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20 éves 

Idén 
ünnepeljük 
az Erdőkertesi 
ifjúsági Tábor 20. 
születésnapját. Ez előtt 
20 évvel a Soros Alapítvány 
és az általános iskola SZMK 
támogatásának, és nagyon 
sok helyi szülő munkájának 
köszönhetően elindult az első tábor. 
A Tábor épületét és a hozzá tartozó 
hatalmas, és mára gyönyörűvé 
vált parkját a Wessely 
testvérek adományozták 
az egykori Tanácsnak, 
azzal a kikötéssel, hogy ott gyermekek 
részére működő intézmény legyen. A tábor épületét a mai 
nagyszülők építették fel szintén társadalmi munkában.
Az épület funkciója többször is változott, míg 20 évvel 
ezelőtt újra visszakapta eredeti céljának megfelelő szerepét.
Az elmúlt 20 évben, 12 éven keresztül támogatták elkép-
zeléseinket a Települési Egészségterv program keretében 
kiírt pályázatokkal. Függetlenül az éppen regnáló kormány-
tól állami és civil támogatásokat is nyertünk. 
Több mint 200 ember dolgozott azért, hogy a tábor a mai 
formájában várhassa a gyerekeket. Volt, aki egy-két órát, 
és volt, aki hónapokat, éveket, évtizedeket. 
Ennek az összefogásnak köszönhető, hogy 2000-ben 
megalakult hivatalosan is a SZEDER Egyesület. Az Egyesület 
aktivistái hatalmas lelkesedéssel dolgoztak és dolgoznak 
a mai napig is, azért, hogy a hozzánk látogató gyerekek 
életre szóló élménnyel gazdagodhassanak. Az Egyesület 
több millió forint pályázati és jótékonysági bevételt fordított 
és fordít ma is a gyermekek élmény teli szabadidejének 
biztosítására.
Ma már a kezdő táborosok gyermekei is nálunk töltik 
szabadidejüket. Nagy elismerés számunkra, hogy a táborba 
történő beiratkozás első napján pár óra alatt betelik a 
létszám. 
A 20. születésnap alkalmából újra felhúztuk a zászlót. Az 
ünnepségen köszönetet mondtunk mindazoknak, akik több 
éven keresztül társadalmi munkájukkal segítették a tábor 
épülését, szépülését és működését. 
Most e cikkben pedig köszönetet mondunk mindenkinek, 
akik szabadidejükből akár csak egy órát is, de rászántak 
arra, hogy ez a létesítmény a gyermekek örömére fejlődjön. 
Önök nélkül nem sikerült volna!                                                                     
                  Köszönettel: 

Nagyné Gódor Csilla                                                                                                   
programvezető

az Ifjúsági Tábor
az Ifjúsági Táborban
Családi nap
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Tisztelt 
Erdőkertesi 
Polgárok! 
Az eltelt 
időszakban 
az alábbi 
események-
ről számol-
hatok be. 

n A Volánbusz több képviselőjé-
vel is tárgyalást folytattam a menet-
rend lakossági igényekhez történő 
alakításáról. Azt a választ kaptam, 
hogy a probléma megoldására önál-
lóan nincs lehetőségük, ahhoz mi-
nisztériumi segítség kell. A gondról 
levélben Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselőt is tájékoztatom. Sajnos 
az önkormányzatoknak a közösségi 
közlekedést érintően se jogköre, se 
hatásköre nincs, csupán évi egyszeri 
egyeztetésre van lehetősége.

n A Neumann János Általános 
Iskola tanévzáróján polgármesteri 
elismeréseket adtam át sporttelje-
sítményért.

n Levélben kértem a Rendőrsé-
get, hogy a megnövekedett forga-
lomra, és még inkább a sebesség-
határok be nem tartása miatt a Fő 
úton még két helyszínre, valamint 
az aszfaltburkolatú önkormányza-
ti utakra sebességmérő pontokat 
(szervezetükön belül) engedélyez-
tessenek. Továbbá a szabályok be-
tartása céljából több alkalommal el-
lenőrizzék a közlekedők sebességét.

n Az utóbbi időben többször is 
felmerült a kérdés, hogy az ingatlan-
tulajdonosnak melyik oldalsó kerí-
tést kell megépítenie. Az ingatlannal 
szemben állva a jobbkézre eső kerítés 
a megépítendő, karbantartandó.

n A II. Erdőkertesi Családi nap 
rendezvénye június 9-én volt az 
Ifjúsági Táborban. A programok 
között került megtartásra a Tábor 
20 éves köszöntő-köszönő rendez-
vénye, ahol az elmúlt két évtized 
eseményeiből fényképkiállítás is 
nyílt.

n Június 11-én Találkoztam 
Dúl Udó Endrénével, a Gödöllő 
Coop Zrt. vezérigazgatójával és 
a településen tervezett fejleszté-
sekről egyeztettem. Ugyanezen a 
napon este utcasarki fogadóórát 
tartottunk Hack István képviselő-
társammal a Fő út és a Cinke utca 
sarkán.

n Június 12-én Rendkívüli 
Képviselő-testületi ülés keretében 
megtörtént az elnyert csapadékvíz-
elvezetési beruházás közbeszerzési 
kiírása.

n Május-június folyamán több 
alkalommal volt a Zöldhíd Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei Re-
gionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányza-
ti Társulás ülése. Sajnálatos módon 
ez alkalommal sem jutottunk kö-
zelebb a megoldáshoz. Erdőkertes 
a lomtalanítás érdekében önállóan 
is lépéseket tesz.

n A Neumann János Általános 
Iskola ballagás június 16-án volt. 
Ugyanezen a napon rendezték meg 
az Ultiklub Kékesi Péter emlékku-
pa versenyt.

n Június 19-én a Képviselő-tes-
tület ülésezett.

 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

A boldogság otthona

A robogó vonatból nézem a tájat,
csodálom most is, ez egy szép varázslat.
A gőzös lassít, jelző füttyét hallatja,
megérkeztem kis falum vasútállomására.
„Erdőkertes megálló” kiáltja a női kalauz,
keblén feszesen idomul a kék blúz.
Merengve bámulok, nézem a fényeket,
de sietnem kell, mert tudják, hogy érkezem.
Az alkonyat fénye a Mikszáth utcában,
hasonló színvarázs nem létezik a világban.
Látom édesanyám gyönyörű alakját,
kitárja a kaput, várja szerető hű fiát.
Együtt indulunk a gondozott kert felé,
apám alkotása, Isten áldja meg a kezét.
A háziállatok etetése most rám vár,
hálát adok a szeretetnek, hogy erre jár.
Az esti harangszó a Mindenható hangja,
a szorgos emberek térjenek most nyugovóra.
A szürkület terelget a kis házba,
hívogat a fény a megértés otthonába.
A heti események fontossága a tét,
megszínesíti e felejthetetlen estét.
A boldogság öröme jelenik meg a házban,
az érzés örök, tudjuk mind a hárman.
A társasjáték veszteseként ülök a fényben,
de győztes vagyok, mert a szüleimet nézem.
Eljött a megérdemelt pihenés órája,
testem frissíti majd az éjszaka világa.

Cserepka István



2 telePülési értéktár



3

Hulladék-
udvar

Tájékoztatjuk Erdőkertes la-
kosságát, hogy a GAMESZ 

telephelyén, a Veresegyház, Sport 
u. 4. címen, hulladékudvar üzemel, 
ahol egész évben lerakhatóak az 
alábbiakban felsorolt hulladékok.

Az alábbi hulladéktípusok lera-
kására díjmentesen van lehetőség:

n szelektív hulladék:
Műanyaghulladék: ásványvizes, 

üdítős Pet palack, tisztítószeres mű-
anyag flakon, tiszta fólia, szatyor stb.

Fémhulladék: alumínium italdo-
boz, fém konzervdoboz és egyéb fém 

élelmiszercsomagoló anyag stb.
Papírhulladék: újságpapír, kisebb 

papírdoboz, tiszta csomagolópapír, 
reklámkiadvány stb.

Italoskarton-doboz: tejes, gyü-
mölcsleves többrétegű italoskarton-
doboz stb.
n formázott üveg
n kizárólag személygépkocsi gu-

miabroncs keréktárcsa nélkül
n számítástechnikai eszközök
n kisebb háztartási gépek (pl. te-

levízió, rádió, stb.)
n hamu (csak fűtési szezonban, 

októbertől áprilisig) 

 Egyéb veszélyes hulladék (pl. 
festék, olaj, fénycső, hungarocell, 
pelenka, tűz,- és robbanásveszélyes 
hulladékok) lerakása TILOS!

 
A telepen lehetőség van az alábbi 

hulladékok lerakására díj ellenében: 
építési törmelék és fém hulladék.

A hulladék lerakás díja:
2.500,- Ft/m3

250,- Ft/zsák

Nyitvatartási idő:
Hétfő-vasárnap 

(ünnepnapokon is): 
7.oo-18.oo óráig

Nagy József Attila
GAMESZ igazgató
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Közlekedés

Örömünkre szol-
gál, hogy csökken 
a szabálytalankodó 
autósok száma a Fő 
úton a járdán illetve  

a Nemes utcában a posta előtt, bár 
ott még mindig sokan figyelmen kí-
vül hagyják a „Megállni Tilos” táblát 
és ennek hatálya alatt félig vagy teljes 
egészében a járdán állnak, vagy vára-
koznak. Ismétlésképpen: A KRESZ 
szerint járdán CSAK akkor lehet 
megállni, várakozni, ha ezt Jelzőtáb-
la vagy útburkolati jel  megengedi. 
Ilyen Erdőkertesen nincsen. Járdán 
sem a Fő úton, sem a mellékutcák-
ban nem lehet megállni. Kérem az 
autósokat, vegyék figyelembe főleg 
most a szünidő alatt, a gyalogosok 
gyerekekkel babakocsival nem tud-
nak közlekedni, ha az autósok el-
foglalják a járdát. Gondoljunk arra, 
a mi családtagjaink sem tudnak biz-
tonságosan közlekedni!

Ami még mindig gond: Napi 
szinten hagyják az autósok figyel-
men kívül a kihelyezett megállni ti-
los táblákat a Faluház előtt, az Iskola 
utcában az Oroszlános fagyizónál, a 
Goól ABC-nél. Kérjük az autósokat 
fokozottabban figyeljenek a közle-
kedési szabályok betartására.

ÉGETÉSI TILALOM!

Sokan még mindig bizonytalanok 
a módosított önkormányzati rendelet 
értelmezésével, miszerint „június el-
sejétől augusztus 31-ig TILOS a nyílt 

téri égetés”. Nos az égetési tilalom az 
avar kiszárított gallyak égetésére vo-
natkozik, NEM A KERTI SÜTÉS 
FŐZÉSRE! Továbbra is lehet bográ-
csozni  lehet szalonnát is sütni a hét 
minden napján, az ingatlanok terüle-
tén, az  Országos Tűz gyújtási tilalom 
idején, csak a kertekben az erdősáv-
októl min. 200 méterre.

Tájékoztató parlagfű-
mentesítéssel 
kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy június 30-án lejárt a parlag-
fű-mentesítési türelmi idő. Ezt kö-
vetően belterületen a jegyző, kül-
területen (az ingatlanügyi hatóság 
által helyszíni ellenőrzésről felvett 
jegyzőkönyv tartalma alapján) a nö-
vény- és talajvédelmi hatóság köteles 
hatósági eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasztották a par-
lagfű elleni védekezést.

Tekintettel arra, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár 
közös érdeke, és eredményt csak 
összefogással illetve közös felelős-
ségvállalással érhetünk el, kérem 
tegyenek eleget e fenti jogszabályi 
kötelezettségüknek, ugyanakkor 
legyenek figyelemmel arra is, hogy 

nem elegendő az, hogy június 30. 
napjáig valaki lekaszálta a szennye-
zett földterületet, azt tiszta, parlag-
fű-mentes állapotban mindvégig 
meg kell őrizni.

Állattartás

Ismét több bejelentést kaptunk 
háziállat tartást panaszolva, ezért 
úgy gondoltam, ismét essen erről is 
néhány szó. A hatályos jogszabályok 
szerint a településünkön minden-
hol tartható haszonállat. Az önkor-
mányzatnak nincs rendeletalkotási 
felhatalmazása az állatszám korláto-
zására vagy egyes területeken a meg-
tiltására. Az adott ingatlanon tart-
ható állatszámot az ingatlan mérete 
és az ott tartott állatok helyigénye 
határozza meg. Ezen szabályok mel-
lett az állattartónak természetesen 
kiemelt kötelessége az állategészség-
ügyi és környezethigiéniai előírások 
betartása.

Az alábbiakban összefoglalom 
az állattartással kapcsolatos  fő sza-
bályokat, melyek betartása mellett 
megvalósul az emberek és állatok 
békés egymás mellett élése, a nyu-
godt és rendezett lakókörnyezet.  

Az állattartónak az állatállomány-
nak megfelelő helyet kell biztosí-
tania ingatlanán, gondoskodni kell 
takarmányozásukról, a takarmány 
megfelelő tárolásáról és az állatok 
itatásáról. Az állattartó épületet, 
építményt, kifutót lakóépületektől, 
kúttól, utcafronttól a lehető leg-
messzebb kell létesíteni és különös 
gondossággal kell kialakítani a trá-
gyatárolót. 

Az állattartónak szem előtt kell 
tartani, hogy a lehető legkevesebb 

környezetünk
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látvány, zaj és szaghatás érje a kör-
nyezetében élőket, gondoskodnia 
kell a rendszeres légy és rágcsálóir-
tásról. Azt tanácsoljuk, aki saját fo-
gyasztásra, maga ellátása érdekében 
haszonállatot kíván tartani az min-
denekelőtt keresse fel szomszédjait 
és jelezze feléjük e szándékát.

Kutyatartóknak: Nyári melegben 
nem árt odafigyelni néhány dologra:

1. Ne vigyük magunkkal, NE 
HAGYJUK AZ AUTÓBAN pár 
percre sem, az életébe kerülhet.

2. Séta csak árnyékban… Az asz-
falt a homok felforrósodik a napsü-
tésben és égési sérülést okoz a man-
csokon.

3. Ivóvíz! Mindig legyen árnyékos 
helyen elegendő friss víz, hogy ihas-
son. Könnyen felhevülnek, hőgutát 
kapnak, hiszen a nagy melegben a li-
hegéssel nem tudja lehűteni magát!

4. Kerti kutyák: legyen megfelelő 
hely, ahova hűsölni elbújhat a nap-
sütés elől! Ha nincs az udvaron elég 
nagy árnyékos terület, engedjük be a 
hőség idején garázsba, mosókonyhá-
ba.

5. Ha vihar közeleg: biztosítani 
kell számukra menedéket esetleges 
zivatar, jégeső és szél ellen. Ha fél a 
vihartól, jobb zárt térbe vinni, így 
megakadályozhatjuk, hogy elszök-
jön félelmében!

Még mindig kutya! 

Kérem a tisztelt kutyatulajdo-
nosokat, látogassanak el a http://
ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/ ol-
dalra, ahol egy rövid regisztrációt 
követően Erdőkertest kiválasztva az 
oltási könyv adatai alapján töltsék 
ki az adatlapot. Nem csak három-
évente kötelező ebösszeíráskor kell 
használni a felületet, hanem itt lehet 
bejelenteni az új kutyus érkezését, 
a meglévő eb esetleges elhullását is. 
Minden erdőkertesi ebtulajdonos 

segítő együttműködését nagyon kö-
szönöm!

Mittó Gabriella  és
Miksi József

Közterület Felügyelők

Befogad-lak 
Hírek

Június hónapban 24 gazda nélküli kutyát 
fogtunk be. Hat esetben Veresegyházon fogtak 
be erdőkertesi kutyát a vihar után. Szerencsére 
szinte mindegyik chipes kutya volt. Így szeren-

csésen hazakerültek otthonukba. Kettőben saj-
nos nem volt chip, így ők a Befogad-LAK gondo-
zásába kerültek. Oltásukat, chipet megkapták, 
egyikük már ivartalanítva várja a gazdit a másik 
pici nyolchetes körüli kölyök oltási programja 
megkezdődött, még egy hónap és ivartalanítva 
lesz, viszont ő már próbaidőn gazdinál van, így 
ha minden rendben megy ivartalanítása után 
végleg marad.

Sajnos egy Befogad-LAKos kutyust elvesz-
tettünk, egy kilencéves vak spánielt. A tünetek 
megjelenését követően nagyon gyorsan romlott 
az állapota Melanoma (bőrrák) vitte el, ami 
sajnos kutyáknál is egyre gyakoribb, kutatók 
ahogy az embereknél is a nap káros sugarait 
teszik elsősorban felelőssé a kialakulásában. 
Sajnos gyorsan áttétet képez így nem sikerült 
megmentenünk, el kellett engedni.

Június hónapban rászoruló kutyust nem 
sikerült ivartalanítani, mert 150.000 Ft fölötti 
állatorvosi tartozásunkból 60.000 Ft.-ot törlesz-
tettünk, így a havi szűkös anyagi keretünkből 
erre már nem tellett. Nagyon köszönjük támo-
gatóinknak akik adományaikkal segítettek min-
ket, amire továbbra is nagy szükségünk van. 
Jelenleg 38 kutyát gondozunk.

befogad-lak
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u Júliusban a Faluház és a Könyv-
tár zárva tart. Nyitás: augusztus 13-
án.

u A mozgáscsoportjaink csütör-
tök délután 16.oo-20.oo-ig a szokott 
időpontban működnek (beleértve a 
hétfői csoportokat, amennyiben ez 
az időpont számukra is megfelelő). 

A Hétszínvirág Családi Klub szá-
mára is biztosított a lehetőség, a pá-
ros csütörtöki napokon. 

 
u 28-án (szombat) 14.oo  ULTI-

KLUB

A hónap második hetében (még 
a zárva tartás idején, 6-10-ig) befo-
gadtuk a helyi iskolában működő 
judo csoport táborát.

20-án 20.oo KÖZSÉGI ÜN-
NEPSÉG A SZENT ISTVÁN 
PARKBAN

Községi kitüntetések átadása, ün-
nepi műsor Államalapító Szent Ist-
ván királyunk emlékére

Köszöntőt mond: dr. Pásztor 
László polgármester

Műsor: A budapesti Bartók Béla 
AMI tanárainak Dixieland zenekara

Utána tűzijáték 

FELHÍVÁS!

v Kedves 
Anyukák, Apukák!

A tervezett 
SZÜLŐKLUB elin-

dult a Faluházban, a neve HÉTÉSZÍNVIRÁG 
CSALÁDI KLUB. Minden páros hét pénteken 
17.oo órától vannak a találkozások, mely-
re a gyermekeket is hozni lehet. Emlékez-
tetőül:

- Ha gyermeke fejlődése eltér az át-
lagostól, ha sajátos nevelési igényű, ha 
tanulási 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 kiala-
kítani, az Önök igényei alapján, jöjjenek, hogy 
tudjunk együtt gondolkodni a témában! 

***

v Helytörténeti 
kutatásokkal foglal-
kozó klub létrehozá-
sát tervezzük, mely-

hez várjuk mindazon 
érdeklődők jelentkezését, akik elhivatott-
ságot éreznek a település múltjának kuta-
tására, az itt kezdetekben megtelepedett 
családok életének, sorsának felderítésére.

***

v „ITT ÉLÜNK”
Elmúlt három év, és idén 

esedékes a településen és 
környékén élő képzőművé-
szek közös kiállítása, amit 
2015-ben triennáléként hir-

dettünk 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-

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, szeptem-
ber 6-án (csütörtök) 9.oo-20.oo óráig, vagy 
7-én (péntek) 12.oo-20.oo óráig kérjük be-
hozni, kiállításra alkalmas állapotban.

 
***

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-

www.erdokertesfaluhaz.hu

Július

FalUHáz

Augusztus
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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 érdeklő-
dését 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 Faluházban!

Robot-, elektronikus já-
ték-, lakásriasztó-, öntöző 
automatika-, látvány-elekt-
ronika áramkör építés. 

Mikrokontroller- és számítógép programo-
zás. Linux alapismeretek.  Klubvezető: Tóth 
János Péter.

***

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

szerint választjuk. A fő irányvonal tovább-
ra is a környezettudatos, vegyszermentes 

életmód kialakításához nyújtott segítség. 
Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymás-
tól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. A 
„benti” foglalkozások mellett célzott ter-
mészetjárásokon veszünk részt, pl. gyógy-
növény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá 
gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövé-
nyek feldolgozását.  A részvétel díjtalan!

***

AVIVA gátizmokat erősítő torna 
nőknek  (igény esetén ősszel indul)

„A 3 órás alaptanfolyamon meg-
ismerjük a medencealapi izmok 
feladatát, beszélünk arról, hogy 
milyen problémák esetén merülhet 
fel izomgyengeség és megtanuljuk a 
gátizmokat erősítő gyakorlatokat. 
A tanfolyam elvégzése után heti 1 
alkalommal közös gyakorló órákon 
tudjuk együtt végezni a feladato-
kat, illetve otthon is ajánlott napi 
20 percet gyakorolni a tartós ered-
mény eléréséhez.” 

Zelei Éva

kultúra
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Kistérségi 
Nyugdíjasklubok 

Főzőversenye

Ebben az évben Galgamácsán 
rendezték meg a Kistérségi 

Nyugdíjas klubok főzőversenye és 
Sport vetélkedője   

Mi a RÁ”d”érünk 60+ csoport-
ból 22 fővel vettünk ebben részt.

Már hetekkel előtte nagyon 
készültünk, mindenképen győzni 
szerettünk volna. Igazából nem 
sok reményt fűztünk hozzá, hiszen 
mi még nem voltunk ilyen nagy 
múlttal és tapasztalattal rendelke-
ző csapatokkal versenyben.

Mindent beleadtunk, tavaszi 
töltött káposztát és székelykáposz-

tát főztünk. Elneveztük MEKK 
mesterek eledelének.

A zsűrit 12 óra körül vártuk, 
szépen megterített asztalunknál. 
Fő szakácsaink - Schneider Pálné, 

Mancika, Hornyák Antal és neje 
Rozika és Görög Jánosné Erzsike 
és jó magam nagy izgalommal ké-
szülődtünk.

Ebéd után már szűrődtek ki 
halk neszek, hogy ki lehet a győz-
tes, de addig nem hittük el, amíg 
nem volt hirdetés.

Győztünk! Első helyezett a 
RÁ”d”érünk 60+ az ESZAK nyug-
díjas csoportja!

Köszönet a szervezőknek és 
a házigazda szerepét felvállaló 
GALGAMÁCSA ŐSZIRÓZSA 
nyugdíjas klub vezetőjének és tag-
jainak!

Novák Róza
szociális gondozó

esély

Dr Pásztor László polgármester 
úr megemlékezett Kékesi Péter ba-
rátunkról, aki az Ulti Klubot lét-
rehozta. Üdvözölte a résztvevőket, 
akik Veresegyházról, Kartalról, 
Ikladról, Domonyból és Erdőker-
tesről érkeztek. A verseny után 
elfogyasztottuk a finom vacsorán-
kat, majd az eredményhírdetés és a 
díjak átadása következett. A díja-
kat a Polgármester úr adta át.
A vándorkupát egy évig 
MARSAL MIHÁLY 
Ikladon őrzi.

1. Marsal Mihály Iklad
2. Deák Lajos Erdőkertes
3. Pocsai János Erdőkertes

Köszönet a Polgármester úr-
nak Bokor Zsuzsannának és Hack  
Istvánnak Önkormányzati Képvi-
selőknek akik gondoskodtak róla, 
hogy jól érezzük magunkat, és nem 
utolsósorban az Erdőkertes Ön-
kormányzat támogatását. 

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

Terebesi Sándor

FELHÍVÁS
Helyettesítő munkatársat keresünk 

házi segítségnyújtás ellátására a Veres-
egyházi Kistérségbe!

Azonnali kezdéssel keresünk házi 
segítségnyújtás szakfeladat ellátá-
sára helyettesítő munkatársat. 

Elvárt iskolai végzettség érettségi. 
Előnyt jelent OKJ vizsgával rendelkező 
szociális végzettség.

Munkavégzés helye: Veresegyházi 
Kistérség települései.

Díjazás a Kjt. szerint. 
Feltétel saját gépkocsi vagy kismo-

tor.
Munkavégzés ideje napi 8 óra.
Megbízási szerződéssel nyugdíjasokat 

is tudunk fogadni.

Jelentkezni lehet személyesen az 
intézmény központjában: Erdőkertes, Fő 
út 51. vagy az esely@eselykisterseg.hu 
email címen. 

Tájékoztatást Nagyné Gódor Csilla 
intézményvezetőtől kérhetnek a 06-70-
931-0966-os telefonszámon. 

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

kékesi Péter Viii .  Ulti 
emlékVerseNY
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A rockze-
ne a második 
v i l á g h á b o -
rút követően, 
m o n d h a t n i 
kulturális for-
r a d a l o m -
ként tűnt fel 

a színen. Ez a könnyűzenei műfaj 
viszonylag hamar, az akkori lehe-
tőségekhez mérten, tizenöt év alatt 
meghódította az egész világot és an-
nak fiataljait.

A rock and roll a maga új-
szerű stílusával és hatásá-

val csatlakozott, sőt kiemelkedett 
azon elemek közül, amelyek ha-
talmas szakadékot hasítottak a ge-
nerációk között. Nem csupán egy 
új zenei irányzat volt, a szövegek, 
és a korhoz képest keményebb 
hangzásvilág az akkori fiatalok lá-
zadó természetének kedveztek. A 
rockban benne volt mindaz, ami 
a háború utáni fiatalokban is fe-
szült. A zenével együtt kialakult 
egy újfajta öltözködési stílus és 
világszemlélet is.

A rock and roll sok ma is élő 
irányzatnak és stílusnak adott 
alapot és lehetőséget a megszüle-
tésre, ami nem meglepő, hiszen 
saját maga is több műfaj elemire 
építve, illetve azokat elegyítve 
alakult ki. Merített a bluesból, a 
western swingből, a jazzből és a 
rockabillyből is. A legelső, tény-
legesen rock and rollnak neve-
zett dal Bill Haley, Rock around 
the clock című szerzeménye volt, 
amelyet eleinte csak gitár kísért, 
majd bekapcsolódott a dob, a fú-
vósok és végül a zongora is. Akiket 
az első képviselők között szokás 
emlegetni, mind köthetőek vala-
melyik alapműfajhoz; Bill Haley 
például a western swinghez, Little 
Richard a blueshoz, Chuck Berry 

pedig a rockabilly és a blues műfa-
jában volt jártas. A rock and roll 
egészen 1962-ig töretlen siker-
nek és népszerűségnek örvendett 
a fiatalok körében, majd helyét 
átvette a beat nemzedék, élén a 
Beatlesszel.

Számos előadó felháborodott 
az új stíluson szégyennek, mocs-
kosnak és erőszakosnak titulálva 
azt. Az Amerikai Zeneművészek 
és Zeneszerzők Szövetségének 
(ASCAP) elnöke, Billy Rose pél-
dául „obszcén szemétnek” nevez-
te, amire Chuck Berry annyit re-
agált, buzdítva a fiatalokat, hogy 
ne hallgassanak „a vén szamarak-
ra, mi azért jöttünk, hogy meg-
szabadítsunk titeket mindentől, 
ami régi”. 

Mivel a közvélemény se tar-
totta elég ízlésesnek, sőt inkább 
botrányosnak ítélte a színpadon 
imitált szex-mozgást, a produce-
rek igyekeztek új irányba terelni 
az irányzatot, új image-t teremtve 
ezzel. A Beatles is hasonlóan in-

dult 1960-ban, de mire Angliában 
is népszerűvé váltak, már visszafo-
gott stílusú gombafejűekként mu-
tatkoztak.

A rockerek viseletére leginkább 
a farmernadrág, valamint a far-
mer- vagy bőrkabát volt jellemző. 
Lábelinek többnyire magas szárú 
bakancsot, tornacipőt vagy csiz-

rockerek és rockzene

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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mát választottak, ezen kívül a mai 
napig védjegyük a hosszú, kien-
gedett haj és a fémkiegészítők. Ez 
utóbbi a rockzene és alműfajainak 
fémes, néha rideg hangzására utal, 
nem véletlenül szokták „fémze-
ne”-ként is emlegetni. A hosszú, 
lobogó haj már inkább a múlt 
üzenete, amikor a rock még a sza-
badságvágy kifejező eszköze volt, 
jóllehet ezt a szerepét sokan a mai 
napig nem vitatják el a rockzené-
től. A legtöbben, akik rockernek 
vallják magukat, életérzésként 
élik meg ezt a fajta elhatároló-
dást a "normáktól". Mindez nem 
csupán a rockzene szeretetében, 
vagy az öltözködésben nyilvánul 
meg, és teljesedik ki. A rockerek a 
legtöbb szubkultúrához hasonló-
an, szintén közösséget alkotnak. 

A dalok, a hangzásvilágok mind 
kötődnek ahhoz a szabadságvágy-
hoz, életszemlélethez, gondolko-
dásmódhoz, ami általánosságban 
a rockereket jellemzi. A koncerte-
ken, találkozókon sokszor akkor 
is együtt eresztik ki a gőzt, ha a 
mellettük állókat még soha nem 
látták.

 A bőr- és farmerkabát némi-
képp lázadó külsőt kölcsönöz ne-
kik, s emiatt gyakran egy kalap 
alá veszik őket a motoros bandák-
kal. Valóban léteznek motoros 
rockerek, de nem minden Harley 
Davidsonon közlekedő, hasonló 
szerelésű, szintén keményzenét 
hallgató egyén rocker. A motoros 
bandák életformájába is beépült 
a lázadás, valamint a szabadság 
utáni sóvárgás, mégis külön szub-
kultúrát képviselnek (pl. a Hells 

Angels motorosok klubja).
A farmerruhát mára inkább a 

fekete vagy sötétebb színviselet 
váltotta fel, ami szintén az irány-
zat szövegeinek, illetve hangzá-
sának kissé komor világára lehet 
utalás. A csizma és tornacipő 
helyét, majdnem teljesen átvet-
te már a bakancs, ami viszont az 
ősrockerek (az első generáció) 
gyári munkás időszakát idézi.

Az „átlag” rockerek öltözete 
mellett, ha megnézünk egy-két 
képet a klasszikusokról, mint pél-
dául az AC/DC, a Scorpions, a 
Metallica, az Iron Maiden, a Guns 
’n’ Roses vagy épp a Motörhead 
láthatjuk, hogy a rockerlét nem 
egyenlő a talpig feketeruhával 
és temérdek sok lánccal. Számos 
külsője lehet egy rockernek vagy 
egy rock zenekarnak. Viseletük 
függ attól is, melyik stílust kép-
viselik az irányzaton belül. Ebbe 
belefér a glam rocktól (Guns ’n’ 
Roses) kezdve, a gótikus stíluson 
át, az AC/DC egyik alapítójának, 
Angus Youngnak az angolszász is-
kolai egyenruhájáig sok minden. 

Virginia Sol

Felhasznált irodalom:

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

Kamasz Szerviz Team: 
Divatirányzatok, stílusok, kihívások 
és veszélyek: 
http ://www.kamaszszerviz.hu/
c ikkek-tanulmanyok/ite m/14-
divatiranyzatok-stilusok-kihivasok-
es-veszelyek

Honnan ered a rock and roll?
Vigyázó!:
http://vigyazo.blog.hu/2015/03/22/
honnan_ered_a_rock_and_roll

FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL>

közösség
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A termé-
szet, az 

időjárás külö-
nös helyzetbe 
hozott bizo-
nyára minden 
termelőt, köz-
tük engem is. 

Korábban javasoltam a borsó vetését, 
mivel nálunk 1,5 kg vetőmagból 15 kg 
termés lett 40 éven keresztül. Idén kb. 
két kg. Feltételezem, hogy a száraz me-
leg miatt rosszul kötött, illetve egy része 
kiszáradt. Ezt a piaci árak tükrözték. De 
nem adjuk fel. 

Az enyhe tél és a júniusi sok eső ked-
vez a levéltetvek szaporodásának. Az 
alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, 
őszibarack, sőt a dísznövények hajtás-
végein, a bab hajtásain és levelein sok 
tetű van. Ezek gyérítésére rovarölővel 
permetezek, az érési időket figyelem-
be véve. Elszaporodtak az üvegházi 
molytetűk. A káposztaféléken a levél 
megmozdításakor fehér felhőkben 
szállnak. Ezek nem teszik tönkre a nö-
vényt, de csökken az idei termés. 

Júniusban letermett a ribizke és a 
nem folytonérő málna. A málna leter-
mett vesszőit, és a sérült, beteg (foltos) 
hajtásokat tőből vágjuk ki. Az idei vesz-
szők, amelyek majd jövőre teremnek, 
megmaradnak. Ügyeljünk arra, hogy 
a folytonérő málna vesszőit csak októ-

ber-novemberben vágjuk le tarvágással, 
minden vesszőt a föld színén. A tüske-
nélküli szeder letermett ágait is el kell 
távolítani. Ez egyébként kényes növény. 
Száraz melegben a termés rászárad a 
kúpra, nedves időben könnyen rothad. 
A természet kezében vagyunk. 

Ismételten felhívom a figyelmet a 
gyümölcsritkításra. Június végétől sok-
kal jobban megmutatja a fa, mit bírnak 
el az ágai, mennyire hajlanak le. Még 
most sincs késő ritkítani, mielőtt leha-
sad az ág.

Paradicsom! Ne hagyjuk nagyon 
elbokrosodni, mert könnyen támadja 
meg a paradicsomvész. Ez ellen a vár-
ható, előre jelzett eső előtt pár nappal 
réztartalmú szerrel célszerű permetez-
ni. Három éve kb. 150 kg zöld paradi-
csom a szárával együtt három nap alatt 
tönkrement a kertünkben. A koktélpa-
radicsom élte túl. Még egy tapasztalat: 
a kecskeméti merevszárú fajtán kívül 
mind a – mintegy- tíz fajtát lugasnak 
neveljük. Ehhez kezdettől fogva ki-

törjük a hónaljhajtásokat és kordont 
készítünk. Az erősebb töveknél megha-
gyunk két-három elágazást. 

Más: A termés alsó része néha feke-
tedik. Ez a talpfoltosság. A termés nem 
eladható, de fogyasztható, ha kivágjuk 
a hibás részt. Védekezni kalcium (Ca) 
tartalmú tápoldattal lehet.

A szőlőről eddig nem írtam, ezután 
sem fogok sokat. Ez egy más műfaj. 
Aki sokat termel, többet tud, mint 
én, de a kistermelőknek néhány ap-
róság. Több évtizedes feljegyzéseim-
ben szerepel: „Első permetezés május 
közepén, a hajtások arasznyiak.” Idén 
másfél méteresek voltak. A természet 
2-3 héttel előbbre van a szőlőt illető-
en. Ez nálam mind a 23 szőlőfajtára 
igaz. Csonkázni Péter-Pálkor szoktak, 
most június elején. Nemrég kaptam 
egy szőlészeti könyvet 1890-ből. Eb-
ből idézek: „A fürtök feletti leveleket 
ne távolítsuk el, mert a cukor a fürt 
feletti 4-5 levélben keletkezik, innen 
húzódik a bogyókba.” Ezt már akkor 
tudták. Ebben a jégverés által fenye-
getett időben a jelzett levelek védenek 
is a kisebb jégszemcsék ellen. Azon 
kívül a nagybogyójú fajták napégést is 
szenvedhetnek a levelek nélkül. Azért 
szokták a leveleket leszedni, mert ki-
sebb a megbetegedés veszélye, jobban 
szellőzik a növény, és a permetlé köz-
vetlenül jut a fürtökre.

További jó kertészkedést!

Horváth Viktor

kertelés



12

ballagás
„Menni, menni, menni, míg 

csak útra találsz. Hagyni, hagy-
ni, hagyni, hogy csak vigyen a 
vágy. Élni, élni, élni úgy, hogy 
semmit se bánj.”

2018. június 16-án, szomba-
ton ismét virágdíszbe öltözött 
az erdőkertesi általános iskola. 
A nyolcadik évfolyamos tanulók 
vidám-szomorkás hangulatban 
léptek be az intézménybe, hiszen 
számukra ez az ünnepség egy fon-
tos korszakot lezáró esemény. 

A hetedik osztályos tanulóktól 
megkapták a búcsúzás virágait, 
amellyel a folyosón végigjárva kö-
szöntek el az itt töltött idők em-
lékétől. 

Tarisznyaátadás közben meg-
hallgattuk, hogy a diákok melyik 
középiskolában folytatják tovább 
útjukat. Ezután a Himnusz kö-
vetkezett, majd Ladjánszki Csilla 
intézményvezető asszony szívhez 
szóló búcsúztatóját hallhattuk.

A hetedik évfolyam nevében 
Gál Laura egy jótanáccsal, Belucz 
Levente pedig egy rövid összegző 
búcsúbeszéddel köszönt el a nyol-
cadik évfolyamosoktól.

A végzős diákok nevében Noll 
Dzsenifer és Koblász Bence emlé-
kezett és köszönt el az itt maradó 
diáktársaktól, valamint pedagó-
gusoktól. 

A Szózat dallamai után a vég-
zősök felengedték a léggömbjei-
ket, majd a szülők és vendégek fe-
jezték ki gratulációjukat a ballagó 
diákoknak.

Magyariné Kalmár Edit

iskolai hírek
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gála
A hagyományoknak megfelelő-

en idén is megrendezte iskolánk az 
év végét megkoronázó gálaműsort. 
Igazi kulturális feltöltődést kínáltak 
a tanulók versei, táncai, színes elő-
adásai.

Zsúfolásig telt meg a Faluház az 
esti gálaműsor idejére szülőkkel, 
nagyszülőkkel, meghívottakkal, 
érdeklődőkkel, akiket elsőként az 
igazgatónő, Ladjánszki Csilla kö-
szöntött. 

A műsort a nyolcadikos tanulók 
csodálatos Bécsi keringője nyitotta 
meg. A varázslatos ruhákba öltözött 
lányokat és fiúkat elnézve rádöbben-
tünk, hogy ismét felnőtt egy korosz-
tály, és az iskolától tánccal búcsúzó 
nagylányok és fiúk már hamarosan 
elhagyják az iskolánk falait. 

Ezt követően Kovács Barbara: A 
csacsi című versét hallhattuk Tóth 
Bianka, 1.b osztályos tanuló előadá-
sában, majd szórakoztató pingvin-
táncot adott elő az 1.b osztály ötle-
tes jelmezbe bújva. 

A komolyzene is megszólalt Bakó 
Hedvig 6.b osztályos tanuló zongo-
rajátékában, aki Paul de Senneville: 
Ballade pour Adeline című darabját 
adta elő.

Majd Herrné Juhász Krisztina 
vezényletével az iskola énekkarát 
hallhattuk, akik először egy nép-
dalcsokorral örvendeztettek meg 
minket, majd Csajkovszkij: Altató-
dalát és Beethoven: A mormotás fiú 
dalát énekelték el, végül a hangulat 
felpezsdítéseként Bódi László Cipő: 
Szállj el kismadár! című számát ad-
ták elő a kórustagok, ami nagy tet-
szést aratott.

A gála prózai részét díszítette 
Perjési Gergő előadása, akitől Nóg-
rádi Gábor: Hogyan neveljük a ma-
tematikatanárt? című humoros írá-
sát hallhattuk.

Romhányi József ellenállhatatlan 
és időtlen humorát varázsolták ne-

künk színpadra a 2.b osztály tanulói, 
akik egy rövid, erdei tantermi jele-
netben adták elő a verseket.

Tamás Bianka, 1.a osztályosunk 
Tamás István: Az én cicám versét 
szavalta el nagy átéléssel.

Évek óta jelen van az iskolánk-
ban az akrobatikus rock and roll és a 
fashiondance, a 4M DanceCompany 
révén. Látványos táncokat mutatott 
be a Dangerousgirls, a Csipetcsapat, 
a Zsivány Smile, a Minionok, Bolgár 
Emma és Antal Réka duója, Kocsis 
Dia és Nagy Regina duója, és végül 
feledhetetlenül táncolt Kurucz Ni-
koletta és Hekker Péter. A közönség 
lelkesedéssel és tapssal biztatta a tán-
cosokat, és mindenki láthatta, hová 
juthatnak el szakavatott irányítással 
a gyerekek.

Lázár Ervin: Négyszögletű ke-
rek erdő című művéből láthattuk 
A költői verseny című jelenetet a 
2.a osztályosok előadásában, akik 
megidézték számunkra Lázár Er-
vin sokak által kedvelt jellegzetes 
figuráit: Mikkamakkát, Mamintit, 
Dömdödömöt és az erdő többi kis 
lakóját.

A 3.b osztályosok közös táncot 
adtak elő, akik ismét pezsgést vará-
zsoltak a színpadra.

Majd Balogh Léna és Balogh 
Hetti műsorszámát hallhattuk, akik 

gyönyörű hangjukkal a népdalok vi-
lágába vezettek vissza minket.

A 4.a osztály tanulói csokorba 
kötöttek nekünk néhányat kedvenc 
gyermekkori népdalainkból és népi 
játékainkból.

A gála mintegy megkoronázása-
ként a nyolcadikosok záró táncában 
gyönyörködhettünk. A Bécsi kerin-
gőre táncoló, hamarosan ballagó ta-
nulók gyönyörűen keretbe foglalták 
a gála műsorát.

A gála műsora nagy tetszést ara-
tott, melyet a közönség vastapsa iga-
zolt. A taps az iskolának szólt. A kre-
atív tanároknak, akik szívvel-lélekkel 
dolgoztak a sikerért, és a taps elisme-
rés volt a diákoknak, tehetségüknek, 
szorgalmuknak, kitartásuknak. 

Köszönjük a szereplők és a felké-
szítő tanárok odaadó munkáját, ami 
lehetővé tette, hogy egy élményekkel 
gazdag órában lehessen részünk.

Bódisné Hamvas Kinga

iskolai hírek
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Az idei gyereknap köz-
ponti mondanivalója 

az EGYÜTTMŰKÖDÉS volt. 
Herrné Juhász Krisztina tanárnő tel-
jesen új koncepcióval szervezte meg 
a programot. A gyerekek csapatokat 
alkotva vették birtokba az iskolát és 
versenyeztek egymással 15 állomá-
son keresztül. A feladatok között 
volt ügyességi, gyorsasági, vicces, 
de ami a leglényegesebb volt, hogy 
közös munkára késztette a gyereke-
ket – akik között elsősök és nyolca-
dikosok is voltak. Hol a kisebbek, 
hol a nagyobbak, hol pedig az egész 
csapat kapott főszerepet az egyes ál-
lomásokon. A program végén a tor-
nateremben gyűlt össze a majdnem 
400 gyerek, akik még ott is csapatok-
ban maradva igyekeztek a jutalom 
puzzle-darabkákat kirakni. Színesí-
tette a programot a Szülői Közösség 
által összeállított meglepi finomság, 
és természetesen a nyertes csapatok 
jégkréme is gyorsan elfogyott. 

Az esős időjárás sem vette el a 
gyerekek kedvét a közös játékról, 
mókázásról. Mind a tanárok, mind 
a diákok egy vidám emlékkel lettek 
gazdagabbak. 

Varga Enikő
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A megmérettetés két részből állt: elő-
ször egy szabadon választott esszé 

szövegét kellett felolvasni a szakavatott zsű-
ri „értő fülei” előtt, majd szintén egy esszét, 
amely egységes volt mindenki számára, 
s teljesen ismeretlen, kimondottan erre az 
alkalomra íródott. Ennek áttanulmányozásá-
ra 10-15 percet kaptak a tanulók, akik egy 
külön teremben várakoztak, s nem érintkez-
hettek sem a már szerepelt diáktársaikkal, 
sem a hozzátartozóikkal. Csak a saját elő-
adásukra koncentráltak, hogy azt legjobb 
tudásuk szerint próbálják előadni. Egyesével 
kísérték őket az előadó terembe, a zsűri, s 
a hallgatóság elé. Nemcsak jól kellett olvas-
ni- ez ennél a versenynél alapkövetelmény-, 

hanem át kellett látni a szöveget, meg is 
kellett érteni a szöveg jelentését, és mind-
ezt érthetően, értettetőn átadni a hallgató-
ságnak. A neves zsűri saját állítása szerint 
20 szempontot vett figyelembe az értékelés 
során. Nem kis feladat, főként, hogy itt már 
mindenki előadása profi szintű volt…

Érdekesség, hogy az értékelés során 
bronz, kiemelt bronz és arany Kazinczy-jel-
vényt osztanak, ezüstöt nem. Réka szépen 
helytállt, a versenyről kiemelt bronzéremmel 
tért haza.

A nem kis elismeréshez gratulálunk, 
s méltán büszkék lehetünk rá! Reméljük 
példája motiválóan hat majd a fiatalok kö-
rében! 

Idén Kisújszálláson 
rendezték meg április 6-8. 
között az általános iskolai 
tanulók, országos  „Szép 
magyar beszéd” (Kazin-
czy-) versenyét. A 3 napos 
országos fordulót több vá-
logató (iskolai, területi, 
megyei forduló) előzte meg, 
ahonnan csak az első helye-
zett jutott el, a végső meg-
mérettetésig. Itt, a közel 
70 versenyző között Váradi 
Réka Gitta 8.b osztályos ta-
nuló, erdőkertesi lakosunk 
képviselte Gödöllőt és kör-
nyékét.

kazinczy-díjas diákunk
Tájékoztatjuk tisztelt ügy-

feleinket, hogy karbantartási 
munkálatok miatt

2018. július 25-én
07.oo órától 14.oo-óráig

Erdőkertesen

A GÁZSZOLGÁLTATÁS 
SZÜNETEL!

Kérjük ügyfeleinket, 
hogy a gázszünet ideje alatt a 
gázfőcsapokat tartsák ZÁRT 

állapotban.
A gázszünetet követően a 

háztartási nyomásszabályozó 
újraindítása szükséges.

A gázszolgáltatás kimaradá-
sáért ügyfeleink szíves 

megértését kérjük!

TIGÁZ-DSO Kft.

Az élet nyáron sem állhat meg! 

Adj vért!

"Az élet nyáron sem állhat meg! 
Adj vért!" elnevezéssel indított 
nyári véradókampányt a Magyar 
Vöröskereszt és az Országos Vérel-
látó Szolgálat. A véradókra értékes 
heti, havi nyeremények várnak és 
egy fődíjat is kisorsolnak a játékban 
résztvevő önzetlen segítők között.

Nyáron a nagy meleg és a sza-
badságolások miatt csökken a vér-
adói aktivitás, ezért döntöttek úgy 
az országos szervezetek, hogy jú-
nius 18-a és szeptember 2-a között 
kampányt indított. Mindenki, aki 
vért ad, egy személyre szabott kö-
szönőkártyát kap, amely egyben 
nyereményszelvény is. Akik feltöl-
tik a kártyán szereplő kódot a www.
voroskereszt.hu/veradasnyar olda-
lon, értékes heti és havi nyeremény-
re pályázhatnak, sőt, a kampány vé-
gén egy fődíj is gazdára talál.

A heti nyertes egy igazi véradó 
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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élménycsomaggal gazdagodik, mely 
tartalmaz egy páros belépőt a Bu-
dapest Park valamelyik koncertjére,  
egy páros RepTár belépőt a szolnoki 
repülőmúzeumba és egy két személy-
re szóló borkóstolót a badacsonyi La-
posa Birtokra. A szervezők havonta 
kisorsolnak egy kétszemélyes, 3 nap 
2 éjszakás exkluzív wellness pihenést 
is a véradók között, a fődíj pedig egy 
nagyképernyős tévé lesz a Tesco Ma-
gyarország felajánlásából.

A napi biztonságos vérellátáshoz 
1600-1800 véradóra lenne szükség, 
ezért a Vöröskereszt és az OVSZ 
minden lehetőséget megragad, hogy 
véradókat toborozzon. Idén is ki-
települnek a nagyobb fesztiválokra 
– elsőként a VOLT Fesztiválon lesz 
lehetőség véradásra a Vöröskereszt 
véradókamionjában.

A pontos véradóhelyszínek és 
időpontok a www.veradas.hu és 
www.ovsz.hu oldalakon, valamint 
a Vöröskereszt ingyenes véradós 
mobilapplikációján érhetőek el.

FOLYTATÁS A 15. OLDALRÓL> Hurrá 
nyaralunk!

A nyáriszünidő, a szabadságok idején 
kiemelten fontos felhívni a pihenni, kikap-
csolódni vágyók figyelmét a fürdőzés szabá-
lyainak fontosságára, valamint a bányatavak 
veszélyeire, a szabadvizek biztonságos hasz-
nálatára, hiszen ezek a vizek jóval több ve-
szélyt rejtenek az ellenőrzött strandoknál.

A szabadvizeken való tartózkodás szabá-
lyai mindenkire vonatkoznak, melyeket nagyon 
fontos betartani, hiszen élettani, egészségügyi 
és jogi, következményei is lehetnek. A forró 
napokon nagyon sokan keresik fel a hűvös vizű 
bányatavainkat, azonban az alapvető szabá-
lyokkal sincsenek tisztában.

 Pest megye közel negyven bánya-
tavából mindösszesen kilenc területén 
engedélyezett a fürdés. (Dunaharaszti, 
Dunavarsány, Délegyházi tórendszer 2-4-6-os 
taván, Kiskunlacháza, Pócsmegyer, Áporka). 
Mindemellett Kiskunlacházán, Dunavarsányban 
pedig lehetőség van a Jetskizésre, az Omszki tó 
egy részén pedig lehet wakeboardozni. 

A Duna pest megyei szakaszán is vannak 
kijelölt fürdőhelyek: Dunabogdány, Göd alsó, 
Göd-felső, és Ráckevén találhatók. 

 (Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállo-
mások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgá-
ló pályák területén, városok területén, valamint 
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, 
kivéve, ha a vízfelület meg van világítva, és 
legfeljebb a mély víz határáig. )

A fürdési tilalmát minden esetben 60x30 
cm-es tiltó tábla jelzi, amely jól látható helyen 
kerül elhelyezésre.

• Fürdésnek számít az úszás és a lubic-
kolás mellett a játékcsónak, vizibicikli, banán-
hajó, gumimatrac vízen történő használata és 
az ezekről történő vízbeugrálás.

• 6 éven aluli vagy úszni nem tudó 12 
év alatti gyerek csak szülői felügyelettel fürödhet 
szabadvizekben, ahol a fürdés engedélyezett

• A fürdésre kijelölt területen rendsze-

resen ellenőrzik a víz minőségét, megtalálha-
tó a mosdó, zuhany, illemhely, hulladék gyűj-
tő, és a mentésre elsősegélynyújtásra képzett 
személyzet.

A bányatavak mellől mindez hiányzik, jel-
lemzőjük a kiszámíthatatlan mederviszony. 
Ezek a tavak néhány lépés után hírtelen mé-
lyülnek, a nagy mélység miatt csak a felszín 
meleg, a hírtelen vízhőmérséklet csökkenés 
pedig könnyen okozhat izomgörcsöt, sokkot, 
szívmegállást.

Medrükben előfordulhatnak fém darabok, 
munkagép alkatrészek, amik könnyen okoz-
hatnak sérülést, főleg a vízbe ugrálóknak.

Aki a tiltás ellenére fürdőzik, nemcsak a 
testi épségét, egészségét, életét veszélyezte-
ti, de szabálysértést követ el, vele szemben 
szabálysértési eljárás indul, ahol 5-150 E Ft-os 
pénzbírsággal is kiszabható A helyszíni bírság 
összege 5-50.000,-Ft szabálysértési bírságot 
szabhat ki a rendőrség, a közterület felügyelők, 
a természetvédelmi őr, az önkormányzati ter-
mészetvédelmi őr. 

Akár bányatóhoz, akár épített strandra 
látogat bárki, fontos, hogy a saját és mások 
testi épsége mellett figyelmet fordítson a saját 
vagyonbiztonságra is! Lehetőség szerint őrzött 
parkolót válasszon! A gépkocsi utasterében 
semmit ne hagyjon! Távozáskor győződjön 
meg arról, hogy a kocsit biztosan bezárta-e. A 
strandokon leggyakrabban lopások fordulnak 
elő, de figyelemmel az is elkerülhető. Ahol 
lehetőség van rá, célszerű a csomagmegőrzőt 
használni! Őrizetlenül ne hagyjanak értékeket 
a törölközőn, takarón. Csak annyi pénzt vigye-
nek magukkal, amennyi feltétlenül szükséges.  

Kellemes, és biztonságos nyári időtöltést, 
kikapcsolódást kíván a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!



20 éves 

Idén 
ünnepeljük 
az Erdőkertesi 
ifjúsági Tábor 20. 
születésnapját. Ez előtt 
20 évvel a Soros Alapítvány 
és az általános iskola SZMK 
támogatásának, és nagyon 
sok helyi szülő munkájának 
köszönhetően elindult az első tábor. 
A Tábor épületét és a hozzá tartozó 
hatalmas, és mára gyönyörűvé 
vált parkját a Wessely 
testvérek adományozták 
az egykori Tanácsnak, 
azzal a kikötéssel, hogy ott gyermekek 
részére működő intézmény legyen. A tábor épületét a mai 
nagyszülők építették fel szintén társadalmi munkában.
Az épület funkciója többször is változott, míg 20 évvel 
ezelőtt újra visszakapta eredeti céljának megfelelő szerepét.
Az elmúlt 20 évben, 12 éven keresztül támogatták elkép-
zeléseinket a Települési Egészségterv program keretében 
kiírt pályázatokkal. Függetlenül az éppen regnáló kormány-
tól állami és civil támogatásokat is nyertünk. 
Több mint 200 ember dolgozott azért, hogy a tábor a mai 
formájában várhassa a gyerekeket. Volt, aki egy-két órát, 
és volt, aki hónapokat, éveket, évtizedeket. 
Ennek az összefogásnak köszönhető, hogy 2000-ben 
megalakult hivatalosan is a SZEDER Egyesület. Az Egyesület 
aktivistái hatalmas lelkesedéssel dolgoztak és dolgoznak 
a mai napig is, azért, hogy a hozzánk látogató gyerekek 
életre szóló élménnyel gazdagodhassanak. Az Egyesület 
több millió forint pályázati és jótékonysági bevételt fordított 
és fordít ma is a gyermekek élmény teli szabadidejének 
biztosítására.
Ma már a kezdő táborosok gyermekei is nálunk töltik 
szabadidejüket. Nagy elismerés számunkra, hogy a táborba 
történő beiratkozás első napján pár óra alatt betelik a 
létszám. 
A 20. születésnap alkalmából újra felhúztuk a zászlót. Az 
ünnepségen köszönetet mondtunk mindazoknak, akik több 
éven keresztül társadalmi munkájukkal segítették a tábor 
épülését, szépülését és működését. 
Most e cikkben pedig köszönetet mondunk mindenkinek, 
akik szabadidejükből akár csak egy órát is, de rászántak 
arra, hogy ez a létesítmény a gyermekek örömére fejlődjön. 
Önök nélkül nem sikerült volna!                                                                     
                  Köszönettel: 

Nagyné Gódor Csilla                                                                                                   
programvezető

az Ifjúsági Tábor
az Ifjúsági Táborban
Családi nap



Óvodai oszi kiállításon„

11.

Ballagás

Gyereknap

Gála
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