szervezését 
a pálya terveinek elkészítését illetve 
várjuk kutyás és nemkutyás gazdik 
dolgos kezeit a megvalósításhoz.

Mentetteink, akik egytől egyig 
Erdőkertesen kerültek befogásra, je-
lenleg 29-én a felelőtlen állattartók-
nak köszönhetően vannak gondo-
zásunkban. Minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy ezek a kutyák szocia-
lizálva, oltva, ivartalanítva megtalál-
ják a szerető otthonukat, hiszen nem 
ők akartak megszületni, és a „gazdát” 
sem ők választották, akik kíméletle-
nül utcára tették őket, másra hárítva 
a felelősséget. Örömünkre szolgál 
hogy a múlt hónapban három ku-
tyusnak sikerült otthont találni, de 
sajnos mindig jön újabb a helyükre 
ezért a létszám állandó. 

Kérjük aki teheti adományaival 
segítsen nekünk. 
OTP: 
11742568-20003775 Köszönjük!

környezetünk

hőség
Magyarországon a meteorológiai nyár június 

1-jétől augusztus 31-ig tart, míg az úgynevezett 
csillagászati nyár a nyári napfordulótól egészen 
az őszi napéjegyenlőségig, tehát szeptember 
23-ig.

Tavasszal és nyáron többen dolgozunk vagy 
pihenünk a szabadban. A hosszabb és melegebb 
nappalok sokunk számára a szabadságot, a fel-
hőtlen szórakozást jelentik. Ehhez viszont tud-
nunk kell azt is, hogy nyáron gyakran fordulhat 
elő heves zivatar, viharos szél, felhőszakadás 
vagy éppen jégeső, máskor pedig rendkívüli hő-
hullámok tehetik próbára tűrőképességünket.

A nyári időszak veszélyes időjárási helyzetei-
ről mindig időben értesülhetnek a televíziók és 
a rádiók hírműsoraiból, valamint az internetes 
hírforrásokból, köztük az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat weblapjáról a veszelyjelzes.met.
hu címen.

A meteorológiai szolgálat az élet és vagyon-
védelem érdekében a legvalószínűbb veszélyes 
időjárási eseményekről előbb figyelmeztető 
előrejelzéseket, majd a bekövetkezés előtt leg-
alább 1-3 órával riasztást ad ki.

A minden egyes napra és a következő napra 
szóló figyelmeztető előrejelzések, valamint a 
néhány órás időtartamra vonatkozó riasztások 
során egyaránt három-három veszélyességi 
szintet különböztetünk meg.

Az első fokozatú, a citromsárgával jelölt 
időjárási események nem szokatlanok ugyan, 
de a szabadban ilyenkor már tanácsos elővigyá-
zatosnak lenni. Célszerű a szokásosnál gyak-
rabban és alaposabban tájékozódni a várható 
időjárásról.

A második fokozatú, a narancssárgával 
jelölt jelenségek, már tényleges károkhoz 
vezethetnek, vagy akár személyi sérülést, 
balesetet is okozhatnak. Fontos, hogy ilyenkor 
már rendszeresen tájékozódjanak az időjárás 
alakulásáról. Kövessék a média által közvetített 
tanácsokat, és a hatóságok utasításait.

A harmadik fokozatú, a pirossal jelölt ve-
szélyes események már komoly károkat okozó, 
sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási 
jelenségek lehetnek. Ilyen veszélyjelzés esetén 
legyenek nagyon körültekintőek, vigyázzanak 
saját maguk és szeretteik biztonságára, va-
lamint az értékeikre. Folyamatosan kísérjék 

figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteoroló-
giai információkat. Minden körülmények között 
kövessék a hatóságok utasításait és húzódja-
nak biztonságos helyre.

Amennyiben a nyári időszak veszélyes idő-
járási jelenségeinek hatásai azt szükségessé 
teszik, a katasztrófavédelem közérdekű közle-
ményt tesz közzé a médiában.

Kérjük, az ilyen jellegű közleménye-
ket lehetőség szerint kísérjék figye-
lemmel a katasztrófavédelem hivata-
los Facebook oldalán is.

Hasznos információk 
hőség idején

A ’90-es évek elején még kevéssé volt a fi-
gyelem előterében a klímaváltozás egészségká-
rosító hatása, azonban az 1990-es éves vége 
felé ez a trend megváltozott.

A globális klímaváltozás a XXI. Század egyik 
legfontosabb környezeti problémája.

A föld felszínének átlaghőmérséklete az 
utóbbi 25 évben 0.4 ºC-kal emelkedett

A klímaváltozás több oldalról veszélyezteti az 
emberi egészséget: károsítja a környezetet, az 
ökoszisztémát, a gazdaságot és a társadalmat

A klímaváltozás ezen hatásokon túl befolyá-
solja az élelmiszer biztonságot, megváltoztat-
hatja a kórokozók által terjesztett betegségek 
térbeli és időbeli előfordulásának jellemzőit, 
növeli az extrém időjárási helyzetek, pl. a hő-
hullámok gyakoriságát.

A "hőhullám" definíciója (OKK-OKI, Fővárosi 
ÁNTSZ, OMSZ közös projektben elvégzett vizs-
gálat alapján)

A 97% gyakorisággal mért napi átlaghő-
mérséklet feletti átlag hőmérsékletű napok 
(26,6ºC). Hőhullám = 3, egymást követő 
napon a napi átlaghőmérséklet 26,6ºC felett 
 
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, 
kellemetlen tüneteket, rosszullétet a káni-
kula, de vannak különösen veszélyeztetett 
csoportok. Ilyenek például a csecsemők és 
a fiatal kisgyermekek, 65 évnél időseb-
bek, fogyatékosok, szívbetegségekben 
és magas vérnyomásban szenvedők. 

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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Hőhullám okozta káros 
egészségi hatások

Magas hőmérséklet okozta megbetege-
dések: bőrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen 
ájulás, kimerülés, stroke.

A legtöbb hőséggel összefüggő beteg-
ségek (kivéve a bőrkiütés és a görcs) 
a lényegi következményei annak, hogy 
különböző súlyú elégtelenségek kö-
vetkeznek be a hőszabályozó rend-
szerben. Ráadásul, számos más un. 
prediszponáló tényező felgyorsíthatja 
a magas testhőmérséklet kialakulását. 
Prediszponáló tényezők: kor, akkli-
matizálódás hiánya, dehidratáció (csök-
kentett tápanyag és folyadékbevitel, 
vizelethajtó tabletták, alkoholfogyasz-
tás), gyógyszerszedés, mozgás hiány, 
túlsúly, fáradtság, alváshiány, hosszú, 
magas intenzitású edzés, védőruha. 
 
MIT IGYUNK?
Víz, ásványvíz, tea, Szénsavmentes üdítők 
Paradicsomlé, aludtej, kefír, joghurt Leve-
sek

MIT NE IGYUNK?
Kávé, alkohol tartalmú italok, magas 
koffein és cukortartalmú szénsavas üdí-
tők Akinek van elektromos ventillátora, 
használja a nagy melegben! Lehetőleg 
éjjel szellőztessen!

Széles karimájú kalappal, nap-
szemüveggel és naptejjel védje ma-
gát és gyermekét!

Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban 
levegőztessünk

Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (ku-

tyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
A babák különösen sok folyadékot igényel-

nek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk 
őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, 
citromos teával a szoptatás után!

Azok, akik szívgyógyszert szednek, a víz-
hajtás mellett is fogyasszanak elegendő meny-
nyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy 
literrel többet a forró napokon!

A 65 évnél idősebbek, különösen a szívbe-

tegségekben és magas vérnyomás betegség-
ben szenvedők a melegben fokozódó pana-
szaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!

Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy 
hideg vízzel akár többször is!

Kánikulai napokon a különösen meleg dél 
körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, be-
sötétített szobában, viszonylag hűvösben!

Forró nyári napokon ne a legmelegebb 
órákra időzítse a piaci bevásárlást!

Ha kánikulában a szabadban sportolsz, 
gyakran hűtsd magad és fogyassz legalább 4 
liter folyadékot! Fontos a só pótlása is!

Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut 
alapanyagú ruhát hordj forró napokon!

Bőrtípusodnak megfelelő fényvédő krém-
mel naponta többször kend be bőrödet! (Ha 
nagyon világos a bőröd, kék a szemed, hasz-
nálj 25 faktor feletti naptejet!

Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy 
hideg vízzel akár többször is!

Tölts 1-2 órát légkondicionált helyiségben!

"Fodor József " Országos 
Közegészségügyi Központ 

Országos Környezet-egészségügyi 
Intézet

Figyelem!
Az alábbi web címeken a kéményseprés-

sel kapcsolatos információk olvashatóak:
 A honlap címei:
www.kemenysepres.hu vagy www.

kemenysepres.katasztrofavedelem.hu Mindkét 
cím a katasztrófavédelem kéményseprőipari 
tevékenység honlapjára visz.

 • A főoldalon a mozgó képek alá rendez-
ve találhatóak a legfontosabb és a legfrissebb 
anyagok.

• Általános tájékoztatók – itt: http://www.
kemenysepres.hu/hirek/tajekoztatok – a 
kéményseprést érintő különböző témákban, 
az aktualitások a Hírek, sajtóanyagok között 
olvashatóak.

• Az online ügyintézési felület a főoldal / 
ügyfélszolgálat gomb alatt nyílik, ahol online 
ügyintézésre és IP telefonálásra is lehető-
ség van: http://www.kemenysepres.hu/
ugyfelszolgalat

Minden vonatkozó információ a bal oldali 

menüsoron keresztül elérhető.
• A ügyfélszolgálati oldalon és a kataszt-

rófavédelem ellátási területét bemutató olda-
lon - http://www.kemenysepres.hu/hirek/
tajekoztato/35 - egy-egy irányítószám meg-
adásával azonnal lekérdezhető, hogy a mi ellá-
tási területünkhöz tartozik-e az adott település 
lakossági és társasházi ingatlanjainak ellenőrzé-
se, vagy sem. (A „Kérem, adja meg lakóhelye 
irányítószámát:” sorban.)

• A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó 
szabályokról és az őket kiszolgáló nyilvántar-
tott kéményseprőipari cégekről itt olvashatnak 
tájékoztatást: http://www.kemenysepres.
hu/hirek/hir/28 (a szövegben türkizzel olvas-
ható sorok linkek, amelyek azonnal átvisznek a 
megfelelő oldalakra).

A gazdálkodó szervezeteket segítő oldal 
kiemelten: http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_
kemenysepro_lista – itt a linkről letöltődik 
egy táblázat, amelyben a jobb felső sarokban 
látható „látcsőre” kattintva beírható a keresett 
település neve és a táblázatban sárga jelölést 
kapnak azok a sorok, ahol a keresett név olvas-
ható. Ha a szerkesztés engedélyezése gombra 
rákattintva, lehet a szűrőket is használni és ak-
kor megyénként lehívni az adatokat.

 
A területeken dolgozó kéményseprők 

listája:
• Sajben Ferenc
• Sümeg László
• Sümeg Gábor
• Koncz Balázs
• Papp László
• Kádár Gábor
• Holósi Ádám
• Hrncsár János
• Bácskai Árpád Zoltán
 

Kabai Viktor
Csoportvezető-helyettes

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL>
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kirándUlásUnk
ESZAK Rád –Érünk + 60 

klubbal kirándulni indultunk. 
Uticélunk: Lillafüred-pisztrángos.

Izgalommal gyülekeztünk az 
Erdőkertesi Faluház előtt, iz-

galmunkat csak fokozta a hirtelen 
eleredt eső. Elhelyezkedtünk a bu-
szon, csevegtünk, nevetgéltünk és 
útközben örültünk a napsütésnek.

Lillafüredre érve, örömünk alább 
hagyott, mert a buszunkkal nem 
tudtunk a Pisztrángoshoz eljutni, és 
az eső csak nem akart elállni.

Rövid várakozás után fakultatív 
sétára indultunk, az idő is kedvezett, 
szép napsütésben fedeztük fel Lilla-
füred szépségeit: a Kastély szállót és 
csodás környezetét és függőkertje-

it, a sebesen száguldó Szinva patak 
csobogóit, a kisvasút állomásának 
szépen rendezett  környékét, de a 
legszebb élmény a nagy vízesés volt.

Visszasétálva a Tókert étteremben 
ebédeltünk, ahol három féle ízletes 
menüből választhattunk előre. Ked-
ves gesztus volt Róza részéről, hogy 
mindenkinek a saját rendelésének 
megfelelő színű szívecskét tette a te-
ríték mellé, így tudatva a pincérrel, 
hogy melyik menüt választottuk. Az 
ebéd finom volt, melyet egy jó kávé 
koronázott.

Ebéd után szintén kisebb cso-
portokban sétára indultunk, felfe-
dezni azokat a helyeket, melyeket 
még nem láttunk: Anna barlang, a 
vízesés aluról egészen közelről, a falu 
kis szűk utcácskái, melyeket elválasz-
tott a patak, romantikus hidakkal-

átkelőkkel. Kellemes fáradsággal és 
élményekkel gazdagodva indultunk 

a megbeszélt helyre, de még belefért 
egy hideg üdítő is.

Elfoglalva helyünket a buszon, 
megosztottuk egymással a látott 
élményeket. Ismerkedtünk, beszél-
gettünk, a látott élményekről és más 
saját témáinkról.

Fáradtan, de emlékezetes esemé-
nyekkel tértünk haza.

Köszönet a szervezésért, 
a lehetőségért! 

ESZA –Rád Érünk + 60 klubb

Jó hír a futás szerelmeseinek, a kezdőknek, az újrakezdők-
nek, a már rendszeresen mozgó helyi lakosoknak, hogy elindult 
a helyi „Fuss Velem!” közösség. Egy önszerveződő futókör, ahol 
azon túl, hogy együtt gyűjtjük a kilométereket, segítjük, támo-
gatjuk egymást.

Ha szeretnél több információhoz jutni, csatlakozz a 
„Fuss Velem” Facebook csoporthoz!

Szeretettel vár: 
Venczel Zoltán és a lelkes futótársak
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Az intézmény augusztus 1-11-ig zár-
va tart, a táborok és a községi prog-
ramok idejének kivételével. 
A rendszeres mozgás-csoportjaink 
(Meridián, Életerő, Jóga, Aerobic) au-
gusztusban a zárva tartás idején is 
működnek, a szakkörök szeptember-
től kezdődnek.

u 20-án 20.oo KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG A 
SZENT ISTVÁN PARKBAN
Községi kitüntetések átadása, ünnepi mű-
sor Államalapító Szent István királyunk 
emlékére
Köszöntőt mond: dr. Pásztor László polgár-
mester
Kenyéráldást mond: Kun-Török Anett, evan-
gélikus lelkész
Műsor: Napkő Projekt
Utána tűzijáték 

u 22-én  (kedd) 14.oo-18.oo    VÉR-
ADÁS!

u 26-án AUTÓSPROMENÁD  az Ifjúsági 
Táborban (program plakátokon és a honla-
pokon)

u 27-én 17.oo Nosztalgia Klub

v 9-én Sörfesztivál a  Szent István 
parkban

v 12-én indul az Ayurvedikus baba-
masszázs (részletesen alább!)

v 15-én 15.oo-19.oo Babaruha börze
v 15-16-17 KÖN (Kulturális Örökség 
Napjai) – benne: 16-án 16.oo-20.oo 
Mikrokontroller-bemutató

v 23-án 11.oo-19.oo Kerteszeti Feszti-
vál a Szent István parkban

v 24-én 15.oo-18.oo Bálint Gazda elő-
adása és Kiállítás-megnyitó 

FELHÍVÁS!

v Helytörté-
neti kutatásokkal 
foglalkozó klub 
létrehozását ter-

vezzük, melyhez várjuk mindazon 
érdeklődők jelentkezését, akik elhi-
vatottságot éreznek a település múlt-
jának kutatására, az itt kezdetekben 
megtelepedett családok életének, 
sorsának felderítésére.

***

v TÁRSASKÖR
Előadásokat, prog-

ramokat, beszélgeté-
seket szervezünk a 
község és a környék 
lakói számára, akik 

érdeklődnek a múlt és jelen történései, je-
lenségek, okok és okozatok iránt, kíváncsiak 
a világ dolgaira, vannak ismereteik, vélemé-
nyük, melyeket megfelelően alátámasztott 
ellenvélemények hatására akár meg is 
változtatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés ki-
egészítéséhez szívesen veszünk javaslatot, 
ami esetleg egyedi vagy lokális töltést ad a 
kifejezésnek. Felmerült a KERTESI TÁRSAS-
KÖR 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 Kamarakórus 
várja a tagjai közé mindazo-
kat, akik szívesen énekelnek, 
és szeretik a jó társaságot. A 
kóruspróba csütörtök 18.oo 

órakor kezdődik a Faluházban, karvezető 
Iványi Magdolna.

***

v A Faluház GYERMEK-
MEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST 
szervez, elsősorban a saját 
rendezvényei idejére, hogy 

a kisgyermekes szülőknek megkönnyít-
sük a programjaink látogatását. VÁRJUK 
a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a 
feladatról.

***

v JÁTSZANI JÓ! 
TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását 
tervezzük ősztől felnőttek 
számára. A havi egy alkalom 

időpontját a jelentkezőkkel egyeztetve alakít-
juk ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg 
sok ember érdeklődését felkelti, és szívesen 
választja a kikapcsolódásnak eme formáját. 
Emellett – vagy ennek keretében – a bridzs-
ben járatos emberek jelentkezését is várjuk, 
szeretnénk bridzs klubot is létrehozni.

v BioPont klub 2014. 
májusától havi-másfélhavi 
rendszerességgel klubnapot 
tart a Faluházban, amelyen 

a témákat a tagok igényei szerint választ-
juk. A fő irányvonal továbbra is a környezet-
tudatos, vegyszermentes életmód kialakítá-
sához nyújtott segítség. Az előadásokhoz 
kapcsolódóan az egymástól-tanulás mód-
szerét (is) alkalmazzuk. A „benti” foglal-
kozások mellett célzott természetjárásokon 
veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és 
gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban is meg-
tanuljuk a gyógynövények feldolgozását.  A 
részvétel díjtalan!

***

v Mikrokontrol-
ler klub működik a  
Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, 

lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-
elektronika áramkör építés. Mikrokontroller- 
és számítógép programozás. Linux alapis-
meretek.  A klub vezetője Tóth János Péter, 
képes tájékoztatóját olvashatják a novemberi 
újságban.

www.erdokertesfaluhaz.hu

Augusztus

FalUház

Szeptemberi előzetes
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v Újból indítjuk 
a bőrmíves, a ko-
sárfonó és a nemezelős 
tanfolyamot, továbbá 

a patchwork (foltvarró) klubot. Várjuk az 
érdeklődők jelentkezését!

v Keleti tanok klubja indul 
megfelelő számú jelentkező ese-
tén Falticska Sándor vezetésével 
(keleti filozófia, buddhizmus, 

meditáció és ezek hatásai az egészségünkre, 
mindennapjainkra).

A klubról részletesen írtunk az újságban.

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

v Babamasszázs oktatás és tanácsadás 
szeptembertől a Faluházban!

2017 szeptemberétől szeretettel várom 
a kismamákat és babáikat a Faluházban 
ayurvédikus babamasszázs tanfolyamon.

Az ayurvédikus babamasszázs abban külön-
bözik a többi masszázstípustól, hogy a babák 
egyéni testtípusának és karakterének meg-

felelő 100% hidegen sajtolt növényi olajokat 
használjuk, melyek a bőr pórusain keresztül 
beszívódva a gyógynövényekhez hasonlóan 
segítik a különböző karakterű kisbabák im-
munrendszerének erősödését, egészségének 
megőrzését, valamint hozzájárulnak az egyes 
betegségekből való gyorsabb felépüléshez is. 

Kiemelkedően nagy hangsúlyt fektetünk 
az egyes babák és mamák egyéni személyi-
ségjegyeinek megfigyelésére, és a különböző 
baba, - és mamatípusok összehangolását segítő 
életmódbeli javaslatokat is személyre szólóan 
beszéljük át a napi rutin, alvás, szoptatás, ba-
baápolás, hozzátáplálás, személyiségtípusnak 
megfelelő táplálkozási,- nevelési elvek kidolgo-
zása témakörökről. 

A masszázs gyakorlati részében átadásra 
kerül a mellkas, a has, a karok és lábak, a hát 
és az arc területeinek mintegy 40 db. fogása, 
valamint a fogások élettani és biológiai hatásait 
is átvesszük a babák egészséges fejlődésére 
nézve.

A masszázst a baba – mama jóga követi, 
mely átmozgatja az izmokat, és segíti a babák 
ellazulását, valamint mélyíti a baba – mama 
kapcsolatot.

A tanfolyamok végén minden alkalommal 

sor kerül a pocakfürdőzésre, amely egy speci-
ális fürdetőben zajló, az anyaméhben átélt biz-
tonságot, melegséget és lebegés érzését idézi 
fel a babában, miközben segíti az olajok bőrbe 
való beszívódását.

A tanfolyamokon használt egyéni babatípu-
soknak megfelelő 100% hidegen sajtolt olajo-
kat, valamint a pocakfürdőt én biztosítom, illet-
ve az utolsó alkalom után mindenkinek átadom 
az összes fogást tartalmazó jegyzetet.

 A tanfolyam öt egymásra épülő alkalomból 
áll, alkalmanként 1,5 órát ölel fel.

Első alkalom: 2017. szeptember 12. 
10:00 – 11:30

Korhatár: 2 hetes kortól 2 éves korig
Részvételi díj: 1500 Ft / család / alkalom
A részvétel a szükséges olajok és eszközök 

miatt előzetes bejelentkezéshez kötött, a kö-
vetkező elérhetőségek egyikén:

Email: pal.rita08@gmail.com
Tel: +3670 396 8412

Szeretettel várok Mindenkit!

Fehér – Pál Rita
Okleveles Ayurvédikus Babaápolási, - és 

Babamasszázs Oktató 

kultúra



TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSI IRODA

                    
Thury Gábor

                    
                    Dvorcsák Gyula

                    Kovácsné Kovalik Irén

                    Nagy Attiláné

   
                    
                    Nagy Pálné                                      Pál Nkoletta

                    Német Edina                                    Smid Terézia

ÜGYINTÉZÉS AZ ERDŐKERTESI 
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

PÉNZÜGYI IRODA

Csákiné Sorm Beatrix

Barics József

Bíró Jolán

Hauselné Tódor Éva

Králikné Szentkuti Mónika

Nagy Gabriella

Orosz Andrea

IGAZGATÁSI IRODA

Homa Ibolya

Hegedűsné Berényi Judit

  Miksi József              Mittó Gabriella

                 
                  Duhonyi Krisztina
  

Nagy Nikoletta

Takács Istvánné

                     Juhászné Dr. Jankó Gabriella 

                      Báthory Anna

                      Kovácsné Sanyó Anita

                      Juhász Elvira Ágnes

                      Kovács Mihályné

INFORMATIKA

ÜGYFÉLFOGADÁS
Tóth Tamás

Tel.: 28 595 060
Sinkó György
Tel.: 28 595 059

Csendom Marianna
Tel.: 28 595 088

POLGÁRMESTERJEGYZŐ
Dr. Pásztor LászlóFehér Ágota

Telefon: 06-28-595-055
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Július 15-16-án az Erdőkertesi 
Faluházban „Tudatossági 

hétvége” címmel – hagyomány-
teremtő szándékkal - testi-lelki 
összhangot, harmóniát és a kör-
nyezettudatos életmódot célul ki-
tűző nyári eseményt szerveztünk.

A két nap folyamán előadások és 
nonstop filmvetítés volt az egész-
séges táplálkozásról (kóstolókkal 
egybekötve, Marika kolléganőm 
finom padlizsánkrémje is benne), 
az önellátó gazdálkodás lehető-
ségeiről, a környezetünk védel-
méről, a vegyszermentességről, a 
sörkollektoros aszaló építéséről és 
hasznáról, a vályogépítészetről, a 
fűz-építészetről, a mulcsozásról. 
Az előadóink könyvei, termékei, 
készítményei kelendőek voltak. 

A standokon kézműves szappant 
(Tóth Adrienne), turai mézeket, 
és Pozsgai Ágitól speciális tejter-
mékeket, kecskesajtokat  vásárol-
hattak az érdeklődők. Egy dél-
somogyi levendula-ültetvényről 
származó, Pannonhalmán lepárolt 
valódi illóolajat dr. Pális Adéltól. 
Mozgáscsoportjaink lelkesen vet-
ték birtokba a nagytermet, köszö-

net a Meridián-torna és az Életerő 
Torna minden tagjának, s a többi 
csoportunknak is a részvételt. A 
Diószeghi Zsuzsanna és Árvay 
Katalin által vezetett közösségek 
rendszeres résztvevői a program-
jainknak. Vendégünk volt Hal-
mos Mónika - gasztrobotanikus-
tanácsadó, food-stylist, az ehető 
virágok szakértője,  aki „E bűverő, 
mit szirma rejt...” címmel tartott 
vetítettképes előadást. Kozák Zsu-
zsival mandalát festettek, Makrai 
Judit mindkét napon lábfejmasz-
százzsal kényeztette a vendége-
ket. Pilcsik Tünde a Bach virág-
terápia módszereivel ismertetett 
meg bennünket, „közösködve” 
Horváth Erzsébet – Böbe – önis-
mereti-fejlesztő trénerrel, akinek 

a munkái mindkét napon látha-
tók voltak a Galérián. Itt kaptak 
helyet szombaton Magyar Judit 
Mária alkotásai is. Ő Verók Irén-
kével hangszeres népdaltanítást is 
„elkövetett” szombat este. Redő 
Júlia az erőszakmentes kommu-
nikáció rejtelmeibe, a közösség-
építés és a konfliktuskezelés tech-
nikáiba avatta be a türelmesen 
várakozó „pácienseket”. A termé-
szetben való túlélés törvényeiről 
beszélt Boldizsár József – ennek 
kapcsán felmerült az igény eg y, 
túrázás során lefolytatott „sza-
badtéri előadásra”, amit az ősz fo-
lyamán meg is valósítunk. Ígérte, 
hog y írni fog eg y kis szösszenetet 
is a témáról, remélem, a követ-
kező lapszámban már olvashat-
ják. Szépvölg yi-Hunti Eszter  
kineziológus-médium-spirituális 
utazás szervező mindkét napon a 
standja mellett fogadta az érdek-
lődőket. Bubán Andi is mindkét 
napon vezetett meditációt, és 
szintén mindkét nap volt Írisz- és 
auraelemzés dr.  Nemes Katalin-
nal. Ug yaníg y A csíra az egész-
séges táplálkozásban – tanács-
adás, termékbemutató kóstolóval 
Rab Gabival, és Veres László a 
Bowen-technika alkalmazásával 
a vállalkozó szelleműek egészségi 
állapotának pozitív irányú válto-
zását „indította be”. 

Varga-Farkas Edit Sára – A 
gyógynövények szárítása, haszná-
lata témában adott mindkét nap 

kultúra

kertesness
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tanácsot. Csányi Éva „búcsú-jó-
gájával” zártuk a szombat estét, s 
vele kezdtük a vasárnap reggelt. 
Igaz, akkor „ébresztő-jógának” 
neveztük.

A vasárnap is bővelkedett prog-
ramokban, délelőtt Fehér-Pál Rita 
az Ayurvedikus babamasszázst 
mutatta be (erre ősztől előadásso-
rozatot hirdetünk), s vele párhu-
zamosan  Sassy-Molnár Emese az 
éppen „aktuális” gyógynövénye-
ket (vetített képekkel). Beszélt a 
feldolgozásukról, a fogyasztásuk, 
használatuk sokféleségéről. Hogy 
e napon se maradjunk élő zene 
nélkül, Nagy Éva Cecília, a veresi 
zeneiskola tanára  zongorajátéká-
ban gyönyörködhettünk közvet-
lenül ebédidő után. Ez időt kivéve 
a színházteremben mindkét na-
pon kellemes, ide illő zene szólt, 
melyet Veres Laci állított össze 
nekünk.

Belucz Zoltán előadása: „A spi-
ritualitás leleplezése avagy ho-
gyan legyünk Önmagunk meste-
rei” is sok embert vonzott. Ennek 
a második felébe volt alkalmam 
„belehallgatni”. Gondolatébresz-
tő előadás volt.

Minden látogató tombolát ka-
pott a belépésekor, a sorsolás va-
sárnap a rendezvény végén volt. 

A díjakat a standok árusaitól és 
még néhány felajánlótól kaptuk, 
ezúton is köszönjük.

Az EGYSÉG ZENEKAR kon-
certjével zártuk a Tudatossági 
Hétvége programsorozatot. 

Köszönöm valamennyi 
résztvevőnek, a munkatársa-
imnak és az önkéntes segítők-
nek a munkáját. Bízom ben-
ne, hog y a következő nyáron 
is találkozunk, és az elkövet-
kezőkben szintén... 

Lopjuk el az ismert címet: 
Jövőre, veled, ug yanitt!

Pallag Katalin
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áldás, 
békesség!

Mindjárt vége a nyárnak. 
Még az utolsó programok, 

még itt-amott egy késői fesztivál, de 
már leginkább is nyárzáráson gon-
dolkodnak a szórakozóhelyek, last 
minute akciók sorakoznak az uta-
zási irodák kirakataiban. Végül is a 
közel-keleti gyönyörű helyekre most 
lesz kellemes elmenni. A perzselő 
nyarat nem mindenki bírja, és akár a 
Szentföld, akár a görög partok, akár 
Egyiptom, még most kezd elvisel-
hető lenni a magunkfajta, hőhullá-
mokat még nem igazán megszokott 
európaiak számára.

Mindegy, lassan, de biztosan jön 
az ősz. Vajon mi lesz a beszédtéma? 
Hány emberhez fog eljutni annak 
híre, hogy Luther Márton 500 év-
vel ezelőtt mozdította ki az akkori 
világot a tengelyéből? Hogy a sváj-
ci reformáció Kálvin János hatására 
mélyen átformálta a társadalmat, és 
a később kezdődő kapitalizmusnak 
megágyazva megengedte, hogy a 
bankárok nem uzsorahitelt, hanem 
néhány(!) százalékos hitelt adjanak 
mestereknek, akik megalapozták 
nemcsak a svájci óragyárakat, csoko-

ládét, de a máig is híresen működő és 
gazdálkodó svájci banki életet is. Ez 
a világ, amelyre a miénk épült, nem 
elfelejthető. Mi mégis elfelejtjük. Sí-
runk az iskola miatt, ahol történel-
met (is) kell tanulni, nem olvasunk 
könyveket (sem), a reklámok miatt 
panaszkodunk, de mi kényszerítjük 
a sajtót és a reklám szakembereket a 
leegyszerűsített üzenetekre, egy-két 
mondatos leadeket olvasunk csak el, 
hogy megnyissuk-e azt az oldalt vagy 
ne, végig olvassuk-e a cikket, vagy 
ne. Legfeljebb a kíváncsiságunk mo-
tiválja a sajtót. Hogy mi, olvasók mit 
olvasunk el, milyen képeket nézünk 
meg. Ilyen kíváncsiság miatt szágul-
dozott a paparazzik elől Lady Diana 
is, épp most 20 éve, ’97. augusztus 
31-én. Akkor döbbentem rá, emlék-
szem, hogy én vagyok a megrende-

lő. Miattam, és miattunk, olvasók, 
megrendelők, egyszerű emberek 
miatt kell politikai és gazdasági rek-
lámokat alkalmazni, tonnaszámra a 
papír reklámújságokat postaládákba 
adagolni, „ingyenes” applikációkat 
készíteni tele reklámokkal, „ingye-
nes” közösségi oldalakat létrehozni 
és üzemeltetni, amelyek vizsgálják, 
számon tartják érdeklődési köre-
inket. Miattunk, hiszen mindenki 
nekünk akar eladni mindent, mi 
vagyunk erre az életstílusra vevők, 
nekünk kell Afrika sok bányászati 
kincse, amely ott lapul a zsebünk-
ben, az okostelefonjaink alkatrésze-
ként. Ha mi változnánk, minden 
változna. Ha nem kellene telefon, 
ha nem kellene tévé, ha nem kellene 
ennyi energia, ha lenne értelme sze-
lektív hulladékgyűjtésnek és nem 
össze-vissza keverve dobáltuk volna 
tele a szelektív szigeteket a falvak-
ban, ha másként élnénk – minden 
más lenne.

Milyen lenne a világ, ha még min-
dig fontosak lennének a bibliai érté-
kek, mint 500 évvel ezelőtt? Ponto-
sabban mint kicsit később, amikor 
a reformáció hatása kibontakozott? 
Nem tudjuk. Csak azt tudom, hogy 
az én életem megváltozott, amió-
ta a Bibliát, Jézus szavait nemcsak 
elkezdtem megismerni, nemcsak 
elkezdtem olvasni a Bibliát, Pál ta-
nításait az Újszövetség leveleiben, 
hanem elkezdtem ahhoz szabni az 
életemet. És kidobtam mindent, 
ami nem felelt meg ennek a mér-
téknek. Illetve elkezdtem sok-sok 

hit
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olyat tenni, amiket nem is tudtam 
volna korábban magamról elkép-
zelni. Ha valaki kompromittálni 
akarna 25-30 évvel ezelőtti életem 
képeivel, vagy ha készültek volna 
akkor kisfilmek, videók rólam, tet-
teimről, és ha valaki nagyon le akar-
na járatni, le tudna. Nem keresztyén 
családból jöttem, nem keresztyén 
értékeket szívtam magamba. Azóta 
már öngyilkossá lett zenészek da-
lai vonzottak ( Jim Morrison, Kurt 
Cobain), mint nagyon is sokakat. 
Akkor ez volt a trendi – legalábbis 
a köreimben. Sajnáltam, hogy nem 
habarodtam bele még mélyebbre 
ebbe a világba, bár nem láttam, hogy 
az az erő, amely őket végig vezette a 

halál útján, engem is elvezet ugyan-
arra. Viszont amikor szembesültem 
a fölöttünk lévő Isten szeretetével, 
sőt hogy itt nem csak egy általános 
istenképről van szó, vagy egy foga-
lomról, hanem egy olyan Istenről, 
Aki szeret és Akit én is szerethe-
tek, amikor ez a szeretetkapcso-
lat megkezdődött, utána valóban 
megváltoztattam egy csomó min-
dent. Pontosabban feltöltődtem, és 
mint amikor a pohár alján ott egy 
kis maradék poshadt tea, de bele-
ömlik egy hektoliter víz, és kimossa, 
kicseréli a tartalmát. Valahogy így 
kezdődött el bennem Isten mun-
kája, és látom másokban is, amint 
kicserélődnek értékek, miután el-

kezdik tenni azokat, amiket Jézus 
mondott. Most már egy más ember 
vagyok. Néha nem is hihető, hogy 
mi voltam Krisztus nélkül. Tehát 
mégsem lehetne kompromittálni, 
mert én is elítéltem magamat. Ha-
lálra adtam, ami voltam hit nélkül, 
és elindultam tenni olyan dolgokat, 
amelyekről tudtam, hogy Istennek 
tetszenek. Ez lehet az igazi változás, 
amelynek nem szabad abbamarad-
nia. Magamról én sem mondom, 
hogy készen vagyok, mert nagyon 
sok út áll előttem, de azt szomorúan 
látom, hogy sokan ettől teljesen el-
lentétes irányba haladnak. A Bibliát 
kifigurázzák, az egyházat semmibe 
veszik vagy gúnyolják, mert nem is-
merik azt az erőt, amely életre viszi 
az embereket – ha azok mennek, és 
cselekszenek. Lehet, hogy a koráb-
biak rontottak el dolgokat, és a mai 
emberek az egyház félreértett, vagy 
félre magyarázott tettei miatt nem 
érdeklődnek az egyház által hozott 
értékek iránt. Lehet. De attól azok 
olyan értékek még mindig, hogy ha 
vannak emberek, akik erre alapozva 
építik fel életüket, akkor komoly, 
tartós, közelről is és messziről is tet-
szetős élet lesz belőle.

Azt kívánom, hogy Jézus szavai 
tudjanak egy új korszakot elhozni 
mindannyiunk életébe, házassá-
gába, emberi kapcsolataiba, gyü-
lekezeteinkbe, munkahelyeinkre. 
Az élet illatát. Az életet. A krisz-
tusi életet. A szeretet korszakát. 
Amikor mi is és a környezetünk 
is átéli, amit a Biblia így fogalmaz 
meg: „Az igaz ember hitből él”. Ez 
volt Luther egyik kezdő mondata, 
és ez lehet a mai reformáció kezde-
te is. Újuljon meg a mi nyarunk, a 
mi őszünk, a mi életünk is! Tegyük, 
amit az Úr mond! Ámen!

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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kirándultak 
az erdőkertesi 

kisdiákok
Az Erdőkertesi Neumann János Általános 

Iskola tanulói minden tanév végén útra kelnek, 
hogy megismerjék szűkebb és tágabb környe-
zetük természeti kincseit, hazánk szép tájait. A 
tanulmányi kirándulások tervezésekor a peda-
gógusok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a 
látottak kapcsolódjanak az iskolában tanultak-
hoz, kiegészítsék a tanulók megszerzett isme-
reteit. Ezek a kirándulások kiváló lehetőséget 
biztosítanak a csapatépítésre és természetesen 
színterei a közös játéknak, felhőtlen kikapcso-
lódásnak.

 Az 1. a osztályosok Budapestre vonatoz-
tak a Mini Poliszba. A Nyugati pályaudvartól 
pár kilométeres sétával jutottak el a helyszín-
re, ahol már várták őket a szervezők. Miután 
a gyerekek végighallgatták a szabályokat, 
birtokba vették a játékteret. Az ő méretükre 
lekicsinyített postán, pizzázóban, fodrászüzlet-
ben, szupermarketben, bankban, fogászaton, 
virágboltban, szerszámműhelyben, rendőrsé-
gen, tűzoltóságon próbálhatták ki, hogy milyen 
a felnőttek élete a munkahelyükön. Emellett a 
KRESZ szabályaival is megismerkedhettek egy 
kerékpárpályán, ahol táblák, jelzőlámpák és 
még egy benzinkút is a rendelkezésükre állt. 
A kis sztárjelöltek is kipróbálhatták magukat a 
színpadon, mikrofonnal a kezükben. 

Az 1. b osztályosok is először indultak 
közös kirándulásra. A cél a Fővárosi Állat- és 
Növénykert volt. Reggel vonattal vágtak neki 
az útnak, majd trolival érkeztek meg az állat-
kert elé, ahol már várta őket a foglalkozásve-
zető. Sok új dolgot tudhattak meg a gyerekek 
az állatkert emlőseinek táplálkozásáról. A fiatal 
jegesmedve annyira örült a nebulóknak, hogy 
percekig nem tudtak továbbmenni, mert a víz 
alatt bukfencezve bohóckodott nekik. Az idő 
gyönyörű volt, az állatkert izgalmas, és a jól 
megérdemelt fagyi után jöhetett a játszótér. 
Hazafelé sokkal csendesebb és nyugodtabb volt 
a társaság, ami nem is csoda.

A 2. évfolyam tanulmányi kirándulását a 
közelben található Vácrátóti Arborétumba szer-
vezte. Az odavezető utat városnéző kisvonattal 
tették meg az osztályok. Egy kedves hölgy 

vezette körbe a gyerekeket, közben sok érde-
kességet mesélt a természetvédelmi területről. 
A hatalmas fák árnyékában kutató játékot is 
szervezett. A gyerekeknek esélyük sem volt 
unatkozni. A tízórait a növényház melletti park-
ban költötték el, közben kisebb csoportokban 
megnézték a szépen rendezett és gondozott 
üvegházat.  A vadregényes sétautak mentén ál-
latokat is megfigyelhettek. A tavakban úszkáló 
vadkacsák, szárcsák, récék már megszokták az 
ember közelségét. A gyerekzsivajra sem repül-
tek el. A gyerekek nagy örömére így közelről 
szemlélhették őket. Kora délután indultak visz-
sza az osztályok kisvonattal. Kicsit elfáradva, 
de élményekkel gazdagon tértek haza.

A 3. évfolyam közös kirándulást tett a 
Római Kalandparkba. Érkezés után animátorok 
segítségével egy oktatópályán megtanulták 
a karabiner és a csiga használatát. Ezután 
következhetett a nagy kaland, az erő és bá-
torságpróba, amit nagyon élveztek a gyerekek. 
Volt, aki négy órát töltött el a különböző ne-
hézségi fokozatú pályákon. Természetesen, aki 
elfáradt, a kötélpályák alatt a földön is remekül 
érezhette magát. A trambulin, a gokartozás, az 
óriáshomokozó volt a legnépszerűbb. A harma-
dikosok remekül érezték magukat ezen a sok 
kalandban bővelkedő nyári napon.

A 4. a osztályosok két napos kirándulás 
keretében a csodálatos Abaúj-Zemplénnel is-
merkedtek meg. Az első napon meglátogatták 
Kossuth Lajos szülőházát Monokon, megismer-
ték e nagy államférfi élettörténetét születésé-
től haláláig. Ebben egy nagyon felkészült tár-
latvezető volt segítségükre. A második napon 
Sárospatak volt az egyik fő úti cél. Láthatták 
a gyönyörű Rákóczi várat, megismerhették a 
Rákóczi család életének néhány eseményét, 
kitűnő idegenvezetővel végigjárták a Vörös 
torony minden zegét-zugát. A lovagteremben 
megnézték a nagy pedagógus Comenius mun-
kásságát bemutató kiállítást. A szervezők iga-
zi lovagi tornával szórakoztatták a gyerekeket 
a vár udvarán. A Pálházán elfogyasztott késői 
ebéd után a Zempléni hegység egyik kiemelt 
kirándulóhelyét ismerték meg, a Király-kutat. 
Bár a programból sok csoda kimaradt – Fűz-
éri vár, Telkibányai aranybánya múzeum, 
vagy a Sárospatak melletti tengerszem, a 
Széphalomban lévő Kazinczy emlékház és 
mauzóleum – ezek megismeréséhez még 

több napra lett volna szükség.
A 4. b osztályosok Felsőgödre kirándultak 

a Duna parti nyaralóházakhoz. Nagyon kelle-
mes és jól szervezett programban volt részünk. 
A gyerekek GPS pontkereséssel keresték meg a 
vacsora összetevőit, közben jót túráztak, majd 
ügyességi feladatokat hajtottak végre. Bogrács-
ban közösen főzték meg a vacsorát a tanító 
nénik vezetésével. A paprikás krumplit tollaso-
zással, asztalitenisszel, teniszezéssel dolgozták 
le. Másnap reggel sárkányhajózás következett 
a Dunán, majd a Duna part ősfás részén elhe-
lyezkedő kalandparkban próbálhatták ki bá-
torságukat és ügyességüket a negyedikesek. 
Élményekkel telve tért haza ez a csapat is.

A 4. c osztályosok utolsó osztálykirándu-
lásának helyszíne a Király-rét volt, ahol két 
csodálatos napot tölthetett el az osztály. A 
megérkezést követően közös gulyásleves főzés 
következett, amelyet jó étvággyal fogyasztot-
tak el a gyerekek. A délután programjából nem 
maradhatott ki a közeli patakból történő víz-
mintavétel, a patak élővilágának tanulmányo-
zása. Mikor este kilencet ütött az óra, kezdetét 
vette az izgalmas éjszakai túra a tanösvényen, 
melyből az állatok éjszakai életmódjának 
megfigyelése mellett nem hiányozhatott a bá-
torságpróba sem. Másnap reggel nappali fény-
ben is megismerkedtek az erdő látnivalóival a 
gyerekek. Természetesen a játékra, mókázásra 
is maradt idő. Fáradtan, de élményekkel telve 
tért haza a csapat.

Tanulóink már most izgatottan tervezgetik a 
jövő évi programot.

Kissné Mészáros Ágnes

5.  osztály
Azt hiszem, titkon mindenki vágyik arra, 

hogy legalább néhány percre egy királyi udvar 
lakójának érezhesse magát.Az 5.a és b osz-
tály június 13-án egy egész délelőttöt tölthetett 
Nagy Lajos lovagkirály várában. 

A Digitális Témahéten már foglalkoztunk a 
lovagkor sajátosságaival, most azonban a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban még részletesebben 
ismerkedtünk meg az akkor élt emberek szo-
kásaival, életmódjával, viseletével. A játékos 
feladatok során felelevenítették a lovagi eré-
nyeket, a viselkedési szabályokat, azt is, hogy 
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ki és mikor válhatott lovaggá, s mivel töltötte 
egy igazi lovag a szabadidejét, de még címert 
is terveztek. A gyerekek számára a foglalkozás 
legizgalmasabb része azonban az volt, amikor 
felpróbálhatták a királyi palástot, kezükbe vehet-
ték a kardot, sőt lovaggá is üthették egymást; 
vagy éppen fejükre húzhatták a hóhér sisakját, 
a kislányok pedig királylánynak, udvarhölgynek 
öltözhettek. A rendhagyó tanóra végén minden 
diák maga készített éremmel távozott. 

A napsütéses délutánt a Margit-szigeten 
töltöttük, ahol megtekintettük többek között a 
kolostor romjait és a zenélő szökőkutat. 

Az 5.c osztály tanulóival június elején a 
Veresegyházi Medveotthonba látogattunk el. A 
hosszú séta után megérkezve alig vártuk, hogy 
mézzel odacsaljuk a kerítéshez a macikat. Ter-
mészetesen a macik mellett megnéztük a lus-
tálkodó farkasokat és az ügyesen egyensúlyozó 
ormányos medvéket is. 

A park területén nemrég megnyílt Maci-ka-
landparkot is kipróbáltuk. 

A gyerekek a kialakított kötélpályarendsze-
ren a feladatokat bátran és ügyesen telesítet-
ték, ezzel is szép emlékeket gyűjtve a napról.

Séra Andrea, 
Papné Gálity Náda

6.  osztály
Az autóbuszos utazás után az Eszterházy 

Károly Egyetem épületében a Varázstorony fel-
fedezése volt első állomásunk. 

A Csillagászati Múzeumban középkori 
távcsöveket és csillagászati eszközöket, a Va-
rázsteremben fizikai jelenségeket figyelhettünk 
és próbálhattunk ki. A legérdekesebbnek a 
Camera Obscura bizonyult, melynek szerkezete 
egyszerű optikai eszköz: egy hatalmas méretű 
fényképezőgép a besötétített szobában. 

Az általa létesített kép egy fehér asztallapra 
vetítődik ki, így azon látni, hogy abban a pilla-
natban mi is történik a város valamely adott 
pontján. 

Kis pihenő után indultunk a várba, ahol meg-
néztük a Börtönkiállítást, Gárdonyi Géza sírját, 
a Hősök termét (Dobó István szarkofágjával), 
és a Tömlöcbástyát. Itt korhű ruhába öltözött 
idegenvezetőnk mesélt az 1552. évi ostromról, 
majd elsütötte a puskát, így megtudhattuk, mi-
lyen fülsiketítő hangja van. Ezután átmentünk a 

Gárdonyi Emlékházba. A kirándulást a Dobó téri 
sétával és fagyizással zártuk.

Koczkásné Pintér Judit, 
Szappanosné Rácz Éva, 

Tóth Zoltán

7/a osztály
Osztályommal, az együtt töltött év egyik 

legkellemesebb részeként egy napsütéses nyári 
napon felkerekedtünk és elindultunk Budapest-
re, ahová Bodor Sándor tanár úr is elkísért ben-
nünket. 

A megszépült Margitszigeten kezdtük sétán-
kat. Megnéztük a Vadaspark állatállományát, a 
Duna parton végig jártuk a sétautakat. A meg-
éhezett társaság jóízűen fogyasztotta ebédjét. 
A villamos üzemszünete miatt a Margit-hídról 
is megcsodáltuk a Dunát és a szép kilátást a 
Parlamentre. Sportos túránkat a LaserArena-
ban folytattuk, ahol a lányok és a fiúk csapata 
megtapasztalta, hogy gyorsaság, összefogás 
és taktika kell, hogy a csapattagok minél keve-
sebb találatot kapjanak. Jól éreztük magunkat, 
hamar eltelt a játékra szánt idő.

Az osztályunk vállalkozó kedvű tagjaival 
Szadára buszoztunk, ahol elfogyasztottuk a 
megérdemelt gulyáslevesüket. A gyerekek szú-
nyogokkal megküzdve kipróbálhatták milyen 
sátorozni és a szabad ég alatt végigbeszélgetni 
az éjszakát. Szombaton fáradtan, álmosan, 
de sok - sok közös élménnyel tértünk vissza  
Erdőkertesre.

Baloghné Bezzeg Zsuzsa
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7/B osztály
2017. június 2-3-án kirándulni mentünk 

az osztállyal a Börzsönybe. Úti célunk Ki-
rályrét volt. Megérkezésünk után a közeli 
hajtány pályához sétáltunk, melyet termé-
szetesen sokan kipróbáltak. Aki épp nem 
hajtányozott, az bevetette magát az erdő-
be és ki-ki habitusa, bátorsága vagy ügyes-
sége szerint próbált minél magasabbra ka-
paszkodni a meredek hegyoldalon. Délután 
egy előre egyeztetett program várt minket. 
Lementünk a patakhoz a vezetőnkkel és a 
gyerekek, kis csoportokban, megvizsgálták 
a vizet. Élőlényeket kerestek benne, me-
lyeket aztán vezetőnk segítségével be is 
azonosítottak. 

Fogtak siklót, békát, rákot, kérészt és 
több, vízben élő aprócska állatot. Nagyon 
lelkesen kotorták a medret és aztán kiszűr-
ték a vízből a különböző élőlényeket. Jó 
kis móka volt és közben megbeszéltük a 
víz szerepét az élet körforgásában. Délután 
volt egy kis szabad program, amit aktív pi-
henéssel töltöttünk. A gyerekeknek furcsa 
volt, hogy nem tudták használni a mobilte-
lefonjaikat, mivel nem volt térerő - volt, aki 
itt tanulta meg, hogy hogyan kell telefon-
fülkéből telefonálni…

Aztán eljött az este várva várt programja, 
az éjszakai túra az erdőben. Túravezetőnk 
remekül megtalálta a hangot a gyerekekkel 
és sok új ismeretre tehettünk szert sétánk 
során. A „bátorságpróbát” is mindenki ki-

állta, ami abból állt, hogy egyedül kellet 
megtenni egy rövid kis utat az erdőben.  
Éjfél előtt értünk vissza a túráról a szál-
lásra. Az elalvás elég nehezen ment ennyi 
élmény után, de végül hajnalra mindenki 
álomba szenderült. Szombat délelőtt végig 
jártuk a királyréti tanösvényt és megismer-
kedtünk a környék múltjával és jelenével. 
Sétánk során olyan szerencsénk volt, hogy 
még mókust is láttunk az erdőben. 

Ebéd után eljött a hazautazás ideje: 
kisvonattal indultunk, és délutánra sok-sok 
élménnyel gazdagodva érkeztünk haza.

Mikolajcsik Mónika
 

8.  osztály
2017. június 2-án elindultunk utolsó osz-

tálykirándulásainkra.
Végzős tanulóinknak az év végi kirándulás 

mindig nagy élmény, hiszen a ballagás előtt 
együtt töltött idő egyike. Ezért vártuk nagyon 
ezt a napot. 

A 8.b osztály kirándulásának első állomása 
a Margitsziget volt. A szigeten jókat beszélget-
tünk és az elmaradhatatlan „szelfik” is elké-
szültek. A kiadós séta előkészítette a terepet 
a hamburgerek számára, amit jó étvággyal fo-
gyasztottunk el. A következő programunk egy 
lézerjáték volt. A játékban két csapat mérte ösz-
sze ügyességét egymással, egy erre speciálisan 
kialakított pályán. A felhőtlen játékon túl jó volt 
látnunk a gyerekek sportszerűségét, empátiá-
ját, persze némi kis nyerési vággyal vegyítve.

A 8.a osztállyal a Nyugati Pályaudvar 
környékén tett séta fáradalmait pihentük ki 
egy utolsó közös hamburgerezéssel. A fő 
programunk a Terror Háza Múzeumban tett 
látogatásunk volt. A tárlatvezető segítségével 
a gyerekek a történelem tanóráknál élmény-
szerűbben találkozhattak a 20. század törté-
nelmével. Mindkét osztály élményekkel telve, 
mosolyogva érkezett haza az együtt töltött 
szép nap végén.

Rozsályiné Kaposi Ildikó, Sipos-
Füle Tímea



19

nyári napközis 
tábor 

Június 26-30.

Az önkormányzat és az iskola együttmű-
ködésével az idén is sor került a nyári nap-
közis tábor megszervezésére az Erdőkertesi 
Neumann János Általános Iskolában. A 
gyermekek nyári felügyelete, szabadidejé-
nek hasznos és változatos eltöltése minden 
évben nagy gondot jelent a dolgozó szü-
lők számára. Ezt igyekszik intézményünk 
minden évben a nyári napközis tábor meg-
szervezésével enyhíteni. A tábor ideje alatt 
iskolánk tanulói a pedagógusok vezetésével 
változatos, színes szabadidős foglalkozáso-
kon vehetnek részt és napi háromszori étke-
zésük is biztosított.

Hétfőn vette kezdetét a tábor. Délelőtt, 
tízórai után az udvaron mindenki megmutat-
hatta tollaslabda tudását, majd választhat-
tak a gyerekek, hogy Barta Niki tanár néni-
vel ügyességi és gondolkodtató játékokban 
vesznek-e részt vagy Bakos Zsuzsa tanító 
néni vezetésével a tornateremben, kidobó 
vagy floorball közben „engedik ki a gőzt”. 

A délutáni programokat Perbiró Ágnes és 
Erdélyi Katalin tanító nénik alakították ki. Az 
ebédet rövid pihenő követte, ahol új érdekes 
ismeretekre tehettek szert a gyerekek, majd 
az udvaron, szabadon játszhattak. Ezután 
sorversenyek következtek labdákkal és hul-
lahopp karikákkal. A fizikai próbatétel után 
jól esett a teremben a csendes társasjátéko-
zás, kézműveskedés, hajtogatás, rajzolás. 
Uzsonna után a „Mókusok ki a házból” nevű 
játékot játszották lelkesen a gyerekek. Az 
első nap gyorsan telt, a gyerekek láthatóan 
jól érezték magukat, élvezték a logikai és 
sportjátékokat. 4 órakor élményékben gaz-
dag nap után tértek haza a táborozók.

A nyári napközis tábor keddi napján 
Balázsné Pásztor Anikó, Kiss Anikó, Pappné 
Gálity Náda, Surányi Marianna pedagógu-
sok szintén változatos programokkal vár-
ták a gyermekeket. A délelőtt folyamán a 
mozgásé volt a főszerep. A tornateremben 
kölyökatlétikai eszközök felhasználásával a 
következő feladatok közül választhattak a 
gyerekek:

• koordinációs létrán való tevékenységek,
• célbadobás,
•szlalom labdavezetés,
• szivacsgerely dobása,
•ugrókötelezés
A sportfoglalkozás fénypontja a 

szivacsgerelydobó-verseny volt, amelyen min-
den diák aktívan részt vett. A két korcsoportban 
megrendezett verseny győztesei: Erdei Dániel 
2.a és  Illés Gergő 4.b osztályos tanulók. 

A délutánt a kézműveskedés jegyében telt. 
Színes papírok felhasználásával madársárkányt 
készítettek a lurkók, melyeket az iskola ud-
varán vidáman reptettek. A nap lezárásaként 
logikai feladatokat oldottak meg:

• keresztrejtvény,
• rejtett képek,
• sudoku
Reményeink szerint a táborozás 2. napján is 

mindenki jól érezte magát és felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodott.

A szerdai napot Varga Enikő és Katonka 
Anikó tanító nénikkel indították a gyerekek. 
Reggel kidobót játszottak a hűvös udvaron, majd 
mozidélelőtt következett. Interaktív táblán néz-
hették meg az Egy kutya négy élete című filmet. 
Délután Grassroots teremfoci játékon vehettek 
részt a táborozók. A foci szó inspirálóan hat 
azokra, akik kedvelik a labdarúgást. De mi van 
azokkal a fiúkkal és lányokkal, akik nem sze-
retik a labdát kergetni?  A Grassroots kezdemé-
nyezésnek pont az a célja, hogy a labdajátékot 
népszerűsítse.  A tornateremben különféle pályák 
kerültek kialakításra, így a gyerekek állandó 
mozgásban voltak. A nyári meleg ellenére senki 
sem panaszkodott, teljes odaadással játszottak, 
miközben észrevétlenül is az együtt való szóra-
kozás, egymásra figyelés, előzékenység, egy-
más sikerének való örülés, a másik elfogadása, 
vagyis a jó csapatszellem kialakítása, fejlesztése 
valósult meg a különböző labdakezelési techni-
kák elsajátítása közben.   A sportos délutánt nem 
csak a gyerekek élvezték, hanem Horváth Orso-
lya és Sipos-Füle Tímea programvezető tanárok 
is, látva a csapatok felszabadult játékát.

Csütörtök reggel 18 gyerek érkezett a nap-
közis táborba. Reggel szabadfoglalkozás kere-
tében egymással beszélgettek, olvastak, rajzol-
tak. A reggeli elfogyasztása után a tornaterem 
felé vették az irányt. A fogójátékok közül a 
hangyafogó nyerte el leginkább a tetszésüket. 

Ebben a játékban alapvető dolog a másikra való 
odafigyelés, ami a csoportban jól működött. A 
fogójátékok után a pedagógusok és a gyerekek 
együtt építették meg az akadálypályát, ahol a 
táborozó nebulók egyensúlyérzéküket és a lab-
dás ügyességüket is fejleszthették. A hernyón 
való átbújás mindenki tetszését elnyerte.

A délután egyik programja az agyagozás 
volt. Egy képzeletbeli állat megalkotása volt 
a feladat. A gyerekek megmutathatták kreati-
vitásukat, örömmel alakították, formálták az 
anyagot, szabadon engedték a fantáziájukat. 
Sok szép, egyedi alkotás született: kukacma-
dár, dicsőkígyó (dinó+csörgőkígyó) csiteki 
(csiga+teknős), óriásszörny, repülő csiga. Több 
gyerek kért agyagot, volt, aki az anyukájának 
születésnapi ajándékot akart készíteni belőle. A 
kreatív tevékenység mellett a mozgás is helyet 
kapott a programban, délután a tornaterem-
ben tollasoztak a táborozók. Ennek a tábori 
napnak a programját Rozsályiné Kaposi Ildikó, 
Mikolajcsik Mónika, Tóth Zsuzsa, és B. Tóth Já-
nos kollégák koordinálták.

Pénteken elérkezett a tábor búcsúnapja. Az 
utolsó nap kézműves tevékenységgel kezdődött.

A ceruzavég díszítők nagy sikert arattak a 
gyerekek körében, különösen mikor a mozgó 
szemeket is a helyükre ragasztották a munka 
végén.

Reggeli után a tornateremben izgalmas lufival 
való egyensúlyozás következett először egyen-
ként, majd párosan. A kidobó és a forró labda c. 
játékokat változatos sorverseny követte.

Ebéd után a gépteremben a logikai, ügyes-
ségi, stratégiai játékokban próbálhatták ki ma-
gukat a gyerekek. Szabadon választhattak a 
későbbiekben is, logikai, rajzolós és memória 
játékok között. Természetesen a mozgás sem 
maradhatott el délután. Floorball, pókfoci, tol-
las vagy kosárlabda, asztalitenisz közül választ-
hattak a nebulók. A színes programokért ezen 
a napon Tóth Béláné, Kati néni, Nándori Eszter, 
Timár Györgyi és Bakos István kollégáim voltak 
a felelősek.

Napközis táborunk az idén is a szabadidős 
tevékenységek színes palettáját, jó hangulatú, 
vidám táborozást biztosított iskolánk tanulóinak. 
A programok szervezéséért és vezetéséért köszö-
net illeti meg a résztvevő pedagógusokat.

Kissné Mészáros Ágnes
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TUNING & CABRIO  elne-
vezésű rendezvénysorozat eg y 
igazi színfolt a község életé-
ben, amire büszkék lehetünk. 
Ug yanis hazánkban fehér holló 
ritkaságú az olyan ing yenesen 
látogatható autós találkozó, 
ahol ennyi különlegesség fordul 
meg a  rengeteg program mel-
lett. Az AmCars gondozásában 
létrejött T&C eg y márka füg-
getlen autós buli, nemcsak au-
tósoknak! Rengeteg ritka jármű 
– fecskefarkas Impala, porig ül-
tetett BMW, épített Hot Rod, 
vadász Trabi, bőrözött Velorex, 
háborús JEEP, Skoda Felicia , 
jubileumi Cor vette, lowrider 
Cadillac, rally Golf, kacsa 
Citröen, 1100 lóerős Mustang , 
Ferrari, Porche; csak néhány 
példa az eddigiekből – jelenik 
meg minden év augusztus utol-
só szombatján. Az elnevezésben 
szereplő tuning és cabrio (azaz 
nyitott tetős) autók mellett a 
veteránok is nag y szerepet kap-
nak. Külön szekcióban jelen-
nek meg a szocialista országok 
g yártmányai és az amerikai cir-
kálók is. Több hivatalos autó-
klub és baráti társaság is képvi-
selteti magát a T&C-n. 

Ilyenek például:
AmCars/U.S.Cars Roadshow 
( facebook.com/amcars.roadshow),
ACCH/American Car Club 
Hungary ( facebook.com/acch),
MAVAMSZ (Magyar Veterán 
Autós Szövetség),
Fanat-X Tuning,
Palóc Classic,
Álomautó múzeum,
Ford Cruising,
Buick Klub Magyarország,
stb.

A rengeteg technikai érdekes-
ség délben felvonul Erdőkerte-
sen, majd az Ifjúsági Táborba 
való visszatérés után kezdetét ve-
szik a játékos vetélkedők. Autó-
soknak lesz közönségszavazatos, 
és szakmai zsűri által értékelt 
szépség verseny, kipufogó hang-
nyomás mérés és autós limbó (!). 
Aki pedig jármű nélkül is játsza-
ni akar, annak lehetősége lesz 
nevezni a felni kitartó versenyre 
és a Pétangue kupára.

A kicsiknek csillámtetkó és 
eg yéb csecse-becse szerezhe-
tő be a kirakodó vásáron vag y 
megmártózhatnak a VIP me-
dencében, ahol strand labdákat 
is kapnak! A jó hangulat mellett 
azért is érdemes nevezni ezekre 
a játékokra, mert értékes ajándé-
kokkal távozhatunk, hiszen a tá-
mogatók, szponzorok felajánlá-
sait vihetjük haza nyeremények 
formájában. Ez természetesen 
a tombolára is vonatkozik. Ha 
pedig megéhezünk vag y meg-
szomjazunk a Fatálas étterem 
mozgóbüféjében, baráti árakon 
szinte minden finomságot meg-
találunk.

Közösségi facebook oldal „like”-
olásával minden infót megtalálha-
tunk a későbbiekben:

facebook.com/TNG.CBR

JÁTÉK!

Sorsoláson vesz rész aki a 
TUNING & CABRIO facebook 
oldalára feltölti a fényképét, amin 
a járműve van lefotózva a rendez-
vény óriásplakátja előtt!

MIHA

tuning & cabrio 2017

erdőkertes,  ifjúsági tábor 
augusztus 26 .  szombat
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az Erdokertesi Neumann János Általános Iskolában
„

Kirándulás Autós Promenád
az Ifjúsági TáborbanÖtödik osztály

Hetedik A osztály

Hetedik A osztály



magyar folklorista születésének 
125. évfordulója alkalmából

Krónika

KertesNess
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