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Ki Mit Tud
Szolofürt„ „

De hosszú volt az út 2014. 08. 16. óta...! Sok sok közös élmény, 
nevetés, vicces pillanatok, szigor, szomorúság, büntetések, de... 
Valahogy mindig tudtunk számítani egymásra, és ez a legnagysze-
rűbb az egészben! Négy év még kis gyerekek voltatok, ma szinte 
“kész” fiatal emberek! Voltak buktatók, hullámvölgyek, de a mai 
nap kárpotolt mindenért, mert láttam hogy boldogok vagytok, és 
csillog a szemetek! Ha valaki akkor TI megérdemeltétek ezt a 
sikert! Nagyon büszke vagyok rátok és köszönet mindenkinek aki 
tett valamit ezért a sikerért!

bajnokcsapat!!!
Erdokertes U14

„

óvoda

Csizmadia Balázs

A Kutyafuttató átadó ünnepségén

A kiállítás záróeseménye - finisszázs

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

n A MÁV és VOLÁN menet-
rendi egyeztetés alkalmával átad-
tam az erdőkertesi emberek által 
javasolt módosításokat. Választ a 
nyári hónapokban várhatunk.

n A Majális alkalmával a felvo-
nuláson tizenkét szervezet képvisel-
tette magát. Az Ifjúsági Táborban a 
nap folyamán több mint kétezren 
megfordultak.

n Május 3-án részt vettem a  
Veresegyház és környéke Szennyvíz-
közmű Társulás ülésén. Ezen alka-
lommal elfogadtuk a Társulás 2017. 
évi beszámolóját. 

n Május 4-én a Készenléti Rend-
őrség budapesti telephelyén átvet-
tem a korábban Veszprém megyében 
járőrautóként használt Opel Astra 
H 1.6 típusú gépkocsit, melyet az 
Erdőkertesi Polgárőr Egyesület ka-
pott haszonkölcsönbe járőr felada-
tainak ellátásához.

n Május 7-én Állampolgársági 
esküt tartottam.

n Május 8-án részt vettem a  
Gödöllő-Vác Térségi Környezetvé-
delmi, Beruházó és Szolgáltató Víz-
gazdálkodási Társulás ülésén.

n Május 9-én a veresegyházi 
GAMESZ igazgatójánál jártunk 
Szilvási Zoltánnal és Thury Gábor 

kollégámmal az Erdőkertesen ke-
letkező inert és lomhulladék elhe-
lyezésére, a kerttakarítások közötti 
időszakokban milyen feltételekkel, 
együttműködéssel, miként lehet 
megoldást találni.

n Május 10-én a Pest megyei 
Rendőrfőkapitányság részére visz-
szavittük a korábban kapott és az 
Erdőkertesi Polgárőr Egyesület által 
használt WV Bora típusú személy-
gépjárművet.

n Május 11-én a Néprajztudomá-
nyi Intézet szervezésében az ELTE 
néprajz szakos hallgatói ellátogat-
tak Erdőkertesre és megkoszorúz-
ták Róheim Géza Emléktábláját.  
Előadást hallhattunk Róheim Géza 
életéről, munkásságáról. Ezt köve-
tően helyezték el a koszorút a Géza 
utca elején található emlékhelyen.

n Május 12-én 10.oo órakor 
megnyitottuk a Kutyafuttatót, 
12.oo órától pedig a III. Erdő-
Kert Fesztivál rendezvénye volt a 
Szent István Parkban. Ugyanezen 
nap délutánján a Boldogon rende-
zett gyermeknéptánc találkozón az 
erdőketesi Ki Akarok Nyílni Óvoda 
gyermekei is felléptek.

n Május 14-én Sógor Lászlóval és 
Hollósi Jánossal együtt részt vettem 
a defibrillátor készülék használatá-
nak oktatásán.

Következő fogadóórát Hack  
István képviselőtársammal külső 
helyszínen június 11-én 17.3o – 
19.oo óra között a Fő út és a Cinke 
utca kereszteződésénél tartjuk meg.

 Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

• Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata •  Felelős kiadó: Fehér Ágota jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György Zoltán  
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-040; fax: (28) 595-041;  
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com • Honlap: www.erdokertes.hu • Megjelenik havonta 3.000 példányban  
• Grafikai munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila

Erdő kertje
Itt születtem én, a kertes házban,
nem egy idegen kórházi ágyban.

A kis falut színes erdő ölelte át,
vadregényessé tette így önmagát.

Gyermekkorom egyetlen szülőföldje,
boldog életem e földanya gyümölcse.

Cseperedésemkor a homok égette talpam,
benne én megtaláltam örök nyugalmam.

Az erdők-mezők gazdag színvilága,
mindenkit rabul ejtett a táj varázsa.

A bányató tiszta áttetsző vizében,
vörösszárnyú keszegek úsztak tükrében.

Bátran beléptem iskolám ódon kastélyába,
„Ő” volt tanulmányaim kedves fellegvára.

A nevelők és tanárok mesteri tanácsa,
elvezetett egy ígéretes jövő irányába.

Itt találtam meg az örök szerelem parkját,
benne a hű szívek piros tiszta kis padját.

Az egek temploma vigyázott a rendre,
figyelt a keresztet vető emberekre.

Az Isten szolgálójának voltam a segédje,
ministráltam, és a mindenséget kaptam 
cserébe.

Mikor megcsendült az esti harangszó,
a végtelenség örült, dicsérte a 
Mindenhatót.

Távoli helyeken e hang hívogatóan 
csilingelt,
gyere haza fiam itt érted is változott 
minden.

Itt vagyok hát én örökké hálás gyermek,
simogatom bársonyos kezed, 
szeretlek Erdőkertes.

Cserepka István
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A 2018. április 19-
én megtartott rendkívüli 
Képviselő-testületi ülés 
napirendje volt:

1. PM_ONKORMUT_2018 kódszámú 
pályázati felhívásra Erdőkertes Béke utca II. 
ütem címmel pályázat benyújtása

  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

A Képviselő-testület döntést ho-
zott az „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal 

történő kiépítésének, felújításának és korsze-
rűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén” megnevezésű, 
PM_ONKORMUT_2018 kódszámú pályázati 
felhívására Erdőkertes Béke utca útépítés II. 
ütem címmel pályázat benyújtásáról. A pályá-
zat elnyerése esetén a Béke utca Vereckei utca 
és Trencsényi utca 0+694.00 kmsz-ben talál-
ható út csatlakozás közötti szakasza épülhetne 
meg. 

A 2018. április 23-
án megtartott rendkívüli 
Képviselő-testületi ülés 
napirendje volt:

1. A 4186 hrsz-ú ingatlan tulajdonjo-
ga rendezésének kezdeményezése

  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

A Képviselő-testület a közúti 
közlekedésről szóló törvény alapján 
kezdeményezte a 4186 hrsz-ú (Fő 

út) állami tulajdonú ingatlan az úttest mellett 
található részének (járda, csapadékvíz elvezető 
árok) önkormányzati tulajdonba adását.

A 2018. április 24-én 
megtartott Képviselő-
testületi ülés napirendjei 
voltak:

1. A Gödöllői Hivatásos 
Tűzoltóparancs-nokság 2017. évi önkor-
mányzati beszámolója
Előadó: Pintér Mihály tű. alezredes parancsnok

2. Ki Akarok Nyílni Óvoda intéz-
ményvezetői pályázatának elbírálása

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
3. 2017. évi zárszámadás

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
4. Beruházási hitelkérelem módosítása

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
5. Belső ellenőri beszámoló

Előadó: Fehér Ágota jegyző
6. Pályázat beadása járda készítéséről

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
7. Közbeszerzési Terv módosítása

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
8. Belterületbe csatolási ügy

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
9. Egyebek 

A testület elfogadta a Gödöllői Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság mun-
kájáról szóló 2017. évi beszámolót. 

A Képviselő-testület a Ki Akarok 
Nyílni Óvoda megtárgyalta az in-
tézményvezetői álláshelyre érkezett 

pályázatot és Visnovszkyné Báthori Katalint ki-
nevezte ötéves időtartamra, 2023. július 31-ig 
az intézmény vezetőjének. 

A képviselők elfogadták a 
2017. évi költségvetési rendelet 
módosítását és a 2017. évről  

készült zárszámadást.

A testület beruházási hitelkére-
lem módosításáról hozott döntést. 
Beruházás céljára 10 millió forint 

összegű öt éves futamidejű hitel felvé-
telére kerülne sor. 

A Képviselő-testület elfogadta a 
2017. évi belső ellenőri tájékoztatót.

A képviselők döntöttek az ön-
kormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására 

meghirdetett 2018. évi pályázat c) pályáza-
ti alpontjára (Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása) felhívásra pályázat benyújtásáról. 
A pályázat elnyerése esetén a Fő úti járdá-
nak a Tó utca, Béke utca közötti szakasza 
felújítására lenne lehetőség pályázati for-
rásból és az önkormányzat által biztosított 
önrészből.  

A Képviselő-testület módosította 
a 2018. évi közbeszerzési tervet a 
vis maior pályázathoz kapcsolódó 

úthelyreállítás és a csapadékvíz elve-
zetés Erdőkertes középső vízgyűjtő területén 
beruházások közbeszerzési eljárásainak meg-
indítása miatt. 

A képviselők zárt ülésen döntést hoz-
tak ingatlanok belterületbe csatolásáról.

A testületi ülésen a képviselők 
elfogadták a szándéknyilatkozatot, 
amely szerint az önkormányzat le-

hetősége szerint támogatja a Váchartyáni Re-
formátus Misszió Egyházközség azon szándé-
kát és törekvését, hogy Erdőkertesen általános 
iskolát indítson és működtessen. 

A 2018. május 2-án 
megtartott rendkívüli 
Képviselő-testületi ülés 
napirendje voltak:

1. Katona József utca útfelújítására  
pályázat benyújtása

  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

A Képviselő-testület az önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására meg-

hirdetett 2018. évi pályázat c) pályázati 
alpontjára (Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása) felhívásra pályázat benyújtásáról 
döntött. A pályázat elnyerése esetén a Ka-
tona J. utca Fő út – Vörösmarty utca kö-
zötti 622 méteres szakaszának felújítására 
kerülhetne sor, melyhez pályázati forrás és 
az önkormányzat által biztosított önrész  
biztosítana fedezetet. 

testületi hírek

A Fő út – Cinke utca 
sarkánál tart fogadóórát:
2018. június 11-én 17.3o 
órától - 19.oo óráig
Hack István képviselő és dr. 
Pásztor László polgármester.
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A gyommentesítés 
elvégzésének első ha-
tárideje június 30.

Emlékeztetőül: 
Az élelmiszerlánc-

ról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi XLVI. úgy szól: 

„A földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végé-
ig folyamatosan fenntartani.” Már csak 
1 hónap van a gyommentesítésre.

A helyi rendelet értelmében TI-
LOS a NYÍLT TÉRI ÉGETÉS, az 
országos tűzgyújtási tilalom elren-
delésének idején, valamit tárgy év 
május 31. és szeptember 01. közötti 
időben. Ebben az időszakban min-
den nemű  ÉGETÉS TILOS!

Jogkövetkezmény 

Elsősorban a rendfenntartásra tö-
rekszünk, ezért élünk a figyelmezte-
tés lehetőségével. Annál az ingatlan 
tulajdonosnál, ahol a figyelmeztetés 
és felhívás nem vezet eredményre, 
az  a közterület felügyelő  helyszíni 
bírságot szabhat ki, (5.000-50.000 
Ft.-ig) illetve a közigazgatási ható-
sági eljárás megindításáról is intéz-
kedhet, ahol természetes személyek 
esetén 200.000 Ft, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek esetén 2.000.000 forin-
tig terjedő közigazgatási bírság szab-
ható ki. A környezet károsítás miatti 
feljelentés ennél súlyosabb büntetést 
von maga után. 

Kutyafuttató
Nagy örömmel adok hírt arról, 

hogy május 12.-én hivatalosan is 
birtokba vehették kutyák és gazdáik 
a környék, de talán az országban is 

egyedül álló Erdőkertesi Kutyafutta-
tó és edző parkot a Fő úton a Fixoil 
háta mögött! A parkot a Polgármes-
ter Úr hivatalos megnyitója után bir-
tokba vehették a kutyák a gazdikkal. 

 A jenlévő képviselők is maguk-
kal vihettek egy-egy darabot em-
lékbe a szalagból.  A nyitó napon 
az edző parkban a kutyák kipróbál-
hatták többek között a súlyhúzást 
a szánkó húzást a falmászást. Volt 
helyben készített lángos és üdítő is 
amivel megvendégelték a résztve-
vőket a szervezők. 

Az edző parkról  részletesebben 
Egyed Tamás beszámol majd. 

A futtató minden nap 06.oo - 
22.oo óráig minden kertesi és kör-
nyékbeli kutyát és gazdit szeretettel 
vár. 2 elkerített részből áll, mivel 
gondoltunk azokra a kutyákra is 
akik most szocializálódnak, illetve 
nem jönnek ki más kutyákkal.

Még mindig kutya!

2018 évtől új elektronikus eb 
nyilvántartó programot vezetünk be 
Hivatalunknál. Bizonyára mindenki 
számára ismert, hogy az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás 
helye szerint illetékes települési ön-
kormányzat ebrendészeti feladatai-
nak elvégzése érdekében, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédelmi 

vonatkozásaira tekintettel, három 
évente legalább egy alkalommal eb-
összeírást végez.

Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése 
szerint a települési önkormány-
zat az ebösszeírás alapján az Ávt. 
42/A. § (4) bekezdésében megha-
tározott adatokról helyi elektro-
nikus nyilvántartást vezet, az állat 
tulajdonosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes bizton-
ságának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvé-
delmi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából.

Kérem a Tisztelt kutyatulajdo-
nosokat, látogassanak el a http://
ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/ ol-
dalra, ahol egy rövid regisztrációt 
követően Erdőkertest kiválaszt-
va az oltási könyv adatai alapján 
töltsék ki az adatlapot. Nem csak 3 
évente kötelező ebösszeíráskor hasz-
nálható a felület, hanem itt lehet 
bejelenteni az új kutyus érkezését, 
a meglévő eb esetleges elhullását is. 
Minden erdőkertesi ebtulajdonos 
segítő együttműködését nagyon kö-
szönöm!

Akinek bármi kérdése volna ez-
zel kapcsolatban kérem hívjon a  
0620 3962189 telefonszámon, vagy 
keressen e-mailben a legyenrend@
erdokertes.hu címen.

Mittó Gabriella  és
Miksi József

Közterület Felügyelők

környezetünk
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Hírek: Jelen-
leg 37 kutyus 
van a Befogad-
LAK gondozá-
sában, május 
hónapban ismét 

két új kutya + egy cica került a gon-
dozásunkba. A jó hír az, hogy Rosdi 
és Pixi akik már az  ivartalanításon 
is átestek, próba időre gazdihoz köl-
töztek. Ők ideiglenes befogadóknál 
várták az álom gazdit Veresegyházon, 
mert a Befogad-LAK-ban már nem 
tudtuk elhelyezni Őket.

 
Az ivartalanítási akciónk kereté-

ben négy ivartalanítását végeztük el.

  Befogad-LAK Erdőkertesi 
Állatvédő Alapítvány

Adószám: 18746594-1-13
Számlaszám:
OTP: 11742568-20003775

Nemzetközi utalás esetén:
IBAN:

HU75 11742568-20003775-00000000

SWIFT Kód: OTPVHUHB

GYŰJTŐROBBANTÁS:

JÚNIUS   7-én és 14-én
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u 1-én 10.oo és 11.oo a  
Neumann J. Ált. Iskola Gálaműsora

19.oo a Neumann J. Ált. Iskola 
Gálaműsora szülőknek, barátoknak

u 2-án 17.oo „AZ ÉN ERDŐ-
KERTESEM” pályázatra beadott 
munkák kiállításának megnyitója

u 2-án 19.oo  Hajdu You Do? 
Zenés, humoros önálló est, az élet 
értelméről Hajdú Steve-vel

Belépődíj: 1.600.-Ft és 1.200.-Ft, 
mely elővételben már kapható!

u 7-én (csütörtök) 18.oo A túl-
élés és természeti életmód – előadás-
sorozat – 5. rész 

 Előadó: Boldizsár József

u 8-án 18.oo A MEZŐK FEHÉR 
LOVAGJA című színházi előadás 
lesz a Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakgimnázium 11. b. MFL csoport 
bemutatásában, közös szervezésben a 
református gyülekezettel.

Belépődíj nincs, az előadás meg-
tekintése kapcsán pénzadományt 
gyűjt a helyi református gyülekezet  
a nevelési-oktatási céljaira.

u 9-én CSALÁDI NAP az  
Ifjúsági Táborban + 20 ÉVES A  
TÁBOR ( SZEDER)

u 14-én (csütörtök) 18.oo 
GOMBAISMERETI TANFO-
LYAM (8. előadás) vezeti Kis  
Szidónia

u 15-én (péntek) 17.oo 
HÉTSZÍNVIRÁG CSALÁDI 
KLUB 

u 10-én (vasárnap) „Családi nap 
a természetben”

 Túra a Budai-hegyekben – 
bővebb tájékoztató a honlapon és 
plakátokon.

u 17-én (csütörtök) 18.oo 
GOMBAISMERETI TANFO-
LYAM (9. előadás) vezeti Kis  
Szidónia 

u 21-én  (csütörtök) 18.oo A túl-
élés és természeti életmód – előadás-
sorozat – 6. rész 

   Előadó: Boldizsár József
24-én (vasárnap) 17.oo  

NOSZTALGIA KLUB

u 29-én 18.3o (péntek) A Budd-
hizmusról szóló előadássorozat foly-
tatása, 3. rész

– Előadó: Ella Zsófia hitoktató.   
A részvétel díjtalan!

u 30-ig látható a „AZ ÉN ER-
DŐKERTESEM” pályázatra be-
adott munkák kiállítása

u Június 30. (szombat) 9.oo  
Semmelweis Nap (ESZAK), meghí-
vásos rendezvény

u 30-án (szombat) 14.oo  ULTI-
KLUB

Júliusban a Faluház és a Könyvtár 
zárva tart. 

Nyitás: augusztus 13-án

FELHÍVÁS!

v Kedves 
Kedves Anyukák, 
Apukák!

A tervezett 
SZÜLŐKLUB elindult a Faluházban, a neve 

HÉTÉSZÍNVIRÁG CSALÁDI KLUB. Minden pá-
ros hét pénteken 17.oo órától vannak a ta-
lálkozások, melyre a gyermekeket is hozni 
lehet. Emlékeztetőül:

- Ha gyermeke fejlődése eltér az átla-
gostól, ha sajátos nevelési igényű, ha tanu-
lási nehézséggel küzd,

- ha szeretne más szülőkkel tapasztala-
tot cserélni, beszélgetni, 

- ha szeretne segítséget kapni a felme-
rülői problémák megoldásához, akkor itt a 
helye!

A terveink közt szerepel: szakemberek 
meghívása, ötletek az otthoni fejlesztés-
hez, fejlesztések megszervezése helyben, 
családi játékos programok szervezése, stb.

A végleges programot együtt tudjuk 
kialakítani, az Önök igényei alapján, jöj-
jenek, hogy tudjunk együtt gondolkodni a 
témában! 

***

v Helytörténeti 
kutatásokkal fog-
lalkozó klub létre-
hozását tervezzük, 

melyhez várjuk mindazon érdeklődők je-
lentkezését, akik elhivatottságot éreznek 
a település múltjának kutatására, az itt 
kezdetekben megtelepedett családok éle-
tének, sorsának felderítésére.

***

v „ITT ÉLÜNK”
Elmúlt három év, és 

idén esedékes a telepü-
lésen és környékén élő 
képzőművészek közös 
kiállítása, amit 2015-
ben triennáléként hirdet-

tünk meg.
A meghívó a szlogenünket is tartal-

mazta: „A sokszínűség jellemez bennün-
ket...” ezt  továbbra is vállaljuk. Aki eljött 
megnézni a 29 alkotót befogadó tárlatot, 
meggyőződhetett erről. Bízom abban, hogy 
idén szeptember 22-én ugyanilyen színes 
tárlatot nyithatunk, a Kulturális Örökség 
Napjai keretében. Ez most még csak egy 
„emlékeztető” felhívás, hogy minden alko-
tónak legyen ideje a munkáit ebből a szem-

www.erdokertesfaluhaz.hu

Június

FalUHáz

Július
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pontból is elgondolni, elkészíteni.
A feltételek azonosak lesznek a három 

év előttivel: a képeket keretezve, vagy  
50 x 70-es kartonra paszpartuzva, a kis-
plasztikákat talapzattal ellátva kérjük.

A részvételről augusztus 16-áig kérünk 
visszajelzést, hogy a meghívóban feltüntet-
hessük a kiállítókat.

A kiválasztott munkákat kérjük, szep-
tember 6-án (csütörtök) 9.oo-20.oo óráig, 
vagy 7-én (péntek) 12.oo-20.oo óráig 
kérjük behozni, kiállításra alkalmas álla-
potban.

 
***

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

megkönnyítsük a programjaink látogatását. 
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszél-
getünk a feladatról.

***

v Megfelelő számú 
jelentkező esetén újból 
indítjuk a bőrmíves, a 
kosárfonó és a nemeze-
lős tanfolyamot, továb-

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

***

v TÁRSASKÖR
Előadásokat, progra-

mokat, beszélgetéseket 
szervezünk a község és 
a környék lakói számára, 

akik érdeklődnek a múlt és jelen történé-
sei, jelenségek, okok és okozatok iránt, 
kíváncsiak a világ dolgaira, vannak isme-
reteik, véleményük, melyeket megfelelően 
alátámasztott ellenvélemények hatására 
akár meg is változtatnak. A TÁRSASKÖR 
elnevezés kiegészítéséhez szívesen ve-
szünk 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 színház-
jeggyel jutalmazzuk.

***

v A Kertesi Kamarakórus 
várja a tagjai közé mindazokat, 
akik szívesen énekelnek, és sze-
retik a jó társaságot. Próba min-
den csütörtökön 18.oo órától, 

karvezető Iványi Magdolna.

***

v Szirmai Edit (töb-
bek között) PreKanga és 
KangaBurn edző január 29-
étől hétfőnként 10.3o-tól 
Kangatraininget tart, jelent-
kezni a Baba-Mama klub el-

érhetőségein lehet. 

***

v JÁTSZANI JÓ! 
TÁRSASJÁTÉK KLUB in-

dítását tervezzük felnőttek 
számára. A havi egy alkalom 
időpontját a jelentkezőkkel 

egyeztetve alakítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ” 
szlogen remélhetőleg sok ember érdeklődé-
sét felkelti, és szívesen választja a kikap-
csolódásnak eme formáját. Emellett – vagy 
ennek keretében – a bridzsben járatos em-
berek jelentkezését is várjuk, szeretnénk 
bridzs klubot is létrehozni.

***

v Mikrokontroller 
klub működik a Faluház-
ban!

Robot-, elektronikus já-
ték-, lakásriasztó-, öntöző 

automatika-, látvány-elekt-
ronika áramkör építés. Mikrokontroller- és 
számítógép programozás. Linux alapisme-
retek.  Klubvezető: Tóth János Péter.

***

v A 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!

A programjaink megtalálhatók Erdőker-
tes község honlapján, a Faluház címszóra 
kattintva, a www.erdokertesfaluhaz.hu;  
www.erdokertesfaluhaz.tamop.info; www.
veresegyhazi-kke.hu;  www.gkrte.hu; 
www.dunapartprogram.hu; www.reginanet.
hu; www.pestmegyei-hirhatar.hu;  www.
info-godollo.hu; http://akisterseg.hu/
telepulesek.html  és a www.rikkancshirek.
hu oldalakon. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Pallag Katalin

***

AVIVA gátizmokat erősítő torna 
nőknek  (igény esetén ősszel indul)

„A 3 órás alaptanfolyamon 
megismerjük a medencealapi iz-
mok feladatát, beszélünk arról, 
hogymilyen problémák esetén me-
rülhet fel izomgyengeség és megta-
nuljuk a gátizmokat erősítő gya-
korlatokat. Milyen probléma esetén 
ajánlott?

Stresszinkontinencia: amikor 
köhögésre, orrfújásra, futásra, ugrá-
lásra, nevetésre a vizelet elcsöppen; 
ha a szelek és a széklet visszatartá-
sa nehézséget okoz; hólyagsüllyedés 
(hólyagsérv); méhsüllyedés; végbél-
süllyedés (végbélsérv); tág hüvely;

A tanfolyam elvégzése után heti 
egy alkalommal közös gyakorló 
órákon tudjuk együtt végezni a fel-
adatokat, illetve otthon is ajánlott 
napi 20 percet gyakorolni a tartós 
eredmény eléréséhez.” 

Zelei Éva

kultúra
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Az Erdőkertesi 
Mikrokont-

roller Klub 2018-ban 
első alkalommal vett 
részt a Magyar Mér-

nöki Tudományok versenyén, a Mis-
kolci Egyetem szervezésében. A nép-
szerű nevén „Magyarok a Marson” 
versenyen évente változó feladatra 
kell felkészülni a csapatoknak. Idén 
egy imitált marsi felszínen, tetőlé-
cekkel és polisztirol sziklákkal szab-
dalt terepen kellett megközelíteni 8 
céltárgyat – a csapat színének meg-
felelő lufikat - és a robotokra szerelt 
lufipukkasztó mechanikával kellett a 
pukkasztást végrehajtani.

A feladatra a keretszabályoknak 
megfelelő járművel lehetett jelent-
kezni. Az alkatrészeket az időben je-
lentkező csapatok részére a Miskolci 
egyetem, illetve a szponzorok bizto-
sították.

Az Erdőkertesi Mikrokontroller 
Klub a későn jelentkezők között sa-
ját forrásból biztosította a verseny-
zéshez szükséges alkatrészeket.

Minden csapat előre készülhetett 
saját tervezésű alkatrészekkel, azon-
ban az irányításhoz szükséges hard-
verről csak ott kaptunk informáci-
ókat. Ennek megfelelően kevesebb, 
mint 12 óra alatt kellett az irányítás-
hoz szükséges áramkört megépíteni, 
programját megírni és a robot szoft-
verében azokat a programrészeket 
kidolgozni, amik az irányításért vol-

tak felelősek. Csapatunk este 20.3o 
és reggel 09.oo között sikerrel oldot-
ta meg ezt a feladatot és már az első 
forduló az első menetében rajthoz 
álltunk.

Zöldfülű versenyzőként azt cé-
loztuk meg, hogy legalább odáig 
eljussunk, hogy a robotunk megfe-
leljen az alapkövetelményeknek, pá-
lyára állíthassuk és legalább egy lufit 
kipukkanthassunk.

Büszkén jelenthetjük, hogy a 
robotgyártó cégek mérnökeiből,  
mechatronikai szakos egyetemisták-
ból, kisebb részben középiskolások-
ból álló mezőnyben az Erdőkertesi 
Mikrokontroller Klub a 37 csapat-
ból 16-ot tudhatott maga mögött a 
verseny végén. A 17 db kipukkan-
tott lufival jelentősen túlszárnyaltuk 
eredeti célkitűzésünket (a maximális 
teljesítmény 24 db volt).

A csapat tagjai hatalmas lelkese-
déssel vettek búcsút a rendezvény 
helyszínétől azzal a szent elhatá-
rozással, hogy jövőre elsők között 
kapcsolódunk be a fejlesztésbe és 
megmutatjuk a profiknak: igenis, 
alaposan össze kell szedniük magu-
kat, ha egy elszánt, lelkes amatőr csa-
pat azt veszi a fejébe, hogy  kreativi-
tással, kitartással és felkészültséggel 
felveszi a versenyt a velük.

A versenyről készült képek és vi-
deók itt érhetők el:

http://magyarokamarson.hu
Az M5 bemutató videó-

ja az Erdőkertesi Mikrokont-
roller Klubról: https://www.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 1 _
TBoLIoBWU&feature=youtu.be

Tóth János Péter
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Az Ulti Klub májusi 
helyezettjei

1. id. Vígh Gyula és Terebesi  
Sándor  Erdőkertes (megosztott)
3. Billinger Sándor  Domony
4. Marsal Mihály  Iklad
5. Urbán Mihály  Kartal
6. Holhos Sándor Veresegyház
7. Pomozi Pál és Nagy István  
Erdőkertes (megosztott)

Köszönjük a részvételt, további 
jó játékot és sok sikert kívánunk!

Terebesi Sándor

KulTúra TÁBOR 

Július 16-20.
Programterv:
Hétfő:  Váci Ártéri Tanösvény, 

városnéző séta.
Kedd: Füvészkert, Pál utcai 

fiúk grundja, - hajózás a Dunán
Szerda: Vácrátóti arborétum – 

kerttörténeti séta.
Csütörtök: A Vereseg yházi-ta-

vak körüli tanösvények – aktuális 
kiállítás megtekintése az Innová-
ciós Centrumban.

Péntek: Gödöllő történetéből: 
a Királyi váró; az Erzsébet park - 
táborzáró.

Részvételi díj: 12.000.-Ft/fő   
(8-14 éves g yermekek számára)

A díj helyközi- és helyi menet-
díjat, túra- és foglalkozásvezetést, 
továbbá belépődíjakat tartalmaz. 

A napok programjai felcseré-
lődhetnek, ill. változhatnak (pl. 
időjárási helyzet következtében)

Étkezés nincs benne! 
Jelentkezni lehet a Faluházban 

június 8-ig.

TERMÉSZETISMERETI ÉS 
TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR

Június 25-29-ig

A Szentendre melletti Pap-szige-
ten a szállással.

Program: túrák a Budai hegyek-
ben, Normafa-túra, Lajosforrás-tú-
ra, Rám-völgyi túra, szentendrei sé-
ták és múzeumlátogatások.

Részvételi díj: 19.500.-Ft/ fő  
(10-14 éves gyermekek számára).

KÉZMŰVES TÁBOR  

Augusztus 13-17-ig
Programok: fazekasság, tárgyké-

szítés textil- és papír alapanyagból, 
egy napon kirándulás.

Részvételi díj: 16.000.-Ft/fő     
(10-14 éves gyermekek számára)

Napi háromszori étkezést tar-
talmaz.

Jelentkezni lehet a Faluházban 
június 8-ig.

KÉZMŰVES, PATCHWORK    
(TEXTIL) TÁBOR   

(felnőtt!)

Augusztus 13-15-ig (hétfőtől 
szerdáig)

 Részvételi díj: 16.000.-Ft/
fő/3nap

A díj alapanyagköltséget és fog-
lalkozásvezetést tartalmaz.

Tervezett program: textilfestési 
technikák, nyári táska varrása, terítő 
készítése, rátétes párna varrása.

Jelentkezni lehet a Faluházban  
június 20-ig.

KOSÁRFONÓ TÁBOR   
(felnőtt!)

Augusztus 15-17. (szerdától pén-
tekig)

 Részvételi díj: 15.000.-Ft/
fő/3nap

A díj alapanyagköltséget és fog-
lalkozásvezetést tartalmaz.

A jelentkezés határideje: június 
6., 5.000.-Ft előleg (alapanyagra) be-
fizetésével.

A táborok csak megfelelő számú 
jelentkező esetén indulnak!

A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!
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Kedves Olvasóink!

Változott a könyvtár 
nyitvatartási ideje!

Ez év márciusától hosszabb nyit-
vatartási idővel várjuk olvasóinkat: 
Hétfő és Péntek: 13.oo – 20.oo; 
Kedd: 8.oo – 14.oo; 
Csütörtök: 10.oo – 16.oo. 
Szerda: Szünnap

Nyári szünet: 
A könyvtár 2018. június 30-tól 
augusztus 12-ig ZÁRVA tart.

Legújabb könyveink:

Anna Gavalda legújabb kötete: 
Billie. 

Két külön világból érkező fia-
tal találkozik, akik mégis megér-
tik egymás szenvedéseit: Franck a 
homoszexualitása miatt kerül kényel-
metlen helyzetekbe, Billie a kataszt-
rofális gyerekkora emlékeitől próbál 
megszabadulni. Az író a rá jellemző 
lélektani érzékenységgel mutatja meg 
humorral és olvasmányosan, hogyan 
lehet a folytonos kudarcok ellenére to-
vábblépni, sőt napról napra megküzd-
ve önmagunkkal és a lehúzó közeggel 
akár még kiteljesedni is.

Ljudmila Ulivkaja könyvei: Elsők 
és utolsók. Életművésznők. Imágó. 

Vidám temetés. A mi Urunk népe. 
Az írónő a hőseit az orosz társadalom 
különböző rétegeiből választja: a fél-
kegyelmű koldustól a társadalmi ki-
váltságokat élvező, magasan kvalifikált 
értelmiségiig, a világra eszmélő kis-
gyerektől a haldokló aggastyánig, az 
apácalelkű elvált nőtől a szenvedélyes 
szerelemre vágyó, magányos homo-
szexuálisig. A történetek együttérzést 
váltanak ki vagy ironikusak, könnyek-
re fakasztanak, vagy nevetésre ingerel-
nek, de sosem akarják megmondani az 
„igazságot”: a szerző az értelmezést az 
olvasókra bízza. Ljudmila Ulickaja az 
egyik legnépszerűbb kortárs orosz író, 
számos jelentős orosz és nemzetközi 
díj kitüntetettje.

Mezei Elmira: 
Autoimmun szakácskönyv-

Diéta lemondások nélkül. 
Az autoimmun betegségek nem 

egyik napról a másikra alakulnak ki. 
A szerző a táplálkozási tanácsadó és 
reformszakács, a hazai paleo mozga-
lom egyik úttörője, számtalan egész-
séges és ínycsiklandozó étel megál-
modója. Saját indíttatásból vágott 
bele egy nyolchetes autoimmun dié-
tába. Annyira hasznosnak és sikeres-
nek bizonyult, hogy e szerint főz és él. 
E könyvbe összegyűjtötte ezeknek az 
ételeknek receptjeit.

Szabó Győző: 
Toxikoma-Tíz év 
drogvallomásai 
- Csernus Imre 
jegyzeteivel. 

„Nem akarod, 
hogy drogos 
legyen a fiad? 

Függő a lányod? Vagy magad sze-
retnéd tudni, megéri-e tisztának 
maradni?” Szabó Győző felkavaró 
őszinteséggel meséli el, mennyire 
kalandos az út a pokolba-visszafe-
lé viszont annál gyötrelmesebb.

David Elkind: 
Hajszolt 
gyerekek-
Felnőni túl 
gyorsan és túl 
korán. 
A szerző arra 
keresi a választ, 
hogyan óvhatjuk 
meg gyerekeinket 

a modern világ okozta srtessztől, a 
média sugallta hamis ideáloktól és a 
kortárs csoport nyomásától.

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy ZIZI… Rachel Renée 
Russel: Egy Zizi naplója.

…Rachel két kislányt nevel,és már 
alig várta, hogy mesélhessen róluk. 
Virginia állam északi részén él egy 
totálisan elkényeztetett yorkie tár-
saságában, aki naponta azzal terro-
rizálja az írónőt, hogy felmászik az 
írószekrény tetejére, és kitömött ál-
latokkal hajigálja, miközben az dol-
gozna. Ja és igen, Rachel azt állítja 
magáról, hogy tök zizi.

A szünet előtti utolsó nyitvatartási 
nap Június 29. péntek, 
(13.oo – 20.oo óráig).

Nyitás: 
augusztus 13. hétfő, 13.oo óra.

Hollósiné Marika 
könyvtáros
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A szubkul-
túrákról szól 
a cikksorozat, 
mely főként 
a „kemény” 
vonal kiala-
kulását és an-
nak negatív 

irányba történő eltolódását mutatja 
be. Elsősorban amiatt éreztük szük-
ségszerűnek feldolgozni a témát, 
mert mindennapi jelenség az álta-
lánosítás, s ez főként a szubkultúrák 
iránt érzett közömbösségből fakad.  
Ahány ember, annyiféleképpen ér-
telmezi e csoportosulásokat, esetleg 
éli meg a szubkultúrához való tar-
tozást, beszéljünk tehát  erről! ... és 
felejtsük el a sztereotipizálást...

A rock & roll hajnala

Hogy mikor is született meg a 
rock and roll, mint elnevezés és 
műfaj, nem lehet pontosan megha-
tározni, hiszen nem egy történelmi 
eseményről beszélünk, hanem egy 
folyamatról, mely lassan, de bizto-
san hódította meg az 1940-es évek 
vége felé Amerika fiataljait. A má-
sodik világháborút követően egyre 
gyakoribbá váltak a bőrkabátba és 
farmernadrágba öltözött motoros 
csapatok a filmvásznon, s ennek a 
lázadó életformának lett a tömeg-
neve: rock and roll. Hamarosan 
elterjedt az egyedi táncforma is, 
ami például egy Bill Haley vagy 
egy Elvis Presley koncert jellem-
zője volt az új, energikus hangzás 
mellett. 

Egyes források szerint a rock 
and roll kifejezést először 1953-
ban hallhatta a világ egy rádiómű-
sorban Alan Freedtől, aki akkori-
ban lemezlovasként működött, s 
bár ez a zenei meghatározás szem-
pontjából valóban jelenthetett első 
alkalmat, de a rock and roll fordu-

lat a blues műfajában már jóval ko-
rábban használatba jött, mint egy 
a szeretkezésre utaló szleng.

Maga az elnevezés egyébként 
sokkal idősebb, mint gondolnánk. 
Már jóval az irányzat megjelenése 
előtt is használták, de a kifejezés 
két tagját sokáig csak külön-kü-
lön. A „roll” tag a középkori angol 
szlengben az alkalmi szexre utalt, 
míg a „rock” kifejezést a 17. szá-
zadtól felráz, felforgat jelentésben 
használták. 1935-től egyre több 
dalszövegíró kezdte használni 
együtt a két tagot zenei szlengként. 
Ezzel a provokatív mozdulatok-
ra utaltak, amiket később szintén 
átvettek a fekete közösségektől. 
Chuck Berry-nél, Elvisnél, de még 
Jerry Lee Lewis-nál is felfedezhető 
a jellegzetes csípőmozgás, ame-
lyet korábban szalonképtelennek 
minősített volna a fehérkultúra a 
színpadon.

De miért is születhetett meg a 
rock, mint műfaj, és a később hoz-
zá kötődő szubkultúrák? Az egyik 
legésszerűbb magyarázat: a láza-
dás. A fiatalság az 1950-es években 
is megfelelt a sztereotípiáknak: if-
jaknak áll a világ ; dacból is szem-
bementek a felnőttek akaratával. 
Tehát tekinthetjük a szubkultúrák 
kialakulását egyfajta elhatároló-

dásnak. Lehetőséget és addig még 
nem tapasztalt életérzést láttak 
a rock and roll egyedi stílusában, 
amely abszolút frontálisütközés 
volt a szülők és a kispolgári élet-
forma normáival.

Természetesen létezik másfaj-
ta magyarázat is arra, hogy miért 
tört be hirtelen a fiatalok min-
dennapjaiba, de ezt a 21. századi 
ember összeesküvés-elméletként 
értelmezné. Előfordulhat ugyanis, 
hogy nem voltak véletlenek ezek 
a „semmiből” napvilágra kerülő 
zenekarok a sokszor szélsőséges és 
polgárpukkasztó dalszövegeikkel. 

Mivel az akkori felnőtt korosz-
tályt a maga erkölcsös neveltetésé-
ben kialakult mentalitásával kép-
telenség lett volna megváltoztatni, 
a fiatalság vált célponttá. Vagyis, 
akiknek feltett szándékuk volt 
megváltoztatni a jövő generációjá-
nak világnézetét, a még manipulál-
ható korosztályhoz kellett megta-
lálniuk az utat. Egyrészt az idősek 
iránti tisztelet eltörlésével próbál-
ták meg elválasztani egymástól a 
generációkat. Mindez persze kevés 
lett volna a teljes képváltáshoz, 
ezért a felnőtteket is szembe kel-
lett fordítani a fiatal lázadókkal. 

nyugat,  fiatalok,  lázadás

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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Hog y kik álltak e folyamat 
elindulása mögött? Azok, akik 
alapból elítélték az éppen hatal-
mon lévő kapitalista társadalmat. 
A zenészek közreműködésével, és 
sok esetben ámításával vette fel a 
harcot a munkáspárt. A nyuga-
ti „rocktársadalom”, amely még 
hírből sem ismerhette a szovjet 
önkényuralmat, nem is sejtette, 
hog y, ahog y Gidófalvy Attila (a 
Lord jelenlegi, és a Karthago eg y-
kori billentyűse) fogalmazott: 
„A műfaj alapjában szocialista 
emlőkön nevelkedett.” 

A szocialistákat túlszárnyalva, 
a liberális párt még inkább tetéz-
te a dolgot a graffiti, a drogfo-
g yasztás, valamint a homoszexu-
álisok pártfogolásával. 

A zenészeknek azonban nem 
kellett tudniuk a politikától nem 
mentes háttérről, íg y a szabadság 
révületében a felebaráti szere-
tetet hirdető rocker és hasonló 
életérzésű fiataloknak fogalmuk 
sem volt arról, hog y kik állnak 
mögöttük. Nem is igen törődtek 
mindezzel addig , amíg a rockból 
üzletet nem csináltak. Megjelen-
tek a technikai újítások, a kon-

certszervezők és szakemberek, 
amik mind plusz költséget je-
lentettek eg y-eg y zenekarnak. A 
hatvanas évek végére a koncerte-
kért már fizetni kellett, s az addig 
ing yenes bulikhoz szokott tömeg 
ezt nehezen tolerálta. Olyannyi-
ra sértette őket a változás, hog y 
nem ritkán erőszakkal is kifejez-
ték nemtetszésüket. S minként a 
tömeg , úg y a dalszövegek is eg y-
re inkább felvettek eg y durvább 
stílust, amely már a káromkodást 
sem mellőzte. Fontos megjeg yez-
ni, hog y mindezért nem a műfaj 
a hibás, „hanem a beleerőszakolt 
hamis szemlélet”.

A rock and roll mellett meg-
jelentek az úg ynevezett beatköl-
tők is, akik valamivel művészibb 
formába öltözött szubkultúrát 
teremtettek. A beatnemzedék 
tulajdonképpen az ötvenes évek 
nonkonformista ifjúságának 
irodalmi hangja volt. Legmeg-
határozóbb alakjai között említ-
hetjük például Allen Ginsberget 
(Üvöltés c. regénye a legismer-
tebb), William Burroughs-t és 
Jack Kerouacot. Ellene voltak 
a fog yasztói társadalomnak, a 
társadalmi eg ybeolvadásnak és 
a háborúknak. Ahog y Norman 

Mailer fogalmaz: "A beatnik a 
saját városi, értelmiségi környe-
zetéből kilépve a feketék, a free 
jazz, az országúti csavargók, a 
marginális egzisztenciák világá-
ban találja meg azt az inspiráló 
környezetet, amely felszabadít-
ja a „manipuláló, eg y dimenziós 
embert” formáló modern tömeg-
kultúra szorongatásából."

Ilyen és hasonló gondolatok 
hatására a generációs szakadék 
eg yre csak mélyült. Már nem 
csupán eg y művészi avantgárdról 
volt szó, fiatalok ezrei számára 
váltak meghatározóvá e szavak, 
íg y történhetett, hog y az ötvenes 
években tömegkultúrává nőtte ki 
magát a szubkultúrák iránti von-
zalom.  

Virginia S. & L. M.

Felhasznált irodalom:

AKlaniczay Gábor: Szubkul-
túra, ellenkultúra, underground. 
(Rubicon magazin - 2013. XXIV. 
évf.) 

Szakács Gábor: Nagy rock ’n’ roll 
könyv, Budapest, Holoprint Kft. 
2004.

FOLYTATÁS A 11. OLDALRÓL>
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Az elhú-
z ó d ó 

tél után májusra 
a „nagy mun-
kák” (kézi, gépi 
kapálás, ásás, 
gyomtalanítás, 
vetés előkészí-

tés) befejeződtek, a közepes méretű 
kertekben folytatódhat a vetemé-
nyezés, a palántázás. Május közepéig 
minden a helyére kerül, pl. a tökfélék, 
csemege kukorica, uborka, bab,cékla, 
palánták.

A fagyosszentek után fontos a sző-
lő un. zöldmunkája. Az igazi szőlé-
szek ezt tudják, javaslatom a néhány 
tőkével foglalkozó kezdő kertészekre 
vonatkozik.A felesleges, a metszéskor 
nem tervezett hajtásokat tőből  el kell 
távolítani. Ezáltal nem lesz túlságo-
san buja a lombozat, kevésbé lesz ér-
zékeny a betegségekre, nem árnyékol 
a kelleténél jobban. Azért hangsú-
lyozom a fagyosszenteket, mert mi 
leszedjük a felesleget, a többi esetleg 
lefagy, nem terem semmi. 

A bodza virágából kitűnő szörp ké-
szíthető. Nálunk egyetlen 5 éves fa 15-
20 liter szörphöz elegendő virágot ad. 
Azért ültettük, hogy ne a poros, ben-
zingőzös útmenti fákról kelljen szedni 
a virágokat. Az idén május első felében 
virágzott. A levéltetvek nagyon szere-

tik a bodzát. Nincs tapasztalatom arra, 
mennyi az élelmezési várakozási idő a 
bodza virágára. A szakkönyvekben és 
a permetszerhez kapott tájékoztató 
szerintem a gyümölcsére vonatkozik 
(általában 3-7-14 nap). Ami tetves, 
sajnos a fán marad.

Tafrinás levélfodrosodás ellen 
kb. kéthetenként kell permetezni az 
őszibarackfákat. Bevallom, a 15 da-
rab fát ugyanazzal, ugyanakkor, egy-
forma mértékben permetezem, és 1 
darab fám tele van fertőzött levéllel, 
a többin elvétve található 4-5. Létez-
nek különösen érzékeny fajták, nálam 
a Flavortop és a Michelini ilyen.

Nagyon fontos, sokszor elhanya-
golt tevékenységre hívom fel olva-
sóink szíves figyelmét: a gyümölcs-
ritkításra. A szilva az egyetlen, ami 
ledobja a felesleget, amit nem tud a fa 
kinevelni, de az őszi, a kajszi, az alma, 
a körte ritkításra szorul. Az alma és a 
körte 5 virágot hoz egy bogban. Ha 
megtermékenyül mindegyik, csak egy 

darabot szabad meghagyni, a többit 
óvatosan le kell csípni mogyoró eset-
leg dió nagyságú állapotban. Kajszit 
a felhasználás szerint ritkítsuk. Ha 
például aszalni szándékozunk, vagy 
gombócot készítünk, lehet sűrübbre 
hagyni, hogy ne nőjön túl nagyra. 
Étkezésre, lekvárnak lehet nagyobb-
ra növeszteni, tehát jobban ritkítani. 
Az őszibaracknál a vékony (2-3 mm 
átmérőjű) vesszőkön 1 db-ot, a vas-
tagabbakon 3-4 darabot hagyhatunk 
teherbírástól függően. Úgy ritkít-
sunk, hogy két gyümölcs között egy 
gyümölcsnyi távolság legyen kifejlett 
állapotban. Régebben a leszedett 
gyümölcsöt leszórtam a fa alá, amiért 
sok kritikát kaptam, hogy több van a 
földön, mint a fán. Mamár zacskóba 
szedem, így nem látszik, mennyit tá-
volítottam el.

Az eper április közepétől virág-
zott. Ha nem szándékozunk ősszel 
áttelepíteni, az indákat szedjük le, 
hogy ne abba menjen az erő, így na-
gyobbak lesznek a termések. 

A szép idő beköszöntével a kert 
vendéglátásra is kihasználható. 
Kedvcsinálóként álljon itt néhány 
kép a korábbi évek 40-50 fős össze-
jöveteleiről, gulyásfőzésről, borozga-
tásról.

Jó munkát, jó szórakozást!  

Horváth Viktor

kertelés
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A pályaorientációs napot 
2018. 04. 21-én tartottuk, 

amelyen a kicsik és nagyok egy-
aránt jól érezték magukat. Az alsó 
tagozatos tanulók több helyszínen, 
játékos formában ismerkedhettek 

meg különböző szakmákkal, foglal-
kozásokkal. Jelen volt a délelőttünk 
során a kézműves és sportfoglalko-
zás, a szakmákhoz kapcsolódó rejt-
vény megoldás, a logikai gondol-
kodás előtérbe helyezése, valamint 

a vetítés egyaránt. A gyermekek 
megtapasztalhatták, hogy milyen 
az, amikor egy pincér felszolgál, 
vagy éppen milyen eszközöket 
használ egy kertész munkája során. 
Hasznos információkkal ellátva, és 
maradandó élménnyel gazdagodva 
indult haza a nap végén minden kis 
diák.

Surányi Mariann

ifjúság

Nyári 
rá”d”érüNk 
az ifjúsági 
táborban
Kedves Gyerekek!

Idén is szeretettel várunk az If-
júsági Táborba a RÁ”d”ÉRÜNK  
foglalkozásokra. 

2018. 07. 02. - 08. 04. 
közötti időszakban 

kedden és csütörtökön 
17.oo-21.oo óráig!

A programot 8-16 év közötti 
gyermekek látogathatják.

Felhívom a kedves szülők figyel-
mét, hogy a medencébe egészség-
ügyi okok miatt csak fürdőruhában 
lehet bemenni. 

A program ideje alatt szakembe-
rek felügyelik a gyermekeket, ezért 
a szülőknek el kell hagyni a Tábor 
területét. 

Nyolc évnél fiatalabb és 16 éves-
nél idősebb gyermeket nem áll mó-
dunkban fogadni!

A programot idén is Dániel 
Kornélné Böbe néni vezeti!

Belépő 200,-Ft

Várunk mindenkit szeretettel!
Nagyné Gódor Csilla

intézményvezető

20 éves  
a tábor

Szertettel meghívjuk 
Önt és kedves családját  

2018. június 9-én 15.oo órakor  
az Erdőkertesi Ifjúsági Tábor 

20. ünnepélyes megnyitójára

Erdőkertes Község Önkormányzata
ESÉLY Szociális 

Alapellátási Központ
SZEDER Egyesület 

szombaton is jól éreztük 
magunkat az iskolánkban
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Az elmúlt hónap 
eseményei a 

KI AKAROK NYÍLNI 
ÓVODÁBAN

Két cso-
p o r t u n k 

ellátogatott a bu-
dapesti Liszt Fe-
renc Nemzetközi 
repülőtérre. A 

gyermekek izgatottan várták, hogy 
felszállhassanak a skanzenben kiállí-
tott repülőgépekre és kipróbálhassák 
őket. Mindannyian átélhették, azt az 
érzést, hogy milyen lehet pilótaként 
irányítani egy gépet, illetve milyen 
térképen tájékozódott a navigátor. 
A kis kirándulók nagyon jó élmé-
nyekkel és tapasztalatokkal meg-
gazdagodva tértek haza. Köszönjük 
a szülőknek, hogy lehetővé tették a 
gyermekeknek ezt a kirándulást. 

Mi n d e n 
nagy és 

középsőcsopor-
tos gyermek részt 
vett a Zöld Híd 
által szervezett, 

kifejezetten gyermekek részére ki-
alakított oktató programban. A lá-
togatócsoportok korosztályukhoz 
igazított, tematikailag egymásra 
épülő előadásokon és üzemi be-
járáson vettek részt, amely során 
megismerkedtek a beérkező hulla-
dékok útjával, a feldolgozások, új-
rahasznosítások módszereivel és a 
szelektív hulladékgyűjtés jelentő-
ségével. A kézműveskedés mellett, 
valamennyi interaktív foglalkozást 
saját készítésű szórakoztató, okta-
tási film is gazdagított. 

Április 16-
19-ig pa-

pírgyűjtés volt 
az óvodánkban. 
5700 kg papírt si-
került összegyűj-

teni, amely megoszlik a csoportok 
között.

A faluból is érkezett papír felaján-
lás, melyet ezúton is köszönünk!

Felajánlók:
Lovász Attila János
Balog Éva
Entinger Géza
Kovács Péter
Tóth János
Gurnyik Endre
A klímára sajnos még így sem 

gyűlt össze elegendő összeg, azon-
ban a legmelegebb csoport teraszára 
árnyékoló kerül felszerelése ebből a 
pénzből.

Má j u s 
2 5 - é n 

pénteken gyerek-
napot tartottunk 
az óvodában. Bár 
az eső beszorított 

bennünket épületen belülre, ennek 
ellenére mondhatjuk azt, hogy fer-
getegesen sikerül és nagyon jó volt 
látni az önfeledten játszó, vidám 
gyermekarcokat. Csoportonként 
külön állomásokra menetlevéllel 
érkeztek a gyerekek, ahol a felada-
tokat elvégezve pecsétet kaptak. 

A tornateremben ugrálóvár állt 
rendelkezésükre és a jutalom egy 
nagy adag fagylalt volt, melyet 
erről a helyről is köszönünk a fel-
ajánlónak.

A szülői közösség által szerve-
zett bálon befolyt adományokból 
a szülők új járműveket, és közleke-
dési táblákat vásároltak a gyermek-
nek, mely a gyermeknapon került 
átadásra a kicsik nagy örömére.

Néhányan 
a nagy-

csoportosok kö-
zül részt vettek a 
„Az én Erdőker-
tesem„ című rajz-

pályázaton, mely-
nek eredményét izgatottan várjuk. 

a KI AKAROK NYÍLI ÓVODA 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • 
alapján 

pályázatot hirdet

óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:

Határozatlan közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2113 Erdőkertes, 
Rákóczi u. 9-11. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása, az 
intézményvezető szakmai irányításával 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a "Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
FFőiskola, óvodapedagógus, 
Fmagyar állampolgárság,büntetlen 
előélet,cselekvőképesség 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. július 

1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje:

2018. június 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Visnovszkyné 
Bátori Katalin intézményvezető nyújt, a  
06-28/595-047-es telefonszámon, vagy 
e-mailben: 
kiakaroknyilniovoda@gmail.com



16 iskolai hírek

Pályaorientációs nap

Április 24-én, szombaton iskolánkban pá-
lyaorientációs napot tartottunk, melynek során 
különböző foglalkozású szakembereket hív-
tunk meg a szülők közül, akik osztályonként 
20 perces előadásokban mutatták be a felső 
tagozatos tanulóknak az általuk űzött szakma 
érdekességeit, nehézségeit.

Az alsó tagozatos diákok számára a tanító 
nénik készültek izgalmas ügyességi, gondol-
kodtató feladatokkal, programokkal.

Az 5-6. évfolyam számára Cseriné Szeredai 
Andrea védőnő tartott előadást, aki felhívta a 
gyerekek figyelmét az egészségmegőrzés, 
fejlesztés fontosságára, az ahhoz kapcsolódó 
problémák megelőzésére, kiküszöbölésére, 
valamint bemutatta a védőnők másik fontos 
feladatát, a csecsemők gondozását, melynek 
részleteit kisfilm segítségével ismerhették meg 
a diákok.

Foky Ernő mentős és a 7-8. évfolyam di-
ákjai számára előadást tartó dr. Balkovics Pé-
ter mentőorvos rámutatott ezen szép szakma 
kihívásaira, amely során a gyors beavatkozás 
és szakszerű ellátás életeket menthet. A diákok 
láthattak újraélesztést a műbabán, mely gya-
korlati ismeretekkel is gazdagította tudásukat.

Szilágyi László felszolgáló szintén sok érde-
kes tapasztalatot, élményt nyújtott tanulóink-
nak, színes előadásával sok gyermek érdeklő-
dését felkeltette a szakma iránt.

Petik Anetta méhész előadásában bemutat-
ta a méhészkedéshez szükséges eszközöket, 
méhkaptárt, a tanulók mézet kóstolhattak és 
a méz immunerősítő, csodálatos élettani hatá-
sairól is ismereteket gyűjtöttek, sőt vállalkozó 
szellemű tanulóink még a méhész ruhát is ma-
gukra ölthették.

A 7-8. osztályos tanulók pályaválasztását 
hivatott megkönnyíteni, hogy több, népszerű 
középiskolából is ellátogattak hozzánk elő-
adók. Nagy örömmel vettük, hogy elfogadta 
meghívásunkat a Váci Madách Imre Gimnázium 
igazgatónője, aki bemutatta a gimnáziumot, 
beszélt a választható nyelvekről, szakkörökről, 
tehetséggondozásról, az iskola kiemelkedő 
eredményeiről, a követelményekről, és az ott 
tanító pedagógusok lelkes munkájáról.

A Dózsa György Gimnáziumot Nagel Loret-
ta, a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szak-
gimnázium és Szakközépiskolát Tóth Máté, a 

Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziumot Balázs 
Bálint iskolánk 3 volt tanítványa ismertette 
meg diákjainkkal. Bemutatták az iskolai életet, 
ismertették a képzések, szakmai gyakorlatok 
adta lehetőségeket, valamint leírták egy nap-
jukat az iskolában. A tanulóink így első kézből 
értesülhettek az iskola valódi miliőjéről, köve-
telményeiről, szakmai lehetőségekről.

Nagy népszerűségnek örvendett tanulóink 
körében a büntetés-végrehajtási szervezet 
képviselőjeként meghívott Zatykó Anikó és Hor-
váth Zoltán BV százados előadása, akik a Váci 
Fegyház és Börtönben teljesítenek szolgálatot. 
Előadásukból megtudhattuk mi a különbség a 
rendőrség, valamint a büntetés-végrehajtási 
szervek között, hogyan zajlik a börtönélet, 
milyen kötelességek és szabályok betartását 
követelik meg a fogvatartottaktól. Gyakorlati 
bemutatót is tartottak, mely során diákjaink 
közvetlen közelről szemlélhették a különböző 
motozási technikákat. 

A rendőrség képviselői az általuk használt 
eszközöket mutatták be, illetve ismertették a 

rendőrség felelősségteljes, olykor veszélyes, de 
mindenki számára nélkülözhetetlen munkáját.

A bútorasztalos szakma rejtelmeibe Farkas 
Gábor vezette be tanulóinkat, akiknek mesélt 
az asztalos szakma mindennapi nehézségeiről, 
szépségeiről, érdeklődő diákjaink különböző 
megmunkált faanyagokat vehettek kezükbe, 
és katalógusok, könyvek áttekintésével juthat-
tak közelebb ezen szakma megismeréséhez.

A manapság igen közkedvelt műkörmös 
szakmát Berta Bianka mutatta be, aki feltárta 
a műkörömépítés lépéseit, megmutatta, hogy 
milyen anyagokat használ a munkája során, 
valamint részletezte a szakma elsajátításához 
szükséges tanulmányi utat.

A földmérő, Tóth László beszélt a munkájáról, 
bemutatta a földmérésnél használatos eszközö-
ket, némely eszköz használatát gyakorlatban is 
megismerhették a tanulók, GPS mérőkészülékkel 
megmérték a kézilabdapályát.

Nagyné Varga Erika egy nagy áruházlánc 
WEBshop üzemeltetéséről tartott előadást, ahol 
tanulóink halhattak az online rendelésről, nem 
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megfelelő termék rendelése esetén a visszakül-
dési lehetőségekről, reklamációk kezeléséről, 
valamint gyakorlatban is kipróbálhattak egy 
rendelést a WEBshop felületén, amely a gyor-
san fejlődő technikai világunk újabb és egyre 
ismertebb vásárlási módozatát nyújtja a felnö-
vekvő generációnknak.

A művészet iránt érdeklődő tanulók Rácz 
Krisztina restaurátor vezetésével egy középkori 
oltárkép restaurálását tekinthették meg egyórás 
előadás keretében.

A gyerekek mindegyik előadást nagy figye-
lemmel és érdeklődéssel hallgatták. Ezt bizo-
nyítja az a sok, szépen megfogalmazott kérdés 
is, amelyet az előadóknak feltettek. A kérdések 
lényege általában arra vonatkozott, hogy az 
illető szakember miért választotta éppen azt a 
pályát, a szülei támogatták-e, milyenek a kere-
seti lehetőségek, ha újra kezdhetné, ismét így 
döntene-e. 

 Mindegyik előadó készségesen válaszolt, 
ennek lényege, hogy ma is így döntenének, 
mert szeretik a munkájukat.

A gyerekek véleményéből tudjuk, hogy 
tetszett nekik ez a program. Néhányan úgy fo-
galmaztak, hogy – ha nem is választják éppen 
ezt vagy azt a pályát – sok érdekességet, új 
dolgot tudtak meg. Több tanuló számára vonzó-
nak tűnt egyik vagy másik foglalkozás. Abban 
mindenki egyetértett, hogy érdekes volt ez az 
előadássorozat, és máskor is szívesen részt 
vennének hasonló programon.

Bódisné Hamvas Kinga

Múzeumlátogatás 
a Sziklakórház 

Atombunker Múzeumban

A Nyitott szemmel projektnap keretén be-
lül intézményünk 7. évfolyamos tanulói mú-
zeumlátogatáson vettek részt a Sziklakórház 
Atombunker Múzeumban.  A Sziklakórház a 
Budai Vár alatt található barlangrendszer egy 
kiépített része. A Várhegy alatti, világviszony-
latban is ritka barlangok a jégkorszak után a 
mészkő és az alatta lévő márga találkozásá-
nál mosódtak ki, forrásvizek segítségével. A 
mintegy 10 km hosszú barlangrendszert a 
helyi lakosok a középkortól kezdve folyama-
tosan használták. A II. világháború kitörésé-
vel, 1939-től jelentős részét megerősítették, 

óvóhellyé alakították át. 
 Az utunk jó hangulattal indult és pozitív 

érzésekkel érkeztünk meg. Alkalmunk nyílt 
néhány perces sétára a festői hangulatú Bu-
dán, megcsodálhattuk a gyönyörű kilátást. 

Kirándulásunk programja néhány perccel 
11 óra után kezdődött. Első állomásunk egy 
videóterem volt, ahol a tanulók megismerhet-
ték a Sziklakórház történetet. A dokumen-
tumfilm megtekintését követően két csoportra 
osztottak bennünket a tárlatvezetők és bemu-
tatták a múzeumot. Betekintést nyerhettünk 
a kórház egykori működésébe – viaszszobrok 
ábrázolják az egykori dolgozók mindennap-
jait, a betegek állapotának javulására tett 
törekvéseket, láthattunk korabeli gyógyászati 
eszközöket, műszereket.  A „kórházi múlt” 
után az atombunker múltra is vethettünk egy 
hosszú pillantást – történelmi ismereteket 
szereztünk az atombunkerről (egy esetleges 
atomtámadás esetén életbe lépő szabályok-
ról, az atombomba feltalálásáról, működésé-
ről és az atombomba okozta károkról.

Utolsó állomásunk egy múzeumi óra volt, 
ahol az előadó részletesebben bemutatta, el-
mesélte az atombomba feltalálását, elméleti 
működését, példák segítségével demonstrálta 
annak hatásait.

A hazafelé út vidáman telt. A délutáni 
órákban érkeztünk vissza. A kirándulás törté-
nelmi, honismereti, tudományos ismereteinket 
tovább bővítette.

Koczkásné Pintér Judit



18 hit

Áldás, békesség!

Valakivel beszélgettem. Azt 
mondta, hogy szeretne végre 

látni, hogy mit kellene tennie, hogy 
miért nincs neki valakije, aki szereti 
őt. Erre azt mondtam, hogy az em-
beri élet olyan, mint egy labirintus. 
Megyünk, megyünk valamerre. Jó 
lenne odatalálni már végre a sza-
badságra, de sokszor úgy érezzük 
magunkat, mintha egyre beljebb 
haladnánk, és soha nem lenne kiút. 
Néha elkezdünk szaladni, de nagyot 
tudunk koppanni, mert nem láttuk 
előre, hogy ott épp egy fal van. Mer-
re az előre? Merre érdemes? Merre 
nem lenne szabad? Sokszor ezt utó-
lag tudjuk átértékelni, hogy erre bi-
zony nem lett volna szabad.

Az ember úgy él Isten világában, 
mintha Isten nem is létezne. Mint 
mikor a gyermek úgy él otthon, 
mintha nem létezne az apja. Csak a 
pénze kell, meg a kocsija. De amikor 
neki kellene segítenie, már megy is. 
Hány idős emberrel beszélgettem 
így! Amikor menni kellett főzni a 
szülés után, meg mosogatni, vittem 
a levágott csirkéket, akkor jó voltam. 
Most meg, nem is látogatnak. Mint-
ha az Isten is elmondhatná mindezt. 
Nekünk, embereknek csak a reggeli 
ébredés kell, meg a napi erő, a fize-
tés, és ahol azt el lehet költeni. Meg 
kellenek olyan emberek, akik szeret-
nek minket. Nélkülük kiszáradunk 
lelkileg. De az az Isten, Akinek a vi-
lágában élünk, nem kell. Aki mind-
ezt megadhatja nekünk, Ő nem kell. 
Mert úgy tűnik, hogy bele akar szól-
ni az életünkbe, de abba ne szóljon 
bele senki. Mi szeretnénk eldönteni, 

hogy mi árt és mi használ.
Elindulunk egy úton, arrafelé, 

amerre jónak látjuk, és majd csak 
lesz valami. Mint mikor a gyerek a 
biciklivel átgázol anya virágoskert-
jén. Kárt csinál, a rózsa tövisei is 
megkaristolják a bőrét, de nem érti, 
hogy anya miért haragos. Sőt, még ő 
megy sírva a konyhába, hogy vala-
mi nagyon fáj. És nem érti, hogy mi 
rosszat tett, hiszen csak biciklizett.

Igen, így van az Istentől elszakadt 
ember is. Él valahogy, néha össze-
vissza gázol, és akár még Istent is 
vádolja, hogy miért omlik össze az, 
amire annyira számított. Hogy mi-
ért kell fájdalmakat átélnie, pedig ő 
a legjobb szándékkal éli az életét.

De hát nekünk labirintus az éle-
tünk. Miért nem nézünk felfelé, 
arra, Aki felülről lát mindent? Ő 
látja, hogy merre érdemes, és merre 
nem lenne szabad. Szól is, és megért-
hetjük. De csak ha hittel rábízzuk 
magunkat. Ha az Isten szava nekünk 
mértékadó lesz. Akkor úgy fogjuk 
venni az akadályokat, mint mikor 
a pilóta nem az előtte lévő ablakon 
néz ki, hanem a radart figyeli.

Mi Istenre figyelünk, és érdekes mó-
don így fogunk tudni előre haladni.

Jön a nyár, és a nyárral együtt sok 
lehetőség. Könnyen hihetjük, hogy 
minden rendben lesz. A Biblia sza-

vaival azonban van egy másik lehe-
tőségünk is: „Hagyd az Úrra uta-
dat, bízzál benne, Ő munkálkodik” 
(Zsoltárok könyve 37,5). „Bízzál az 
Úrban tejes szívből!” 

(Példabeszédek 3,5)
Kívánom, hogy minél többen 

tudjuk együtt is és külön-külön is 
keresni azt az Istent, Aki a kereszten 
2000 éve meghalt értünk, és har-
madnapra feltámadott: 

Jézus Krisztust. 
Ő tud vezetni az élet labirintusában.

Ámen
Gergely Ferenc Barnabás

erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173

gfbarna@gmail.com
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...események a Szőlőfürt oviból

„Miért keresitek a holtak között az 
élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt!" 
(Luk.24.5-6.)

Húsvét idén nagyon korán 
volt a naptár szerint. Az 

óvodás csoportok szerdán együtt 
sétáltak át a templomba Húsvéti 
Istentiszteletre, hogy énekeljenek 
és figyelmesen hallgassák Barnabás 
tiszteletes úr szavait, és áldhassák, 
hogy Jézus Krisztus feltámadt. Az 
óvodában húsvét utáni héten a nép-
szokásokat is felelevenítettük. A 
fiúk verssel köszöntötték a lányokat 
és meglocsolták őket. A lányok fes-
tett tojásokat adtak ajándékba a le-
gényeknek. Reméljük, hogy a húsvét 
áldott ünnep volt mindenki ottho-
nában. 

A Föld napja

A Föld napja alkalmából mind-
egyik csoportban úgy terveztük a 
projekt hetet, hogy téma legyen Föl-
dünk megóvása, a szelektív hulladék-
gyűjtés, az állatok, növények védelme. 
Pénteken a hét zárásaként forgószín-
padszerűen öt állomásos játékban 
vettek részt a csoportok. Mindenki 
nagyon élvezte a feladatokat az ud-
varon. A nap végén oklevelet kaptak 
a gyerekek, amely bizonyította, hogy 
jól teljesítették az akadályversenyt.

„Azután elnevezte Isten a száraz-
földet földnek, az összegyűlt vizeket 
pedig tengernek nevezte el. És Isten 
látta, hogy ez jó.” (Móz;1:10)

Anyák napi köszöntés a 
Faluházban

2018. május 10-re a Szőlőfürt Re-
formátus Óvoda meghívást kapott 
a Faluházban tartandó anyák napi 
ünnepségre, a nyugdíjasok részére. 
Ezt a kedves meghívást a Halacska 
csoport középső-és nagycsoportos 
gyermekei képviselték. Óvodásaink 
tavaszi dalokkal, mozgásos énekek-
kel, párválasztós népi játékokkal 
és sok kedves, megható anyák napi 
verssel készültek erre az alkalomra. 
Nemcsak lelkünket, hanem saját 
magunkat is ünneplőbe öltöztettük, 
fiúk fehér-feketében, a lányok óvo-
dánk jellegzetes népviseletét, a kék-
festő szoknyákat vették fel. Az izga-
lom gyorsan elszállt, mert nagyon 
nagy szeretettel és kedves szavakkal 
vártak bennünket. Így a gyerekekkel 
felszabadultan, vidáman és ügyesen 
adtuk elő az ünnepi műsorunkat. 
Végezetül finom házi sütemények-
kel és hűs limonádéval köszönték 
meg a nagymamák és édesanyák az  
előadásunkat.

Szőcs Andrea és Balogh Katalin
óvodapedagógusok

szŐlŐFürt óVoDa

tarka lePke,  kis mese. . . ÁLLÁSHIRDETÉS
Váchartyáni Református Missziói Egyházközség 
fenntartásában lévő Szőlőfürt Református Óvoda 
(2113, Erdőkertes Fő tér 2.) 2018.05.07-én az 
alábbi álláshirdetést teszi közzé:
Két fő óvodapedagógus munkakör betöltése.
A jelentkezést követő sikeres felvétel esetén próba-
idő után határozott időre. Szükséges okmányok:

•  Önéletrajz
•  Erkölcsi bizonyítvány
•  Iskolai végzettséget, szakképzettséget 
    igazoló bizonyítvány

Az óvodánkban kiemelten fontos a hitre nevelés, 
ezért olyan kollégát keresünk, aki vallását aktívan 
gyakorolja és életvitelében is példamutató. 
Bővebb információért érdeklődni az intézményveze-
tőnél lehet. Tel: 06-28 475-087, 
                      06-30 546-26-42

Önéletrajz leadása:
•  e-mail: szolofurtvezeto@gmail.com 
•  levél:  Szőlőfürt Református Óvoda
    2113, Erdőkertes Fő tér 2.
•  személyesen: a fent közölt címen

 A jelentkezés határideje: megjelenéstől 
számítva a munkakör betöltéséig.

Bérezés a pedagógus bértábla szerint.
Hoholné Varga Tímea 

intézmény vezető
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Első lépések a digitális 
világba 

IKER 1 - 35 órás képzés

A képzés célja, hogy a részt-
vevők képesek legyenek használ-
ni az infokommunikációs esz-
közük (TABLET, okos telefon) 
alapvető funkcióit, képesek legye-
nek az interneten tájékozódni, köny-
nyen hozzáférhető információkat 
megszerezni, elektronikus levelezést 
bonyolítani.

Önállóan használom az 
informatikai eszközömet 
IKER 2 - 35 órás képzés

A képzés célja, hogy a résztve-
vők képesek legyenek a képzés so-
rán használt eszközeik (PC, tablet, 
okostelefon stb.) önálló működteté-
sére, a legfontosabb beállítási lehe-
tőségek használatára, az interneten 
gyűjtött információkat fel tudják 
dolgozni, azokat konkrét problémák 
megoldására felhasználják. Elektro-

nikus ügyintézésre legyenek képesek 
(pl. Ügyfélkapu), elektronikus leve-
lezés során képesek legyenek csatol-
mányokat használni.

A két képzés egymásra épül, azo-
kat záróvizsga követi, amely egysze-
rű feladatmegoldásból áll.

Jelentkezhetnek azok a 16-65 év 
közötti, magyarországi, közép-ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező 
magánszemélyek, akik a szerző-
déskötés időpontjában nem állnak 
középiskolával, felsőoktatási intéz-
ménnyel tanulói/hallgatói jogvi-
szonyban, és e képzési programmal 
párhuzamosan nem vesznek részt 
hazai vagy európai uniós forrásból 
megvalósuló digitális kompeten-
ciafejlesztésre irányuló informati-
kai képzésben. 

A sikeresen vizsgázók a képzés 
végeztével hazavihetik a képzésen 
használt tabletet/mobiltelefont.

A képzésre jelentkezni lehet az 
alábbi jelentkezési lapon. 

A kitöltött jelentkezési lapokat 
az Erdőkertesi Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálati irodájában 
lehet leadni.

Jelentkezési határidő: 
2018. június 20.

FelHÍVás térÍtésmeNtes iNFormatikai 
kéPzési leHetŐségre!

"



Ki Mit Tud
Szolofürt„ „

De hosszú volt az út 2014. 08. 16. óta...! Sok sok közös élmény, 
nevetés, vicces pillanatok, szigor, szomorúság, büntetések, de... 
Valahogy mindig tudtunk számítani egymásra, és ez a legnagysze-
rűbb az egészben! Négy év még kis gyerekek voltatok, ma szinte 
“kész” fiatal emberek! Voltak buktatók, hullámvölgyek, de a mai 
nap kárpotolt mindenért, mert láttam hogy boldogok vagytok, és 
csillog a szemetek! Ha valaki akkor TI megérdemeltétek ezt a 
sikert! Nagyon büszke vagyok rátok és köszönet mindenkinek aki 
tett valamit ezért a sikerért!

bajnokcsapat!!!
Erdokertes U14

„

óvoda

Csizmadia Balázs

A Kutyafuttató átadó ünnepségén

A kiállítás záróeseménye - finisszázs

Kutyafuttató



Óvodai oszi kiállításon„

Krónika
• 1-2. Magyarok a Marson rendezvény 
lufipukkasztó robot építése • 3. Hét szín-
világ családi klub • 4. Buschraft előadás  
• 5-6. Meseszó • 7-10. Finisszázs képek 
• 11-12. Gitáros tanévzáró esemény - 
Boross László a tanszak-vezető
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