A Ki Akarok Nyílni óvoda
jótékonysági bálja

„
Isten hozott Erdokertesen!

„
A Meridián és az Életero tornacsoportok farsangi rendezvénye

„
Virágos épület elso helyezés

Rocky dance

2017-ben is a Papp házaspár nyerte meg az erdőkertesi „Virágos épület”
versenyt.

A pest megyei rock táncverseny
első helyezettjei

KHÉN Fotópályázat

A

z Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
2018-ban második alkalommal rendezte meg az Erdőkertesi Mikrokontroller
Napokat. Az esemény idén is a Kultúrházak
Éjjel-Nappal rendezvénysorozat része volt.
Az Erdőkertesi Faluházban működő
Erdőkertesi Mikrokontroller Klub
robotépítő- és IoT alMunkában a
kalmazás készítő versenyt
talajhőmérséklet
hirdetett meg egy 21 órás
mérésével és
nonstop workshop forszabályozásámájában.
val foglalkozó
A versenyzők munkája köz- fejlesztőpáros
ben előadásokat hallgathat- -testvérpár, előtak meg az internetes küt- térben egy saját
yük biztonsági kérdéseiről. tervezésű delta
A kisebbeknek szóló ferendszerű nyomladat vonalkövető – és
tatóval készült
akadály elkerülő robot
Húsvét-szigeteki
építése és programozása
„hosszúfülű”
volt. A nagyobbak – 14 és
18 év közötti fiatalok egy, a
precíziós mezőgazdaság témakörébe tartozó automata növénykultúra
műszaki feltételeit valósították meg:
Szenzorokkal érzékelték és a szükséges mértékben korrigálták a növény körüli levegő
relatív páratartalmát és hőmérsékletét, a
talaj hőmérsékletét és nedvességtartalmát,
továbbá szükség esetén a megvilágítást. A
gyűjtött adatokat egy webszerveren kellett
tárolniuk és megjeleníteniük.
A feladathoz programozási tudásra, 3D
modellezés- és nyomtatási kompetenciákra,
mechanikai szerelésre és elektronikai ismeretekre volt szükség.

A „kemény mag” hajnali fél kettőkor a fényképezőgép
objektív előtt.

Épülő RGB 3D nyomtató, az
építés éjjel-nappal a kultúrházban (is) folyik

A feltételeknek maradéktalanul megfelelő kész rendszer a
boldog salátával.

Ők nyertek az előző évben is. Aki járatos a versenyek lélektanában tudja,
hogy megvédeni nehezebb az első helyezést, mint egyszer megnyerni. Nekik,
nem véletlenül, sikerült.
2008-ban megvásárolták házukat az Akácfa utca 1-ben, ami alapvető igényüket kielégítette. Kisebb-nagyobb változtatásokat a komfortosabbá tétel miatt
évek alatt elvégezték, ezzel párhuzamosan a külsőségeken is változtattak. Ez
főként a növényekre, virágokra vonatkozik. A kertben különböző gyümölcsfák
termései látják el a családot – családokat (a két fiúk családját, unokákat).
Ebben a cikkben a ház látványára koncentrálunk, mivel ebben a kategóriában
győztes a Papp család. A fő látványosság a rózsaszínű Klematisz. A szakirodalom „virágcsillag” néven is említi, június és október között tehát hosszú ideig
virágzik , téltűrő. Ez a növény egy tőről körbe öleli a házat. A „futó” növény
helyének kijelölése, a növekedés lehetőségének biztosítása gondos tervezés
eredményeként létrejött különleges látvány. Virágzás idején is 1300-1500
virág díszítette a házat. A különleges növény gondozása és annak eredménye
a házaspár közös munkájának eredménye. Erzsike a kertész, Ferenc a permetezés felelőse valamint az egyéb férfiaknak való munkát végzi. A permetezés
azért nagyon szükséges és fontos művelet, mert a növény gyökereit pusztító
féreg ellen a legjobb módszer illetve a bimbókat, leveleket károsító hernyók
pusztítását így érik el.
A házuk szépítésének másik két összetevője a Fuxia és a Muskátli (ennek
az álló és futó változata). Szemben az egy tőről gondozott, nevelt előbbi
növénnyel szemben, 240 cserépbe ültetett muskátli díszíti idén is a házat.
Erzsike a palántákat saját maga neveli. Régóta foglalkozik részint a palánták
nevelésével részben a már megerősödött muskátlik gondozásával. Hosszú
évek tapasztalata alapján fejlesztette ki a speciális tápanyagot. Két egységnyi
tyúktrágyával öt egységnyi tőzeget kever össze. Ez a tápanyag már nem
igényli a tápoldatos öntözést. A folyadék utánpótlást eső vízzel oldják meg.
A ház mellett elhelyezett több műanyag tartályban gyűjtik az eső vizet, majd
szükség szerint adagolják a cserepekbe. A sok tapasztalat alapján apró finomságok is segítik az eredményes munkát. Azért, hogy ne legyenek a növények
túl öntözve, minden cserép alja lyukas, így tud távozni a felesleges víz. Ennek
az a feltétele, hogy ne érintkezzen közvetlenül a cserép amire ráhelyezték,
ezért megemelik. Egy másik tapasztalat: a cserép súlypontja megváltozik,
miután a hosszú lelógó növény súlya kifordítaná a cserépből. Ezért az ellenoldalra kavicsokat tesznek.
Tavasztól őszig a házaspár a kertészeti munkákkal elfoglalja magát. A téli
időszak a pihenésé, a fizikai feltöltődésé.
Senki sem tud kilépni a saját árnyékából – tartja a közmondás. Erzsike idén
is ugyanolyan szorgalommal , lelkesedéssel neveli ezen a télen is palántáit
mint tavaly vagy azelőtt, annak ellenére,hogy mindig megfogadja : jövőre kevesebbet nevel. Hiába a növények szeretete a kedves elfoglaltság nem hagyja
nyugodni… Férje, akinek kedvenc anyaga a fa, különböző a saját fantáziája
szerinti játékokat készít az unokáknak.
Házukon már két plakett hirdeti, hogy munkájuknak van eredménye.
Fogarasi Tibor
Kertes Erdőkertesért
Munkacsoport tag ja

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.

Január 25-én a Megyeházán a gödöllői járás művészei mutatkoztak be egy
kiállítás keretében, településünket Böjte
Horváth István két alkotásával képviselte.
Ugyanezen a napon közvilágítási fejlesztésekről egyeztettem.
n

Január 30-án volt az Erdőkertesi
Viziközmű Társulás ülése, este a Kertes Erdőkertesért munkacsoport ülésén vettem részt.

Ki akarok nyílni Óvoda Szülői Munkaközösségének jótékonysági bálja.
Február 12-én az elkövetkezendő
időben megvalósuló csapadékvíz elvezető
hálózat kiviteli terveiről egyeztettem a tervezővel, majd ezt követően a vállalkozókkal
tárgylatam és kértem tőlük árajánlatokat, melyek a költségvetési rendelet elkészítéséhez
voltak szükségesek. Az este folyamán Tuzson
Bence képviselővel közösen adtuk át az első
babacsomagot.
n

Január és február hónapban több alkalommal egyeztettem úttervezőkkel az idei és
a jövőévi beruházásokat illetően.
Február 3-án volt a Faluházban immáron 10. alkalommal az Isten hozta Erdőkertesen rendezvény. Mintegy százan tisztelték
meg jelenlétükkel az eseményt és az összességében együtt töltött 2,5 óra mindenki számára hasznos volt.

Február 14-én felkerestem a DMRV Zrt.
vezérigazgatóját egyeztettem vele a települést illető közműfejlesztési hozzájárulásokkal
kapcsolatos információknak részükről történő
átadásáról, valamint a csőtörtéseket követően szakszerűtlenül helyreállított útburkolat
javításáról. Vezérigazgató úr problémáinkat
megértve kért türelmet azok orvoslására.
n

Február 15-én volt a Kistérségi Tanács
ülése Vácrátóton.
n

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

KOCSONYA-MUSTRA díjazottak, 2018. február 24.
KÜLÖNLEGES, HÚSMENTES

n

n

1

Gueth Szilvia

Legkorszerűbb húsmentes

Kurucz Szilárd

Legszebb színű

Borsos Miklós

III. helyezett

Sallai Erika

II. helyezett, legjobb húsmentes

Gueth Szilvia

I. helyezett

n

Február 6-án Biztossági- és Képviselőtestületi ülés volt.
n

Február 7-én meglátogatott Szilágyi
Zsolt alezredes az I. Hadihajós és Tűzszerész
Ezred vezetője és áttekintettük a Háromházi
lőtérrel kapcsolatos kérdéseket.
n

Február 8-án tartotta tisztújító közgyűlését az Erdőkertesi Polgárőr Egyesület. Ismételten az egyesület elnökének választottak,
alelnök Hack István, titkár Sebestyénné Pintér
Szilvia, tagok Cser János és Boldizsár Dániel.
n

n

HAGYOMÁNYOS KATEGÓRIA
Sallai Erika

Legkülönlegesebb húsos

Jeszenszky Györgyné

Legjobb húsélmény

Vidéki Gáborné

Legszebb rezgés

Schmidt Norbert

Az autentikus illat

Borsos Miklós

Legesztétikusabb

Gueth Szilvia

III. helyezett

Borsos Miklós

II. Helyezett

Sallai Erika

I. helyezett

Sallai Erika

Kocsonyakirály

A Zsűri elnöke: Pető Gyula mesterszakács
tagjai: Décsi Botond, a Katlan Tóni Vendéglője mester séf
Hack István műkedvelő szakács

Február 10-én volt a Faluházban a
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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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>

Február 16-án az útfejlesztésekhez
kapcsolódóan egyeztettem a DMRV Zrt. műszaki munkatársaival.
n

Levélben megkerestem a Magyar Posta Zrt. vezetését azzal a lakossági igénnyel,
hogy a posta nyitvatartása a mainál hosszabb
legyen.
n A kutyafuttatónál a még szükséges
munkákról Egyed Tamással egyeztettem, a
kutyafuttató ünnepélyes megnyitása március
24-én 10.00 órakor lesz.
n

Az önkormányzat a Benzinkút mögötti
területre üzletipark kialakítására pályázatot
nyújtott be.
n

A Béke utca elkészült részének (I.
ütem) átadására március 24-én 15.00 órakor
kerül sor a Vereckei és a Béke utca sarkán.
n

Március 12-én Bakos István képviselő
társammal együtt 17.30 órától 19.00 óráig
fogadóórát tartunk a Béke és Katona J. utca
sarkán.
Dr. Pásztor László
polgármester
n

A 2018. január
9-én megtartott Képviselő-testületi ülés
napirendjei voltak:
1. Folyószámlahitel keretemelés
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
2. Beruházási hitel felvétele
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
A 2018. február
6-án megtartott Képviselő-testületi ülés
napirendjei voltak:
1.
Helyi civil szervezetek beszámolója az elmúlt évi tevékenységükről
Előadó: Bakos István PÜ. Biz. elnökének

összefoglalása
2. Erdőkertesi Sport Egyesület ESE
pénzügyi beszámolója
Előadó: Hutóczki András elnök
3. 2018. évi fejlesztési koncepció
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
4. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Fehér Ágota jegyző
5. Képviselői fogadóórákról határozathozatal
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
6. 2018. évi közigazgatási szünetek
elrendelése
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
7. Belterületbe csatolási ügy
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
8. Óvodavezető pályázat kiírása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
9. Üzleti Park pályázat beadása, határozathozatal
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
10. Gödöllői rendőrkapitány kinevezéséhez vélemény
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
11. Egyebek

A Képviselő-testület döntést
hozott a szociális rendelet módosításáról. A rendeleten a jogszabályváltozás, és szabályozási módosítások kerültek átvezetésre. Új nyomtatványok
lépnek hatályba a támogatás igényléséhez és
új támogatási formaként bevezetésre kerül a
Babacsomag és a gyermek érkezik a családba
települési támogatás.
n

A testület elfogadta a
2018. évben tartandó képviselői
fogadóórákat., valamint a 2018.
évben tartandó közigazgatási szün

netek idejét.

A képviselők zárt ülésen
döntést hoztak ingatlanok belterületbe csatolásáról, valamint
ingatlanra bejegyzett elidegenítési
és terhelési tilalom feloldásáról.
n

A testület döntött az óvodavezetői álláshely pályázatának
kiírásáról.
n

2018. január 9-én a Képviselő-testület zárt ülésen határozatot hozott az Önkormányzat
folyószámlahitel keretének emeléséhez, valamint beruházási hitel felvételéről
a 2018. évre tervezett fejlesztések megvalósításához.

A Képviselő-testület döntött
a Nemzetgazdasági Minisztérium
által kiírt „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása
éa fejlesztése Pest megye területén” megnevezésű, PM_VALLPARK_2017 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.

A Képviselő-testület 2018.
február 6-án megtartott ülésén elfogadta a civil szervezetek beszámolóját az elmúlt évben végzett
tevékenységükről.

Az Önkormányzat támogatta Lajmer György rendőr alezredes
megbízott kapitányságvezetőnek
a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba helyezését.

n

n

A testület elfogadta az
Erdőkertesi Sport Egyesület
2017. évi pénzügyi beszámolóját.
n

A Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi fejlesztési koncepciót. A koncepció
tartalmazza az ebben az
évben tervezett útépítéseket, a konyha
fejlesztését, a bölcsőde létesítését.
n

n

n

Képviselői fogadóóra:
A Béke utca – Katona József utca
sarkánál tart fogadóórát:
2018. március 12-én
17.3o órától - 19.oo óráig
Bakos István képviselő és
dr. Pásztor László polgármester.
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Még több figyelmet és megbecsülés t
kapnak a m agyar csal ádok
otthonteremtési kedvezmény, melynek
most az adminisztrációs terheit kön�nyítik. Pontosan milyen változások
lesznek?

rendelkező nagycsaládosokat, a harmadik,
vagy további gyermekek megszületése
esetén gyermekenként 1-1 millió forinttal
csökken a jelzáloghitel tartozás, ez igaz a
később felvett hitelekre is. Elindult a hátrányos helyzetű kisgyermekes családokat
segítő babacsomagprogram. A csomagot a
gyermekjóléti szolgálatok segítségével 26
ezer hátrányos helyzetben élő édesanya
kapja meg nem csak idén, hanem jövőre és
2020-ban is. A 20 ezer forint értékű csomagban pl. digitális hőmérő, pelenka, orrszívó, törlőkendő és babatakaró található.
Elindult a Köldökzsinór-program, emelkedet a
GYED összege, bővítjük a lombikprogramot,
és gyermekvállalás esetén felfüggesztésre
kerül, vagy teljes egészében elengedik az
Milyen konkrét intézkedésekkel édesanyák diákhitel-tartozását, a közétkezsegítik a családokat?
tetés területén is nagyot léptünk előre. Míg
a baloldali kormány idején 27 milliárd forint,
Az idei évtől még több támogatásban idén már 79 milliárd forint jut közétkezteés megbecsülésben részesülnek a magyar tésre, így a gyerekek nagy többsége ingyen
családok. Többek között tovább nőtt a tud étkezni. Az áfacsökkentések szintén a
kétgyermekesek adókedvezménye, egy családokat segítik – részletezte a politikus
kétgyermekes család januártól már havi – január 1-től Európában Magyarországon a
35 ezer forintot tud megspórolni az adó- legalacsonyabb az internetezést terhelő áfa,
kedvezménnyel, folytatódik a nagyszabású a kormány 18-ról 5%- ra csökkentette azt,
bölcsődefejlesztési program, 2010 óta egy- valamint a legfontosabb élelmiszereket is
re több településen elérhető a bölcsőde és 5%-os áfa terheli.
egyre több a bölcsődei férőhely van, erre a
célra idén is 10 milliárd forintot fordítunk.
Az elmúlt évek nagy sikerű családFokozottabban támogatjuk a jelzáloghitellel támogatási intézkedése volt a családi

Az elmúlt nyolc év
kormányzásának egyik
központi eleme volt a
családok megerősítése,
anyagi és erkölcsi
értelemben egyaránt.
Nem lesz ez másképp
idén sem, hiszen 2018at a Családok Évének
nyilvánította a kormány
– tájékoztatta lapunkat
Tuzson Bence kormányzati
kommunikációért felelős
államtitkár.

A kormány döntése szerint sokkal kevesebb papírral és gyorsabban el lehet intézni a
családi otthonteremtési kedvezmény felvételét. A sok adminisztratív akadály elhárításával,
járulékos költség csökkentésével még olcsóbbá tesszük az otthonteremtést. A bankoknak
fel kell gyorsítaniuk a CSOK-kal kapcsolatos
ügyintézést. Könnyebbséget jelent az igénylőknek, hogy bevezetjük a nyilatkozati elvet,
mely szerint nem kell majd minden igazolást,
dokumentumot papíron benyújtaniuk, hanem
elég lesz büntetőjogi felelősségük tudatában
nyilatkozniuk. A külföldről hazaköltöző, a
CSOK-ot igénybe venni szándékozó családoknak február 15-étől nem kell igazolniuk 180
napos magyarországi társadalombiztosítási
jogviszonyukat, csak azt kell vállalniuk, hogy
180 napon belül TB jogviszonyt létesítenek.
Emellett február közepétől az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napig nyújthatják be a csok iránti igényt. A program már 66
ezer család otthonteremtését segítette, eddig
177 milliárd forintból.
Tuzson Bence kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt években nemzetközi összehasonlításban is kimagasló, példamutató lépéseket tett egy
családbarát ország megteremtése felé.
Kormányzati célként említette, hogy
mindenki kellő tájékoztatást kapjon a családpolitikai intézkedésről és
családokat érintő támogatások feltételeiről. A családokat támogató különböző szervezetek is csatlakoznak a
kormány által meghirdetett Családok
Évéhez, így az ország minden szegletében, sőt az egész Kárpát-medencében egyre több családbarát programra
lehet számítani.
Mogyorósi Zsuzsanna
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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
Ha
lassan
is, de beköszönt
végre a tavasz,
ezért
néhány
dologra felhívnánk a tisztelt
lakosság figyelmét mert úgy
tapasztaljuk nem lehet eleget beszélni ezekről a dolgokról, mert még
mindig sokan nem tartják be a szabályokat.

ÉGETÉS ELSZÁLLÍTÁS
VAGY KOMPOSZTÁLÁS!
2016 évben módosításra
került A 13/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 14/2008. (12.04.) önkormányzati rendelete a közterületek
rendjéről. Ebből a rendeletből
most a nyílt téri égetésre vonatkozó szabályozást emelném ki: a 14.§
(6) bekezdése a következőképpen
módosult:
A község közigazgatási területén
tilos a nyílt téri égetés, kivéve a kerti
kiszárított zöldhulladék ( fű, avar,
gallyak stb) (KISZÁRÍTOTT)
szeptember 1-től május 31-ig minden hét keddjén 6.oo órától 20.oo
óráig és szombatján 6.oo órától
12.oo óráig terjedő időszakban történő égetését, abban az esetben, ha
nincs tűzgyújtási tilalom, országos
tűzgyújtási tilalom elrendelve. Az
égetést ezen időpontokon belül lehet megkezdeni és teljesen befejezni,
azaz a füstöt is megszűntetni földtakarással, illetőleg vízlocsolással.
Tehát az új szabály szerint június
1-től és augusztus 31-ig, a nyári időszakban SEMMINENŰ ÉGETÉS
NEM ENGEDÉLYEZETT. SZEMÉT ÉGETÉSE TILOS! A szabályszegőkkel szemben feljelentéssel
élünk, a bírság összege magánszemély esetében 100.000 Ft is lehet!
n

energia italos dobozok a járdák
utak mentén, eldobált cigarettacsikkek az utcán, építési törmelék
az dűlő utak mellett - sok gondot
okoz a szemetelés. Aki szemetel, az
szabálysértést követ el, a büntetés
akár 50 ezer forint is lehet.
Nehezen tudjuk tetten érni a
szemetelőket, mert az esetek döntő többségében a szeméthalmazt
már a lerakása után észleljük, így
Ne égessünk, komposztáljunk!
ismeretlen tettes ellen teszünk
n A leggyakrabban előforduló a
feljelentést a kormányhivatal felé,
háztartási szemét a pelenka!
ott több-kevesebb sikerrel találják
Nem értem az okát, hiszen a ku- meg az elkövetőket.
kát csak a kapu elé kell kihúzni és
Havi 8-10 új szemétkupacra
elviszik.
találunk, múlt évben három alkalommal sikerült kiderítenünk a
n A következő „sláger” a felújíszemét tulajdonosát így meglévő
táskor keletkezett sitt zsákokban elkövető ellen indíthattunk szadobozokban és nem utolsó sorban bálysértési eljárást.
Mi a megoldás a légszennyezés
ellen? KOMPOSZTÁLÁS illetve
ELSZÁLLÍTTATÁS.
A Zöldhíd tavasztól őszig minden második héten elszállítja a kert
zöldhulladékot az erre rendszeresített zsákban aki nem tud, vagy nem
akar komposztálni. TEGYÜNK
EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

Kutyaügyek!
Nem tudom eldönteni, hogy
az emberek ennyire tudatlanok,
vagy ennyire nemtörődömök!
2017-ben több mint 100 kutyát
fogtunk be Erdőkertesen, és hiába KÖTELEZŐ 2013 óta a chip,
még nagyon sok kutyában nincs
különböző indokok miatt. A bírság pedig 45.000Ft!
Ez év első két hónapjában 40
kutyát fogtunk már be, az arány
24-16 a chippel rendelkezők javára. Szerencsére négy kivétellel 12nek meg lett a gazdája, így már ők
is chipesek, de még mindíg magas
a chippeletlen kutyák száma.
Megoldás olcsó és házilag is kivitelezhető, dróton görgő a kerítés
tetején! Lehet fém. fa. de egy egyszerű műanyag cső is drótra húzva.
Biztosan bent tartja a kutyát, sőt a
macskákat is!
n

az autógumi.
Az autógumi veszélyes hulladéknak minősül, minden évben
kirakható a lomtalanításkor illetve
egy kis kreativitással nagyon szép és
hasznos dolgokat készíthetünk például belőle. Az Önkormányzat havi
szinten több száz m2 szemetet gyűjt
be, ami sokba kerül a településnek.
n

Műanyag flakonok sörös és

Mittó Gabriella és
Miksi József
Közterület Felügyelő

t e l e p ü l é s i é rt é k tá r
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Kedves Anyukák,
Apukák!
SZÜLŐKLUB indul
a Faluházban
- Ha g yermeke fejlődése
eltér az átlagostól, ha sajátos
nevelési igényű, ha tanulási
nehézséggel küzd,
- ha szeretne más szülőkkel
tapasztalatot cserélni, beszélgetni,
- ha szeretne segítséget
kapni a felmerülői problémák megoldásához, akkor itt
a helye!
A terveink közt szerepel:
n szakemberek meghívása,

n ötletek az otthoni fejlesztés-

hez,
n fejlesztések megszervezése
helyben,
n családi játékos programok
szervezése, stb.

A végleges programot együtt
tudjuk kialakítani, az Önök
igényei alapján, jöjjenek, hogy
tudjunk együtt gondolkodni a
témában!
(Akár az elnevezés is változhat,
az Önök javaslatai alapján.)

kertelés
A tanácsadás
nem egyszerű
dolog. Ha egy
beszélgetés során olyat hallok, amit tudok,
megköszönöm,
mert megerősítették tapasztalataimat, ha
olyat, ami új, megköszönöm, mert ez természetes. Kérem kedves olvasóimat, így
vegyék tanácsaimat, mert azok a teljesen
kezdő kertészekhez is szólnak, de remélem a gyakorlottak is kapnak új ötleteket.
Példát is írok. Kezdő szőlőtermelő kollégámnak magyaráztam a metszést. Hos�szúcsap, rövidcsap, 2-3 rügy, 4-5 rügy
stb. Megszólalt: Mutasd meg, melyik a
rügy, és egyáltalán, miért kell metszeni
a szőlőt. Megállt a kés a levegőben, azaz
a metszőolló a kezemben. Hasonló eset,
több alkalommal meséltem a következő
történetet, ha valaki a részleteket firtatta, mikor még a lényeges dolgokban nem
döntöttünk: Egy munkatársam Svédországba utaztában a dániai Odenseeben, a
kompra várakozva elaludt a váróteremben. Felébredve kissé kábultan kérdezte
az első arra járó egyenruhást. -Mondja
uram, hol vagyok? Odenseeben - volt a
válasz. Kérem, országot mondjon, ne várost! Lassan én is megtanultam, hogyan
kell kezdeni egy téma ismertetését.
A tárgyra térve. Bármilyen volt, van,
lesz a tél, ha enyhe, ha nem, feltétlenül
el kell végezni a lemosó permetezést.
Idén sok rovarkártevő várható. Magam
részéről az Agrol pluszt vagy a bordói
lé+kén vegyszert használom, de sokféle
kapható az üzletekben az eladó szaktanácsadásával együtt. A réztartalmú szerek alkalmazhatóak a fákra piros bimbós
állapotig. Utána már nem, mert perzselést okoz. (A szőlő más kategória).
A fák törzséről, vastagabb ágairól
a leválófélben lévő kérget kaparjuk le,
mert a laza kéreg alatt kártevők bújnak
meg. Gyűjtsük össze őket, semmisítsük
meg azokat. A szőlő már február vége
óta metszhető, viszont az őszi- és kajszi-

barack fákhoz csak közvetlenül a virágzás előtt nyúljunk, ekkorra duzzadnak
a rügyek, könnyen eldönthető, mit kell
levágni, és a fertőzésveszély is kisebb a
vágott felületen.
Minden növényre érvényes metszési
elv: ha sokat távolítunk el az ágból, a
növény erős növekedéssel válaszol. Találkoztam olyan őszibarackfával, amelyen
1-2 mm vastag vesszőből volt rengeteg,
semmit nem termett, mert mindig kevés
vesszőt távolítottak el a korábbi metszés
során. Ez esetben egy rügyre visszametszve először erős vesszőt kell nevelni, (egymástól mintegy 20 cm-re hagyva
vesszőt), majd a következő évben lehet a
hármas rügyek függvényében „termőre”
metszeni.
Lehet már alakítani a ribizli bokrokat.
Nálam bevált, hogy szüreteléskor már kivágom a 4-5 éves, sokszorosan elágazott,
a végükön csak 2-3 centi fehér hajtásokat hozó öreg ágakat tőből. Levágom a
tőből hajtott 20-30 cm hosszú fehér „új”
vesszőket, mert ezek csak elsűrűsítik a
bokrot. Maradjon 4-6 db 30 cm-nél hos�szabb, legalább fél centi vastag új vessző
(ha ilyen nem nőtt, maradjon a kisebb,
vékonyabb, nehogy kiirtsuk a bokrot!) a
régiek mellett.
Horváth Viktor

K ÖR N Y EZETÜ N K

Tisztelt erdőkertesi
Lakosok!
Kedves Ügyfelünk!
Tisztelettel felhívjuk a figyelmét,
hogy Erdőkertes településen 2018.
április elején változik a szelektív
gyűjtés rendje, mivel társaságunk
április elsejétől átáll a két műszakos
munkarendre.
2018. március 28-án még a szokásos rend szerint történik a szelektív
hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 1 utcáiban. A következő gyűj-
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tési alkalom 2018. április 4-én lesz ják figyelemmel követni.
az egész településen, ezáltal a SZETovábbi információk:
LEKTÍV 1 gyűjtési rendhez tartozó
www.zoldhid.hu
utcákban 1 hét fog eltelni a szelektív
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
hulladékok begyűjtése között. Ezt
facebook.com/www.zoldhid.hu
követően kéthetente, minden páros
héten lesz mindkét településrészen
Együttműködését előre is kö(SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív szönjük!
gyűjtés, azaz április 18-án, május
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
2-án és így tovább.
A kommunális, szelektív és zöldNINCSEN HULLADÉK,
hulladék gyűjtési napokat az alább
CSAK ÉRTÉK!
feltüntetett gyűjtési naptárban tud-

FAL U H ÁZ
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Március
1-jén (csütörtök) 18.oo
GOMBAISMERETI
TANFOLYAM (1. előadás) vezeti Kis Szidónia

u 24-én 15.oo a Béke út építésének első ütemében elkészült szakasz átadó ünnepsége
helyszín: Béke u.

u

u 2-án (péntek) 18.oo A házasság hetének arcai –Fazekas Ritával
és Zámbori Somával beszélget Nagy
Imre
- a helyi református gyülekezet
lelkésze, Gergely Ferenc Barnabás
szervezésében

25-én (vasárnap) 17.oo
NOSZTALGIA KLUB
u

www.erdokertesfaluhaz.hu

u 27. (kedd) 15.oo
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
SZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
kézműves foglalkozás gyermekek- kucsmagomba-vadászat
(részletes tájékoztató plakátokon és nek (Előzetes bejelentkezés szükséa honlapon) Indulás a Faluház elől ges, márc. 23-ig!)
Jegyár: 300.-Ft/fő (anyagköltség)
8.oo órakor.

10-én (szombat) 19.oo az
u
27-én (kedd) 16.oo óra
u
6-án (kedd) 9.oo és 11.oo ERDŐKERTESI SPORT EGYE- HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
GYERMEKSZÍNHÁZ – Dvořák SÜLET jótékonysági bálja – zene:
kézműves foglalkozás felnőttekés Patka Színház: Csacska nyulacs- Szénási együttes, + meglepetésműsor nek (Előzetes bejelentkezés szükséka, mesejáték
Belépődíj: 500.Belépőjegy: 5.000 Ft, melyet a ges, márc. 23-ig!)
Ft (csoportos) és 700.-Ft (egyéni)
Faluházban is meg lehet vásárolni.
Jegyár: 500.-Ft/fő (anyagköltség)
Támogatójegy is kapható!
u 6-án (kedd) 18.oo Filmvetíu
27-én (kedd) 18.oo TÁRu 12-én (hétfő) 18.oo BioPont SASKÖR – Erdőkertesi szemmel
tés, közös program a helyi református gyülekezettel (részletesen plaká- klub „Bogyósok, csonthéjasok vegy- – Nepál - vetítettképes előadást tart
szermentes termesztése, gondozása” élményeiről Fogarasi Tibor nyugaltokon)
Berkes Zsuzsa termelő mazott egyetemi tanár
u 8-án (csütörtök) 17.oo
előadása
KÖSZÖNTJÜK A NŐKET!
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁ(A belépés díjtalan!)
Szórakoztató műsor a Nemzetközi
LASZTÁSRA KÉSZÜLVE:
u
15-én (csütörtök) 18.oo
Nőnapon
u
19-én 17.oo a FIDESZFellép a KANDÚR BANDA, Községi ünnepség a '48-as Forradaköszöntő műsor: Ki Akarok Nyíl- lom és Szabadságharc 170. évfordu- KDNP, dr. Tuzson Bence fóruma
ni óvoda és a Szőlőfürt református lóján.
u 22-én 18.oo az LMP jelölt
óvoda, sztárvendég: Steve Taylor - Ünnepi köszöntőt mond dr. Tuzson
bemutatkozása, dr. Kiss Csaba
Bence országgyűlési képviselő
Szabó István pánsípművész
(A belépés díjtalan!)
u 20-án (kedd) 18.oo FilmveÁprilisi előzetes
u 9-én (péntek) 18.oo
títés, közös program a helyi reformáKiállításmegnyitó – TAVASZ – tus gyülekezettel (részletesen plakáv 3-án (kedd) 18.oo FilmvetíJuhos Nándor fotókiállítása
tokon)
tés, közös program a helyi reformáMegnyitja: dr. Pásztor László
u
22-én (csütörtök) 18.oo tus gyülekezettel (részletesen plapolgármester
GOMBAISMERETI
TANFO- kátokon)
- közreműködnek: Pásztor Mátyás
v 5-én (csütörtök) 18.oo GOM- a Kertesi Kamarakórus, karvezető: LYAM (2. előadás) vezeti Kis Szidónia
BAISMERETI TANFOLYAM (3.
Iványi Magdolna
u
24-én (szombat) 10.oo Ki előadás) vezeti Kis Szidónia
- 15.oo órától vendégünk: a Somov 7-én (szombat) „Családi nap a
Mit Tud? Az ESZAK szervezésében
gyiak Baráti Köre
természetben”
u 10-én (szombat) GOMBAu
24-én (szombat) 14.oo
Túra a Budai-hegyekben – bőISMERETI TÚRA – GOMBA- ULTI-KLUB
vebb tájékoztató a honlapon és
u

k u lt ú r a
plakátokon.
v 8-án ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS
v 10-én 11.oo „Mesélő muzsika”
gyermekkoncert belépődíj 600.-Ft
(csoportos) 750.- (egyéni)
v 14-én (szombat)
17.oo
„SZÍVBŐL SZERETNI” Musical,
operett és örökzöld gála koncert
a Csomópont Musical Tánccsoportja előadásában (2 x 45 perc)
Belépődíj: 1.200.-Ft és 900.-Ft
(elővételben már kapható!)
v 21-én (szombat) 18.oo
A KELET VARÁZSA – kiállítás
Ilak Kali West fotóiból és tárgyaiból

v A Kertesi Kamarakórus várja

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez,
elsősorban a saját rendezvényei
idejére, hogy a kisgyermekes
szülőknek megkönnyítsük a programjaink
látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel
elbeszélgetünk a feladatról.

delmében „másfajta” föld- és talajműveléssel
kapcsolatos a téma. „A permakultúra sokkal
több mint csak (bio)kertészkedés, vagy vis�szatérés a gyökerekhez. Egy tudatos tervezési
forma, mely a rendszerben élő összes élőlény,
s így végeredményben az egész Föld és élővilága kölcsönös előnyére és hasznára válik. Maga
a szó a “permanent” (állandó), valamint az
“agriculture” (mezőgazdaság) és a “culture”
(kultúra) angol szavak összeszerkesztéséből
keletkezett David Holmgren és Bill Mollison,
a permakultúra ausztrál szülőatyja jóvoltából.”
(idézet Ványa Kira honlapjáról) A részvétel díjtalan!

***

***

JÁTSZANI JÓ! TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását tervezzük ősztől felnőttek számára.
A havi egy alkalom időpontját
a jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk ki. A
„JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg sok
ember érdeklődését felkelti, és szívesen
választja a kikapcsolódásnak eme formáját.
Emellett – vagy ennek keretében – a bridzsben járatos emberek jelentkezését is várjuk,
szeretnénk bridzs klubot is létrehozni.

v 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.

a tagjai közé mindazokat, akik
szívesen énekelnek, és szeretik
a jó társaságot. A kóruspróba csütörtök 18.oo órakor kezdődik a
Faluházban, karvezető Iványi Magdolna.
v

v

***

FELHÍVÁS!
v Helytörténeti ku-

tatásokkal foglalkozó
klub létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik
elhivatottságot éreznek a település múltjának
kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett
családok életének, sorsának felderítésére.
***
v TÁRSASKÖR

Előadásokat,
programokat,
beszélgetéseket szervezünk
a község és a
környék lakói
számára, akik érdeklődnek a múlt és jelen
történései, jelenségek, okok és okozatok
iránt, kíváncsiak a világ dolgaira, vannak
ismereteik, véleményük, melyeket megfelelően alátámasztott ellenvélemények
hatására akár meg is változtatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés kiegészítéséhez szívesen veszünk javaslatot, ami esetleg egyedi
vagy lokális töltést ad a kifejezésnek. Felmerült a KERTESI TÁRSASKÖR név, de várnánk a kreatív ötleteket, és egy év múlva
(ez a pozitív gondolkodás!) megtartjuk a
KÖR „névadóját”. A nyertes pályázót színházjeggyel jutalmazzuk.
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***
Szirmai Edit (többek között) PreKanga és KangaBurn
edző január 29-étől hétfőnként
10.3o-tól Kangatraininget tart,
jelentkezni a Baba-Mama klub
elérhetőségein lehet.

A Kistérség Magazin főszerkesztőjének kérésére közöljük:
a lap márciustól Erdőkertesen a
Faluházban kapható. Ára 180 Ft/db!

v

***
BioPont klub 2014.
májusától havi-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. Ebben a hónapban a Földünk vév

***
A FALUHÁZBAN ISMÉT MŰKÖDIK KÁVÉ AUTOMATA.
***
Kertesi Kocsonya-mustra 2018. február
24. eredményei a következő oldalon
tekinthetőek meg.
A zsűri döntése alapján
Sallai Erikát egy évig a
Kocsonyakirály
cím illeti meg, aki megkapta a hímzett
szakácskötényt.
***
A programjaink megtalálhatók Erdőkertes
község honlapján, a Faluház címszóra kattintva, és a www.erdokertesfaluhaz.hu oldalon is.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár
igazgatója

be f o g a d l a k
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Kutya-macska
Tüzelési Időszak
van!
Rengeteg a panasz a kóborló kutyák miatt, a kutyatartók nagyon
kis százaléka van tisztában azzal, mennyit
tehet ennek a gondnak a megoldásában!

ivartal a nítá s
Nem nevezném felelős állattartónak azt,
aki arra panaszkodik, hogy éjszakákon át nem
lehet aludni a házuk előtt lévő kutyák ugatásától akik tönkre teszik a kerítésüket, bemennek
az udvarukba, pedig ők mindent megtesznek,
hiszen bezárva tartják az éppen tüzelő szuka
kutyájukat. A másik tábor ivaros kan kutyát
tart, hogy ne legyenek nem kívánt utódok.
Egyikük sem felelős állattartó! A kutyák ösztönén az ember nem tud felülkerekedni, csak 1
módon – IVARTALANÍTÁSSAL! Ivarzási időszakban –ha csak nem 2m magas betonból készült
kerítés van körben a telek körül – nincs az az
ivaros kan vagy szuka kutya, akit bent lehet
tartani a kertben. Ha megszökik, kész a baj.
Elütik, megmérgezik, emberre támad esetleg.
Aki kicsit is szereti a kutyáját, az kétségbe
esve keresi a kutyáját,aki aztán vagy haza ér

épségben, vagy nem! Az orvosi költségek és a
büntetés összege elég magas ahhoz, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy NE TARTSON
KUTYÁT, akinek nincs rá ideje illetve illetve
oltások, chip. ivartalanítás megfelelő táplálásra
tartásra gondozásra nincs elég pénze ugyan is
ez nem elfogadható indok.
Kérek szépen mindenkit gondolkozzon el
ezen, az vállaljon kutyát aki megfelelően tudja
tartani gondozni 10-05 éven keresztül, és az
anyagi fedezete is megvan rá!
SAJNOS EBBEN AZ ÉVBEN SEM KPHATUNK
MÉG ADÓ 1 % , így minden segítségre nagy
szükségünk van továbbra is!
Kérem akinek módjában áll, SEGÍTSEN, ha csak
pár száz forinttal is, hogy SEGÍTHESSÜNK!
Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő Alapítvány
Adószám: 18746594-1-13
Számlaszám:
OTP: 11742568-20003775
Nemzetközi utalás esetén:
IBAN:
HU75 11742568-20003775-00000000
SWIFT Kód: OTPVHUHB
KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET,
LEGYEN AZ PÉNZBELI, vagy TÁRGYADOMÁNY!
Mittó Gabriella és
Miksi József
Közterület Felügyelők

tá mogatók

KERTESI KOCSONYA-MUSTRA
gasztronómiai rendezvényt támogatták:

Katlan Tóni Vendéglője Veresegyház
A Szűcs Fogadója Szada
Dédi Vendégház Veresegyház
Borellátó, Gödöllő Gödöllő
Marika Konyhája étterem Veresegyház
La Pizza Nostra Veresegyház
Lajos Bácsi Húsboltja Veresegyház
Gombai Cukrászda Veresegyház
Libra Étterem Veresegyház
Veres1Színház Veresegyház
Dunakanyar Színház Vác
Zsombori Erzsébet festőművész Budapest
Kossuth Kiadó Budapest

A tisztelet
mindenkor
A mosolyuk, hódító,
Alakjuk, elvarázsló,
Szeretetük szívszorító,
Gondoskodásuk „Istentől” való,
Alkalmazkodásuk példamutató,
Életvitelük megújuló,
Fáradhatatlanságuk
tiszteletreméltó.
A nők lelke örökkévaló,
Így akarta a „Mindenható”,
Érezned kell, hogy ez megindító,
Legyél hát Te is, női kezeket
csókoló.
Cserepka István

Búcsúzik
a tél
Elolvadt már a hótakaró,
sufniba került a szánkó,
Mellette pihen a „korcsolya pár”,
határt parancsolt az olvadás.
Rian a tavak jege, ott
már korcsolyázni sem lehet.
A vidám síelés „öröm léceit”,
a botjaik fékezésre késztetik.
Az izzó, fénylő napsugár ereje,
azt sugallja megérkezett a kikelet.
Cserepka István

h a n g u l at n o v e l l a

Pályaudvar
Nehezen
morajlik egy
vaskerék,
a
neonlámpán
légy köröz, a
hangszóróból
rekedtes női
hang közli a
következő járat érkezését. Szavai visszhangoznak
az üveglapok, vasgerendák és betontömbök között. Nem is igazán
értem, amit mond. Távolinak tűnik
minden, és homályosnak, mintha
egy füstüveges ajtón keresztül bámulnék a világba.
Néhány galamb már kitartóan
járja a peronokat morzsák után.
Legtöbbjük még egy gömbölyű tollkupacként gubbaszt mozdulatlanul
a kiszögelléseken. Természetes díszei
egy hatalmas, ódon épületnek. A vonatzaj sem ébreszti fel őket.
A szomszédos padon bácsi hortyog mellére ejtett fejjel. Megtömött
szatyra az ölében, két karjával úgy
fonta át, mintha gyermekre ügyelne.
A vágányok elhagyatottan futnak
ki a sötétségbe. A pályaudvar gyenge
fényei néhány méteren követik őket.
Csupán két vonatszerelvény áll bent.
Csöndesen várakoznak az indulásra.
Ablakaikban alig látni egy-két sziluettet, ahogy rendezkednek a kabinokban. Felállnak, leülnek, kimennek, visszatérnek.
Szeretnék már ott ülni én is. Elnézem őket, ahogy lassú vontatottsággal mozognak, közben érzem: a
vállad megrándul a vállamnál, és a
fejed is megmoccan. Rád pillantok,
ekkor te is felnézel. Elmosolyodsz.
Fáradtan megcirógatod az arcom.
Visszahajtom hozzád a fejem.
Órák óta ülünk már egymásnak
dőlve, s hol én fekszem a te válladon,
hol te az enyémen. Véget nem érő éjszaka. A vonat késik. Órák óta már,
de valójában csak tizenhét perce.

Ismét visszhangozni kezd a pályaudvar, amikor a nő unottan beleszól a
mikrofonba; hamarosan befut a vonatunk.
Megrázkódom a hűvöstől, mely
beszökik a fél fedett épületbe. Felébredek tőle. Tisztulni kezd a világ.
Beszűrődik a város ébredező búgása. A vágányokon túl egy halvány
fénysáv gyúl a horizonton. Kalauz
biceg el előttünk. Ránk néz egy
pillanatra, s halad tovább az egyik
szerelvény felé. Sűrű gőzt ereszt ki
magából a vonat, hangosan fújtat,
aztán megindulnak a kerekek, mély
susogó hanggal, és a masina kigördül a pályaudvarról. Ekkor éles hang
hasít át a hajnalon. A távolból jelez
a vonatunk, s néhány perc múlva
meglassúdva begurul, majd megáll.
Tucatnyi turista álomittas tekintete
száll le. Bőröndöket, táskákat, bicikliket cipelnek magukkal, s mihelyt
szerterebbennek az új városban, mi
is kinyújtóztatjuk a tagjainkat. Megrázzuk magunkat, és hátizsákkal a
hátunkon felszállunk végre.
Fülledt meleg dereng a kabinokban és a folyosón. Választunk egy
zugot, bepakolunk – azonnal ablakot nyitunk, csak egy rövid időre.
Te felteszed a hátizsákod a csomagtartóba, én az ülésen hagyom. Jó lesz
párnának, míg megérkezünk. Tizenkét óra az út. Úgy érzem, menten
álomba tudnék merülni.

11
Kibámulok az ablakon. Mintha a hajnali négy óra mindenkit
felébresztene lassacskán. Diákok
gyülekeznek több csoportban, a galambok rendre leszállnak a kiszögellésekről. A hortyogó bácsi térdére
támaszkodva pislog már.
Alig fél órát vár a vonat, felszis�szen és meglódul. Elmarad a peron,
majd az oszlopok, s végül a pályaudvar. A horizonton már élénkül
a fénysáv, de még mindig álmosan
nyújtózkodik. Feléd nézek, engem
nézel. Ragyog a tekinteted, az utazás mámorában égsz, akárcsak én.
Látom rajtad, hogy újra gyermekké
válsz. Látni akarod az elhaladó tájakat, embereket, városokat. Tudni
akarod, mi vár ott, ahová érkezel.
Ugyanakkor látom rajtad a hajnali
út különös romantikáját, s ugyanettől az érzéstől vezérelve felállok
magunkra zárni és elfüggönyözni a
kabinunkat. Szelíden mosolyogsz,
egy szót sem szólsz. Csípőmre fogod
a kezed és magadhoz húzol, aztán
csókba fullad e hűvös, tavaszi reggel,
mely beszökik a résnyire lehúzott
ablakon. Belekap a hajunkba és libabőrösek leszünk tőle. Mindez pedig még inkább összebújtat minket.
Csak öleljük egymást hangtalan és
örökké tartón, mialatt az első sugarak felbukkannak a távolban.
Virginia Sol
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Csal ádok
tá mogatá sa
A Képviselő-testület által hozott rendelet szerint a 2018. január 1. után született erdőkertesi
állandó lakcímmel rendelkező újszülött családja babacsomagot valamint 10.000,- Ft egyszeri anyagi támogatást kap.
A csomagokat Polgármester úr
adja át a terület képviselőjével.
Minden esetben előzetes telefonos egyeztetés történik.
Igényelni nem kell, alanyi jogon
jár. Értéke cca. 15.000,- Ft.

család
Tartalma: címeres pléd, két csomag pelenka, törlőkendő, textil
pelus, Sudokrém, orrszívó, pocak
melegítő párna stb.
Januárban született babákhoz
én kísértem el a Polgármester urat.
Mindenki örömmel fogadta a csomagot, csak pozitív visszajelzés érkezett.
Az első babánál Polgármester úrral közösen Tuzson Bence
országg yűlési képviselő is személyesen gratulált az újszülött
szüleinek.
Varga-Bokor Zsuzsanna
képviselő

MaTalent3
Másodszor kapott
iskolánk
felkérést,
hogy részt
vegyünk az
Oktatási Hivatal online tehetségazonosító
mérésében.
Mivel a 2016/2017. tanévben a MaTalent2 pályázat keretében az 1165 általános iskola,
16201 negyedik évfolyamos
tanulói között is ott voltak az
akkori erdőkertesi negyedikesek is, s a részvételükkel megvalósult az ország első online tehetségazonosító mérése. Ebben
a tanévben még több tanulóval
regisztráltunk a TehetségKapu
rendszerében. Idén a 4. a osztályból öt tanulóval, míg a 4.a
osztály(om)ból 10 tanulóval
tesszük próbára tudásunkat.
Természetesen az érintett szülők írásbeli belegyező nyilatkozatával. Az online mérés 60 percig fog tartani (március 1. és 13.
között). Ebből 15 perc a közvetlen előkészítés: bejelentkezés, tájékoztatás a gépteremben,
majd 45 percben a matematikai
tehetségazonosító
feladatok
önálló megoldása következik a
számítógépeken. Sok sikert kívánok a diákjainknak!
Tóth Béláné

hi t

H ÁZASTÁRS
VAGY
SZÜLŐTÁRS ?
A házasság Isten egyik legnagyobb ajándéka lehetne az életünkben. Az a tudat,
hogy kapunk/kaptunk egy olyan társat,
akivel együtt haladhatunk, akivel közös
lehet az utunk, lelkierőt, segítséget, boldogságot jelenthet. DE.... Sajnos egyre több
olyan párral találkozunk, és foglalkozunk,
ahol vagy pusztán szülőtárssá vált a házastárs, vagy épp ellenséggé. Miért romlik el ami bizony lelki elmagányosodáshoz, időnként
két ember kapcsolata, ha a kapcsolat maga, depresszióhoz vezet. Sokszor tapasztalom
Isten ajándéka?
anyukákkal beszélgetve, hogy félnek szembenézni is azokkal az érzésekkel és gondoNagyon fontos hangsúlyozni, hogy a házas- latokkal, amelyekben élnek, mert ez ijesztő
ság, a szerelem DÖNTÉS. Időnként minden nap számukra. Közben elkezdődik a falak építése
el kell dönteni, hogy a párommal akarom élni a környezet, de sokszor a férj felé.
az életemet, tehát ha gond van, nem ellene,
Nálunk 5 gyerek 8 év alatt született, és
hanem a közös jövő érdekében keresem a azt hiszem akinek gyermeke van, az megtamegoldást. Nagyon sokat segít, ha a küzdel- pasztalta, hogy este 6 után igen idegpróbámeket az Istennel való kapcsolat ölelésében ló a kisgyermekes családok élete. Mindenki
élem át, hogy ne csak magamat lássam, ha- fáradt, nyűgös. Fürdeni, vacsorázni kellene.
nem az Ő szándékán és szemén keresztül fér- Megy a gyötrődés, és az egymás gyötrése,
jemet, feleségemet, a kapcsolatunkat. Abban közben az időre is figyelni kell, mert az sem
az időszakban, amikor az összecsiszolódás mindegy, hogy mikor kerülnek a gyerekek
folyt férjemmel egyszer nagyon rosszul esett, ágyba. Ha még a szoptatás is feladat, az küamit a férjem mondott, és azon gondolkodtam, lön logisztikát igényel, hogy ki mikor fürdik,
hogy összecsomagolok és hazamegyek. Ez a hogyan öltözködik, mit vacsorázunk, hogyan
gondolat néhány másodpercig tartott, mert lesz este rend, csend és békesség. A sok felutána azon gondolkoztam, hogy hova megyek, adat, a kevés egymással eltöltött idő a házasmit mondok a szüleimnek, ez tényleg olyan társakat ügyintéző szülőtársakká teszi. Ahol a
komoly dolog, amin fel kell kapni a vizet?.... beszélgetés a feladatok leosztásáról szól, és
Aztán úgy döntöttem, hogy erről inkább a fér- ahol már nem tudják, hogy kiben mi zajlik,
jemmel beszélek, és nem másoknak, minthogy kinek milyen öröme volt, vagy mi az ami fáj,
éppen őrá tartozik és nem másokra.
és jobb ha meg sem kérdezik, mert az mindig
veszekedésbe torkollik. Mielőtt végleg felAzután ahogy telik az idő ki kell mondani, épülnek a falak, tegyetek kedves feleségek,
hogy a gyermekek születése nagy feladat a és kedves férjek az ellen, nehogy a szülőtárs
házasság ápolása szempontjából is. Hiszen a állapotban maradjatok véglegesen, vagy egégyerekek ellátása, a kialvatlanság, a háztartás szen az elvált szülők helyzetére jussatok.
feladatai a nőt nagyon megterhelik, és a férfi
Ne engedd, hogy csak ügyintézésről leezekből a nehézségekből, de a gyermekne- gyen szó köztetek. Legyen félretéve olyan
velés örömeiből is sokszor kimarad. A férjek idő, legalább heti egyszer két óra, amikor
munkahelyi kötelezettségei, a nap nagyobb kettesben vagytok, és beszélgettek, közösen
részében távol tartják a férjeinket az otthoni töltötök időt. Ez lehet séta, lehet közös vaeseményektől, és a nehézségektől. Sok édes- csora, közös sport stb. Mindegy mi az, csak
anyánál tapasztalom az egyedüllét terhét is, kettőtökről szóljon!
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A keresztyén embernek nagy erőt ad az a
tudat is, hogy a másik Istentől kapott társam.
Ez segít akkor is, ha probléma van, hogy ne
a szétválásban, hanem a megoldásban gondolkodjon.
De Isten mellett, hit által, van lehetőség a
kapcsolat megújulására is. Nem érdemes feladni. Egy jól működő házasság sok befektetést
igényel. Szükséges az udvarlás, szeretet kifejezése egy érintésben, egy kedves szóban, vagy
sms-ben napközben is. Vagy egy szál virággal,
egy szépen megterített asztallal emlékeztethetjük házastársunkat arra, hogy fontos nekünk,
hogy kíváncsiak vagyunk rá, hogy szeretjük.
Fontosak az események, érzések megosztása
egymással, és nem egy Mással… Keresztyénként, különösen is fontos, hogy törekedjünk az
ige körüli közösségre, az igeolvasásra, imádságra. Szánjunk időt egymásra is. Legyenek
olyan idők, amit kettesben töltünk, hiszen Isten
kettőnk szövetségét áldotta meg gyermekekkel, akik már a kapcsolatunk ajándékai és a
közös feladatunk, örömünk. Ahhoz, hogy a
gyermeknevelés működjön, a házasságunk
erős szövetségére van szükség. Nem beszélve
arról, hogy amikor a gyermekeink kirepülnek,
újra csak ketten maradunk. Késő akkor újra nulláról kezdeni a kapcsolatunkat. Tegyünk azért,
hogy működjön a kapcsolatunk, és dolgozzunk
azon, hogy minél jobban működhessen.
Nem lehet kihagyni Istent a kapcsolatunkból. Mi magunktól nehezen működtetjük, mert
az elvárásaink elhatalmasodnak rajtunk, és nehezen tudunk magunktól felülemelkedni rajtuk.
De Isten teljességet adhat a kapcsolatunknak.
Az Ő közelsége megerősíti az egymással kötött
szövetségünket, az Ő igéje elénk is tükröt ad,
és reálisabbak lesznek egymás iránti elvárásaink, és megtanít megbocsátani, megtanít a
terheket Vele együtt hordani. Isten újítsa meg
kapcsolatainkat Vele és férjünkkel, feleségünkkel, hogy lehessen számunkra ajándék a házassági szövetség!
Gergelyné Molnár Lívia
(Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com)

i sk ol a i hír e k
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Alsó tagozatos
tanulmányi versenyek
Mint minden évben, idén is
megrendeztük a második, harmadik és negyedik évfolyamosok

tanulmányi versenyét. Matematikából, logikus gondolkodást
igénylő feladatokat oldottak meg
a gyerekek. A nyelvtan-helyesírás
versenyen, az elméleti tudásukról
és a helyesírási készségükről adtak
számot a tanulók. A KisKazinczy
versenyünkön pedig a kifejező,
hangos olvasást és a szövegértési
feladatok megoldását értékeltük.
Az osztályokat 5-5 fő képviselte, így évfolyamonként 10 gyermek
mérte össze a tudását.
Íme az eredmények:

Csillagászat szakkör a
Neumannban

A

szakköri órák során a tanulók megismerhetik az
égbolt megfigyelésének alapjait,
a nevezetesebb csillagképeket és
helyüket az égbolton, a legújabb
űrkutatási eredményeket, a Naprendszer égitestjeinek tulajdonságait, a csillagászattal kapcsolatos
modern teóriákat, elméleteket. Az
első félévben megpróbáltuk közösen megérteni a fekete lyukakat,
elcsodálkoztunk és vitatkoztunk
az ősrobbanáson, belekóstoltunk
az időutazás rejtelmeibe, sokat beszéltünk a világűr végtelenjéről. A
modern technológia segítségével
látogatásokat tettünk a Naprendszer néhány bolygóján, bejártuk a
Mars végtelen síkságait és hegyeit,
alámerültünk a Jupiter Nagy Vörös
Foltjában.
A második félév során előreláthatólag több alkalommal sort
kerítünk valódi szabadszemes és
távcsöves észlelésre. (A rendelkezésre álló eszközök: 1 akromatikus
(lencsés), 1 Newton-típusú (tükrös) távcső.) A megfigyelt objektumok: Hold, Nap (biztonságos
napszűrővel), Jupiter, Szaturnusz,
Vénusz, könnyen megfigyelhető
mélyég objektumok (Orion-köd,
Fiastyúk, Androméda köd) kön�nyen bontható kettőscsillagok.
Határ a (felhőtlen) csillagos ég!
Tóth Zoltán

Gratulálunk a helyezetteknek és az őket felkészítő
pedagógusoknak, szülőknek!
A legjobban teljesítő diákok, március 10-én az Őrbottyáni Kvassay
Jenő Általános Iskola által szervezett versenyen képviselik iskolánkat.
Balázsné Pásztor Anikó

i sk ol a i hír e k
Kedves Anyukák, Apukák!

 sportfoglalkozások: kölyökatlétika, szivacskézilabda, úszás
Iskolába hívogató programjaink egészséges életmód és körkal Önök és gyermekeik megismer- nyezeti nevelés: Örökös Ökoiskola
hetik a leendő első osztályos tanító
 együttműködés a szülőkkel
néniket, betekintést nyerhetnek (e-napló); iskolaszépítés-családi nap
mindennapjainkba. Iskolánk gazdag, sokszínű tanórai és tanórán kíIskolahívogató
programjaink,
vüli foglalkozásai, a jól felszerelt tan- melyekre szeretettel várjuk leendő
termek, a több szintes iskolaudvar, elsős tanulóinkat és szüleiket!
erdei tornapálya, sportudvar lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek
Március 12-én (hétfő) és március
kibontakoztathassák képességeiket. 26-án (hétfő) 16.oo órától bemutatkoznak az elsős tanító nénik, majd
Nevelő-oktató tevékenységünk játékos foglalkozásokat tartanak:
kiemelt területei:
 Ugri-bugri tornatermi fog tehetséggondozás: gazdag lalkozás
szakköri kínálat, különleges szakkö Matematikai logika, interrök (angol, robotika, csillagászat); aktív tananyagok
eredményes versenyfelkészítések
 Kézműves foglalkozás
 fejlesztés – fejlesztő pedagógussal, iskolapszichológussal
Kérjük, hogy a foglalkozások csoportbontások: matema- nak megfelelő ruházatban jöjjenek a
tika, magyar nyelv és irodalom, an- gyermekek.
gol tantárgyakból
Tanító nénik bemutatkozóját ha matematikai logika oktatása
– alsó tagozaton heti +1 órában
 nyelvi labor használata a tehetséggondozásban
 választható egésznapos iskolai oktatás
 informatikaoktatás; digitális projektek infokommunikációs
eszközök használatával
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marosan olvashatják iskolánk honlapján (www.kertesiiskola.hu), illetve az óvodai hirdetőkön.
Április 05. (csütörtök) nyílt nap
8.oo órától 11.oo óráig Ugyanezen a
napon (április 05.) 17.oo órától szülői értekezlet.

Itt a Farsang, áll a bál!
Február 16-án az alsó tagozat
folytatta a farsangi időszakot
iskolánkban. Idén, a tavalyi év
sikereire támaszkodva szintén az
aulában rendeztük meg a bált –
mondhatni „itthon maradtunk”.
Az alsósok közül szinte minden diák jelmezbe bújt, a gyerekek jelmezei ötletesek, fantáziadúsak voltak, ezzel nehéz
döntés elé állítva a zsűrit. Találkozhattunk a folyosón, két
lábon járó hűtőgéppel, Barbie
babával, pávával, lovaggal, soksok királylánnyal és pókemberrel, valamint a 101 kiskutyák
közül is eljöttek néhányan a mulatságunkra. Öt kategóriában
oszthattunk ki díjakat – többek
között a legszebb, a legötletesebb, a legviccesebb, csoportos
vagy éppen a legtöbb munkát
igénylő jelmezeknek. A farsangi
forgatagban mindenki jól érezte
magát, táncoltak , vonatoztak a
csöppségek. Ha nem is kivilágos
virradatig tartott a bál, de este
volt már, mikor az utolsó vendég
után bezártuk az iskola ajtaját.
Köszönjük szépen a szülők
segítségét, a sok finom süteményt és a vidám kiszolgálást
a büfében! Külön köszönet az
Iskolabüfé dolgozóinak, akik
felajánlásukkal hozzájárultak a
díjazáshoz!
Surányi Marianna
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Viga sság és
bolondozá s
ideje:
farsang

A

z idei felsős farsangi bálunkat február 9-én tartottuk
iskolánkban.
Sok színes program, érdekes farsangi kvíz, mókás játékkuckó várt
a gyerekre, de a legnépszerűbbnek
talán az X-box terem számított.
A lelkes versenyzők a képernyőn
látható mozdulatok követésével
mérhették össze tánctudásukat.
Napjaink legismertebb slágereire
mozogva hangolódtak rá a mulatságra.
A Palota Dance SE táncegyesület növendékei egy fergeteges produkcióval nyitották meg a vidám
délutánt. Ezt követte a jelmezes
felvonulás, sok ötletes egyéni és
csoportos versenyző lépett színre.
Reméljük jövőre több bátor jelentkező lesz!
Amíg a zsűri elvonult, kezdetét
vette a játékos vetélkedő. A vicces
feladatok méltán arattak osztatlan
sikert. Számos jelentkező akadt a

páros megmérettetésekre. Nemcsak a rátermettség, gyorsaság, de a
szerencse is nagy szerepet játszott a
lufi fújó versenyen és a csoki golyók
szívószállal való "szállításánál". Az
egymásra figyelés és a bizalom fontos volt a tejszínhabos kihívásnál:
nem bizonyult egyszerűnek megetetni egymást bekötött szemmel.
A mulatság fénypontja természetesen a tombola volt. Rengeteg
édesség, játék talált gazdára, köztük
az iskolai büfé üzemeltetője által
felajánlott 5.000 Ft értékű kupon.
A tombolát tánc követte, a nagyszerű hangulatú diszkóhoz a zenét
az iskola volt diákja szolgáltatta.
A szülői munkaközösség biztosította a büfét a valamint a jelmezverseny első három helyezettjének
járó tortákat.
Ezúton is köszönjük a
segítségüket!
Elsässer Hajnal

pá lyá z at
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A

helynek a történelme, ahol élünk alig több mint 100 esztendő. Ez idő alatt sokan megfordultak itt. S mi is – maiak –
nagyon sokfélék vagyunk. Ami összeköt bennünket nem más, mint
Erdőkertes. Azaz mi mindannyian Erdőkertesiek vagyunk.
Fontos saját identitásunk. Az egy település számára is épp úgy
fontos. Azt viszont a benne élők alakítják ki és formálják akár egy
maguk akár közösségeik által.
Szeretnénk ezt megismerni és szeretnénk azt segíteni. Jó volna,
ha erősödne, ha mindannyiunknak lenne. Észre kell venni a szépet
és jót, látni kell a hibát és a még ránk váró feladatot.
Mint minden az életben mi is, településünk is változik. E folyamat
pillanatképeit szeretnénk megismerni egy pályázat útján, hogy az
alkotások, műalkotások adjanak erőt mutassanak utat számunkra.
Dr. Pásztor László

Erdőkertes Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

„Én Erdőkertesem”

témában az Erdőkertesen élő,
állandó lakhellyel
rendelkező lakosok részére.
Pályázni 2018. május 7-ig lehet.
A pályaműveket az Erdőkertesi Faluház és
Könyvtárba kérjük leadni.
A pályaművek zsűrizésében Horváth István
szobrász, Klement Zoltán grafikus és Pyka
Zsolt formatervező vesz részt.
A nyertes pályaművekből 2018. június 2-án
kiállítást szervezünk.
A díjak értéke:
I. helyezett: 30.000,-Ft
II. helyezett: 20.000,-Ft
III. helyezett: 10.000,-Ft

Pályázati kategóriák:
Nagycsoportos óvodásoknak:
•

Rajz:
- A technika szabadon választható,
- Pályaművet A 3-as méretben kell leadni
- A rajz a gyermek otthonában készüljön
Általános iskolásoknak:
•

Rajz:
- A technika szabadon választható,

- Pályaművet A 3-as méretben kell leadni
- A rajz a gyermek otthonában készüljön
•

•

Digitális média (fotó, videó):
- videó, max. 3 perc terjedelem
- fotót papíron és adathordozón egyaránt be kell adni
- fotó mérete: 18 cm x 24 cm, 300 dpi
Kreatív alkotás (metszet, kisplasztika, faragás, szőttes,
montázs stb…):
- maximális méret 50cm x50cm 50cm

14-18 éves korosztálynak:
•

Rajz:
- A technika szabadon választható,
- Pályaművet A 3-as méretben kell leadni

•

Digitális média (fotó, videó):
- videó, max. 3 perc terjedelem
- fotót papíron és adathordozón egyaránt be kell adni
- fotó mérete: 18 cm x 24 cm, 300 dpi

•

Kreatív alkotás (metszet, kisplasztika, faragás, szőttes,
montázs stb…):
- maximális méret 50 cm x 50 cm x 50 cm

18 év felettieknek:
•

Rajz:
- A technika szabadon választható,
- A pályaművet A 3-as méretben kell leadni

•

Digitális média (fotó, videó):
- videó, max. 3 perc terjedelem
- fotót papíron és adathordozón egyaránt be kell adni
- fotó mérete: 18 cm x 24 cm, 300 dpi

•

Kreatív alkotás (metszet, kisplasztika, faragás, szőttes,
montázs stb…):
- maximális méret 50cm x50cm 50cm

A pályázók alkotásaik tulajdonjogáról lemondva azt
felajánlják Erdőkertes Község Önkormányzatának, annak
érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatalban azok évek után
is megtekinthetőek legyenek.

s zőlőf ü rt ó v od a

Tájék oztató
óvodai felvételről a
2018/2019-es
nevelési évre a
Szőlőfürt Református
Óvodába

Nyílt napok:
2018.04.10- 10.oo-11:3o
2018.04.11- 15:3o-17.oo
Beiratkozás időpontja:
2018.04.24- 8.oo-16.oo
2018.04.25- 10.oo-18.oo

Az óvodai beiratkozáshoz
kérem hozzák magukkal:
 a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló
hatósági igazolvány,
 a gyermek TAJ kártyája
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos
nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi
igazolás,oltási kiskönyv, szakértői
vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
 keresztlevél, ha van
 beiratkozásra a gyermeket is
várjuk szeretettel

egészségesen haladva, Isten szeretetével és a lehetőségek széles körével úgy kerüljenek kapcsolatba,
hogy az személyiségüket építse.
Testileg egészséges, lelkileg szabad
és szellemileg kreatív emberré válhassanak.
Óvodánk azzal válik reformátussá, hogy az óvodai közösség
minden tagja osztozik a keresztyén világszemléletben. Ezért az
evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső
ösztönzővé és egyúttal
végső céllá. Református
óvodánk a családokkal és a gyülekezettel
együtt kívánja nevelni a
gyermekeket a szeretet
és a bizalom légkörében. Nagy gondot fordítunk a gyermek és a
családja megismerésére.
Valljuk: “csak a megismert gyermek nevelhető”.
Intézményünkbe
nagy
szeretettel hívjuk azokat a
családokat, akik elfogadják értékeinket nevelési
elképzeléseinket.

„Jézus azonban így
szólt: "Hagyjátok csak
a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket,
Küldetésünk keresztyén segít- hadd jöjjenek hozzám,
séget nyújtani ahhoz, hogy a ránk hisz ilyeneké a mennyek
bízott gyermekek, a fejlődés útján országa!" (Mt 19,14)
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Kapcsolat:
Intézményvezető:
Hoholné Varga Tímea
Cím: 2113
Erdőkertes Fő tér 2
Telefonszám:
06 30/ 546-2642,
06 28/ 475-087
E-mail:
szolofurtvezeto@gmail.com
Honlap:
szolofurtovoda.reformatus.hu

e sé ly
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K öszönet!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a Klauzál Lions Klub civil szervezetnek, és
Gyulai Krisztinának a szervezet tagjának
hogy 2018. 02. 11-én szervezésük keretén
belül, Erdőkertesről 15 hátrányos helyzetű
gyermek- négy felnőtt segítő részt vehetett
az Erkel színház Pomádé király új ruhája
című jótékonysági meseoperán. Jó volt látni csillogó szemeiket, kamaszos rejtőzködésüket, felszabadult nevetésüket.
A Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége
a világ legnagyobb civil szervezete. Létrejötte egy chicagói biztosítási ügynök nevéhez fűződik.
Melvin Jones a helyi üzletembereket tömörítő klub tagjaként ugyanis felvetette
az ötletét, hogy a klub ne csak üzleti vagy
társadalmi célok érdekében fogjon össze,
hanem tűzze ki a szűkebb közösség, valamint a világ egészének jobbá tételét. Ötlete
követőkre talált, így 1917. június 7-én

12 ember részvételével megalapították a
„Lions Klubok szövetségét”, azzal a céllal,
hogy jószolgálati tevékenységet végezzenek
az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés,
a gyógyító és egészségügyi rehabilitációs
tevékenységek, a családsegítés és az időskorúak gondozása területén, valamint kiemelten a gyermek- és ifjúságvédelemben.
A Lions mozgalom ma 206 országban van
jelen, 46 ezer klubban 1,4 millió tagja van
és a világ legnagyobb, klubalapon szerveződő, civil jószolgálati szervezetének számít,
amely vallástól és a politikától függetlenül
végzi munkáját.
Köszönettel:
a Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Alapellátású Központ
dolgozói
Horváthné Drozdik Ilona
családsegítő

„
Virágos épület elso helyezés

Rocky dance

2017-ben is a Papp házaspár nyerte meg az erdőkertesi „Virágos épület”
versenyt.

A pest megyei rock táncverseny
első helyezettjei

KHÉN Fotópályázat

A

z Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
2018-ban második alkalommal rendezte meg az Erdőkertesi Mikrokontroller
Napokat. Az esemény idén is a Kultúrházak
Éjjel-Nappal rendezvénysorozat része volt.
Az Erdőkertesi Faluházban működő
Erdőkertesi Mikrokontroller Klub
robotépítő- és IoT alMunkában a
kalmazás készítő versenyt
talajhőmérséklet
hirdetett meg egy 21 órás
mérésével és
nonstop workshop forszabályozásámájában.
val foglalkozó
A versenyzők munkája köz- fejlesztőpáros
ben előadásokat hallgathat- -testvérpár, előtak meg az internetes küt- térben egy saját
yük biztonsági kérdéseiről. tervezésű delta
A kisebbeknek szóló ferendszerű nyomladat vonalkövető – és
tatóval készült
akadály elkerülő robot
Húsvét-szigeteki
építése és programozása
„hosszúfülű”
volt. A nagyobbak – 14 és
18 év közötti fiatalok egy, a
precíziós mezőgazdaság témakörébe tartozó automata növénykultúra
műszaki feltételeit valósították meg:
Szenzorokkal érzékelték és a szükséges mértékben korrigálták a növény körüli levegő
relatív páratartalmát és hőmérsékletét, a
talaj hőmérsékletét és nedvességtartalmát,
továbbá szükség esetén a megvilágítást. A
gyűjtött adatokat egy webszerveren kellett
tárolniuk és megjeleníteniük.
A feladathoz programozási tudásra, 3D
modellezés- és nyomtatási kompetenciákra,
mechanikai szerelésre és elektronikai ismeretekre volt szükség.

A „kemény mag” hajnali fél kettőkor a fényképezőgép
objektív előtt.

Épülő RGB 3D nyomtató, az
építés éjjel-nappal a kultúrházban (is) folyik

A feltételeknek maradéktalanul megfelelő kész rendszer a
boldog salátával.

Ők nyertek az előző évben is. Aki járatos a versenyek lélektanában tudja,
hogy megvédeni nehezebb az első helyezést, mint egyszer megnyerni. Nekik,
nem véletlenül, sikerült.
2008-ban megvásárolták házukat az Akácfa utca 1-ben, ami alapvető igényüket kielégítette. Kisebb-nagyobb változtatásokat a komfortosabbá tétel miatt
évek alatt elvégezték, ezzel párhuzamosan a külsőségeken is változtattak. Ez
főként a növényekre, virágokra vonatkozik. A kertben különböző gyümölcsfák
termései látják el a családot – családokat (a két fiúk családját, unokákat).
Ebben a cikkben a ház látványára koncentrálunk, mivel ebben a kategóriában
győztes a Papp család. A fő látványosság a rózsaszínű Klematisz. A szakirodalom „virágcsillag” néven is említi, június és október között tehát hosszú ideig
virágzik , téltűrő. Ez a növény egy tőről körbe öleli a házat. A „futó” növény
helyének kijelölése, a növekedés lehetőségének biztosítása gondos tervezés
eredményeként létrejött különleges látvány. Virágzás idején is 1300-1500
virág díszítette a házat. A különleges növény gondozása és annak eredménye
a házaspár közös munkájának eredménye. Erzsike a kertész, Ferenc a permetezés felelőse valamint az egyéb férfiaknak való munkát végzi. A permetezés
azért nagyon szükséges és fontos művelet, mert a növény gyökereit pusztító
féreg ellen a legjobb módszer illetve a bimbókat, leveleket károsító hernyók
pusztítását így érik el.
A házuk szépítésének másik két összetevője a Fuxia és a Muskátli (ennek
az álló és futó változata). Szemben az egy tőről gondozott, nevelt előbbi
növénnyel szemben, 240 cserépbe ültetett muskátli díszíti idén is a házat.
Erzsike a palántákat saját maga neveli. Régóta foglalkozik részint a palánták
nevelésével részben a már megerősödött muskátlik gondozásával. Hosszú
évek tapasztalata alapján fejlesztette ki a speciális tápanyagot. Két egységnyi
tyúktrágyával öt egységnyi tőzeget kever össze. Ez a tápanyag már nem
igényli a tápoldatos öntözést. A folyadék utánpótlást eső vízzel oldják meg.
A ház mellett elhelyezett több műanyag tartályban gyűjtik az eső vizet, majd
szükség szerint adagolják a cserepekbe. A sok tapasztalat alapján apró finomságok is segítik az eredményes munkát. Azért, hogy ne legyenek a növények
túl öntözve, minden cserép alja lyukas, így tud távozni a felesleges víz. Ennek
az a feltétele, hogy ne érintkezzen közvetlenül a cserép amire ráhelyezték,
ezért megemelik. Egy másik tapasztalat: a cserép súlypontja megváltozik,
miután a hosszú lelógó növény súlya kifordítaná a cserépből. Ezért az ellenoldalra kavicsokat tesznek.
Tavasztól őszig a házaspár a kertészeti munkákkal elfoglalja magát. A téli
időszak a pihenésé, a fizikai feltöltődésé.
Senki sem tud kilépni a saját árnyékából – tartja a közmondás. Erzsike idén
is ugyanolyan szorgalommal , lelkesedéssel neveli ezen a télen is palántáit
mint tavaly vagy azelőtt, annak ellenére,hogy mindig megfogadja : jövőre kevesebbet nevel. Hiába a növények szeretete a kedves elfoglaltság nem hagyja
nyugodni… Férje, akinek kedvenc anyaga a fa, különböző a saját fantáziája
szerinti játékokat készít az unokáknak.
Házukon már két plakett hirdeti, hogy munkájuknak van eredménye.
Fogarasi Tibor
Kertes Erdőkertesért
Munkacsoport tag ja

A Ki Akarok Nyílni óvoda
jótékonysági bálja

„
Isten hozott Erdokertesen!

„
A Meridián és az Életero tornacsoportok farsangi rendezvénye

