a Természetjáró
tábor

P OLG Á R M E S T E R I TÁ J É K O Z TATÓ
Tisztelt
Erdőkertesi
Polgárok!
Az eltelt
időszakban az
alábbi eseményekről számolhatok be.
Június 22-én a Neumann János
Általános Iskola tanévzáróján vettem
részt, ahol polgármesteri elismeréseket adtam át a Pest Megyei U14-es
bajnokság Közép A csoportgyőztes
Erdőkertes SE tagjainak:


Szokola Zsombor,
Obbágy Gergő,
Bökönyi Ábel,
Belucz Levente,
Teszár Dominik,
Horváth Patrik,
Berki Rikárdó,
Szabó Gábor,
illetve Ignátz Dávid,
Kaszala Gergely,
Behany Bálint,
Paucar Albert,
Orbán Botond.
Vezető edző: Csizmadia Balázs,
technikai vezető: Ignátz Szilárd

üg yi Júliális kapcsán.
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Idén július 21-én Erdőkertesen
került megrendezésre az Idősügyi
 Július 16 este volt a Polgárőr Tanács és az Önkormányzat közös
Elnökség ülése, illetve a Lecsópiknik szervezésében a Kistérségi Idősek
első szervezői megbeszélése.
Júliálisa az Ifjúsági Táborban.


Július 17-én Bizottsági- és KT
ülést tartottunk.


Dr. Pásztor László
polgármester

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!
Az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatalban a
7/2018. (II. 6.) KT határozat
értelmében:
2018. augusztus 6-tól – augusztus 10-ig
(hétfőtől péntekig)

igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a
hivatal zárva tart.
A hivatal 2018. augusztus 13-tól
változatlan munkarendben dolgozik.
Erdőkertes, 2018. július 20.
Fehér Ágota sk.
jegyző

ez + az
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É vkezdés

Te ' l ' ó s za g ú
m á l n a b ok or !

a Ki Akarok Nyílni
Óvodában
Szeptemberben ismét elkezdődik egy újabb nevelési év. Ez a már
óvodába járó gyermekek számára
nem jelent különösebb változást az
életükben, ám az újonnan óvodát
kezdő gyermekek és szüleik már nagyobb izgalommal várják. Annak
érdekében, hogy ez a változás minél
zökkenőmentesebben teljen, intézményünk a szülős beszoktatást preferálja. Folyamatosan szoktatjuk be
a gyermekeket, hogy legyen kellő idő
minden kicsit vigasztalni, dajkálni,
ölbe venni. Kérjük a kedves édesanyákat, édesapákat (attól függően,
ki szoktatja be a gyermeket), hogy
az első három napot mindenképpen
úgy tervezzék, hogy Önök is tartózkodjanak az óvodában. Utána látjuk
a kicsiken, hogy mikor lehet az anyát
elengedni, ekkor már a délelőttöt
„egyedül” tölti a csoportban.
Minden gyermeknek szüksége lesz
az óvodai élethez:
- benti váltó cipőre, mely tartja a
gyermek bokáját
(Kérjük, NE papucsot hozzanak!)
- több váltás ruhára „balesetek” esetére

Ő

- udvarra időjárásnak megfelelő nadrágra, pulóverre, kabátra…stb
- óvodai ruhás zsákra
- ágyneműre + huzatra
Szeptember 3-tól óvodánkban folyamatos reggelit biztosítunk a gyermekek számára, mely azt jelenti, hogy
a szabad játék időt nem szakítjuk
meg a reggelivel, hanem 8.oo – 8.45.
a gyermekek igényeiknek megfelelően szabadon leülhetnek reggelizni.
Kérjük a kedves szülőket, hogy igyekezzenek reggel úgy beérni gyermekeikkel, hogy 8.45-ig kényelmesen
befejezhessék a reggelit.
A régebb óta óvodába járó és új
gyermekeinket szeretettel várjuk!
Minden családnak jó készülődést
kívánunk!
Az óvoda dolgozói

Július 3-án a Kistérségi
Idősügyi Tanács ülésén voltam


 A felszíni csapadékvíz-elvezeté-

si pályázat közbeszerzési eljárásának
elindítása az elmúlt hónap folyamán
szinte mind mindennapos feladatot
adott.
Július 11-én a Virágos Magyarországért Verseny zsűrije járt
nálunk.


Mi ebből a tanulság? Abszolút
csak annyi, hogy mielőtt lovat fotózol, hagyd magad megnyalni!

Július 12-én Nag y Miklóssal
eg yeztettem a Kistérségi Idős-
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sz volt, gyönyörű, színesedő, gomolyfelhős.
Lovakat mentem fotózni egy nagyon kedves, lószándékú ismerősöm hívott ki a legelőre... mindjárt tartott is egy gyorstalpa'L'ót,
miként viselkedjek, ha a pacik
esetleg, csupán kíváncsiságból közelednének hozzám.
Ha távol szeretném tartani
őket, akkor a rájuk irányított, feltartott tenyeremmel jelezhetem,
hogy elég, ott álljatok meg! Ó, ez
egyszerű, bagatell, gondoltam én.
Aztán mászkáltunk a réten,
kattogtattam a gépem, mikor is a
kísérőm kissé eltávolodott tőlem,
vagy én maradtam le, már nem
emlékszem.
...és ekkor ütött be a ménkő!
Két lovacska felfigyelt rám, mint
újszagú, terepidegen objektumra
és táguló orrlikakkal száguldottak
felém. A rapidtanfolyam összes intelmét feledve, megkövülten vártam a végzetem. Mindössze annyi
lélekjelenlétem maradt, hogy két
tenyeremmel takarjam a gépemet.
A lovak pedig egyre gyorsabban
siettek felém. Te 'L'ószagú málnabokor!!! Ez volt az utolsó épelméjű gondolatom és megadtam
magam a 'L'ósorsomnak...
Arra eszméltem, hogy meleg, nedves lónyelvek nyalogatják a kezemet, apró horkantások
kíséretében. Aztán Adrienne is
odaért, rendet teremtett, én meg
rogyadozó lábakkal, megrettenve,
ám büszkén hagytam el a terepet.

-S.Zs.-

t e s t ü l e t i hír e k
A 2018. június 5-én
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi
ülés napirendje volt:

által elkészített ajánlati felhívást,
szerződéstervezetet valamint a
közbeszerzési eljárás dokumentumait és ez alapján az eljárás megindítására került sor.
1. Faluház és Könyvtár
Az Önkormányzat a közbeszerintézményben könyvtár bő- zési eljárásra a következő 5 céget
vítésre pályázat benyújtása
hívta meg:
Előadó: Dr. Pásztor László polBéta-Tipp Építőipari, Szolgármester
gáltató és Kereskedelmi Kft.
PENTA Általános Építőn A Képviselő-testület döntést ipari Kft.
hozott a 204105/295 kódszámú A
Gödöllő-Vác Térségi Vízközgyűjtemények kollégiuma cím- gazdálkodási Társulat
zett, nyílt pályázati felhívására páPannon Gabion Építő,
lyázat benyújtásáról az Erdőkertesi Tervező és Szolgáltató Kft.
Faluház és Könyvtár intézmény
Tau-Bau Építőipari, szekönyvtárának bővítéséhez és a mélyi és gazdasági Kft.
helyiség berendezéséhez, szakmai
n A Képviselő-testület számlaeszközfejlesztéshez.
vezető bank váltásához felhatalmaA 2018. június 12- zást adott a polgármesternek, hogy
én megtartott rendkí- ennek előkészítéséhez a pénzintévüli Képviselő-testüle- zetektől ajánlatokat bekérjen.
ti ülés napirendje volt:
A 2018. június 19én megtartott Képvise1. K ö z b e s z e r z é lő-testületi ülés napisi eljárás megindítása a
rendjei voltak:
PM_CSAPVÍZGAZD_2017/15
számú nyertes pályázatával kap1. F a l u g o n d n o k i
csolatban, „Csapadékvíz elvezetés
Szolgálat tájékoztatója
Erdőkertes középső vízgyűjtő teElőadó: Danóné Harületén” tárgyában
Előadó: Dr. Pásztor László raszti Ilona Falugondnoki Szolgálat
polgármester
2. Sportkör
(ESE)
szakmai beszámolója
2. S z á m l a v e z e t ő
Előadó: Hutóczki Andpénzintézet váltása
Előadó: Dr. Pásztor rás elnök
László polgármester
3. Beszámoló a 2017.
n A Képviselő-testület a PM_
évi gyermekjóléti és gyerCSAPVIZGAZD_2017/15 számekvédelmi feladatok végmú nyertes pályázatával kapcso- rehajtásáról
latban, „Csapadékvíz elvezetés
Előadó: Fehér Ágota jegyző
Erdőkertes középső vízgyűjtő területén” tárgyában közbeszerzési
4. Veresegyházi Egyeljárás lefolytatásáról hozott dönséges
Gyógypedagógiai
tést.
Módszertani Intézmény
A képviselő-testület elfogadta 2018. évi önkormányzati beszáa PUBLIC CONSULTING Kft. molója
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Előadó: Csáthy Tamás intézményvezető
5. Védőnői Szolgálat
beszámolója
Előadó: Varga-Bokor
Zsuzsanna védőnő
6. Beszámoló a Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központ munkájáról
Előadó: Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető
7. Ki Akarok Nyílni
Óvoda beszámolója
Előadó: Visnovszkyné
Bátori Katalin óvodavezető
8. Útközmű fejlesztési hozzájárulás
Előadó: Dr. Pásztor
László polgármester
Zárt ülés:
9. Belterületbe csatolási ügy
Előadó: Dr. Pásztor
László polgármester
10. Egyebek
A Képviselő-testület felkérte
a Jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa arról,
hogy a községben falugondnoki
szolgálatot ellátó Emberséggel az
Emberért Közhasznú Egyesület
(székhely: 2241 Sülysáp, Kossuth
L. u. 171.) az elmúlt években folytatott tevékenységéről a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettségének nem tett eleget.
n

A képviselők elfogadták az
Erdőkertesi Sport Egyesület szakmai beszámolóját.
n

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

t e s t ü l e t i hír e k
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>

A képviselők zárt ülésen dönA Képviselő-testület elfo- tést hoztak ingatlanok belterületgadta a 2017. évi gyermekjóléti és be csatolásáról és ingatlanokra begyermekvédelmi feladatokról szó- jegyzett tilalmak törléséről.
ló beszámolót.
n A testületi ülésen a képvisen A Képviselő-testület elfogadta lők módosították az önkormánya Veresegyházi Egységes Gyógype- zat szervezeti és működési szabálydagógiai Módszertani Intézmény zatáról szóló 4/2013. (III. 01.)
tagintézményeinek a 2017-2018- önkormányzati rendelet 1. számú
as tanév nevelési-oktatási és gyer- mellékletét. A módosítással a polmekvédelmi tevékenységéről szóló gármester átruházott hatáskörben
beszámolót.
dönthet az ingatlanok belterületbe
csatolásáról.
n A képviselők döntöttek a vén A képviselők elfogadták a
dőnői szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 12/2017.
n A Képviselő-testület elfogad- (IX. 13.) önkormányzati rendelet
ta a Veresegyház Kistérség Esély módosítását. A módosítás a táSzociális Alapellátási Központ mogatásra jogosultak lakcímének
2017. évi szakmai beszámolóját.
meghatározását, a három hónapra
megállapított települési támogatás
n A Képviselő-testület elfo- folyósítását pontosítja. A módosígadta a Ki Akarok Nyílni Óvoda tás alapján a települési támogatás
2017-2018-as nevelési évéről ké- havi összege legfeljebb és összeszült beszámolót.
sen a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéig állapítható
n A Képviselő-testület döntést meg. Továbbá a helyi esélyteremtő
hozott a Béke utca Fő út és Vereckei programban résztvevő gyermekek
utca közötti szakaszának átadása fejlesztéséhez nyújtott támogatásután közműfejlesztési hozzájárulás ra vonatkozó rendelkezést pontomegállapításáról, valamint a megfi- sította.
zetéséhez nyújtott kedvezményekről. A közműfejlesztési hozzájáA 2018. július 17-én
rulás összege: 250.000.- Ft+ÁFA.
megtartott KépviselőEgy összegben történő megfizetestületi ülés napirendtés esetén 200.000.- Ft+ÁFA, a
jei voltak:
kedvezmény 20 %. 24 hó (illetve
12 hó) alatt részletekben fizetés
1. Tájékoztató
az
esetén 10 % kedvezmény biztosíErdőkertesi
Neumann
tásával 9.375.- Ft/hó+ÁFA a fiJános Általános Iskola
zetendő hozzájárulás. 48 hónap 2017/2018-as tanévéről
alatt történő megfizetés esetén a
Előadó: Ladjánszki Csilla inkedvezmény maga a részletfizetés, tézményvezető
melynek összege havonta 5.208.Ft+ÁFA. Döntött a testület a Béke
2. Tájékoztató a Szőutca Fő út és Vereckei utca közötti
lőfürt Református Óvoszakaszának útközművel történő
da 2017/2018-as nevelési
nyilvántartásba vételéről.
évéről
Előadó: Hoholné Varga Tímea
n

n

Anna mb. óvodavezető
Zárt ülés:
3. Községi elismerő
címek adományozása
Előadó: Dr. Pásztor
László polgármester
4.

Egyebek

n A Képviselő-testület meghall-

gatta a Neumann János Általános
Iskola igazgatójának és a Szőlőfürt
Református Óvoda vezetőjének tájékoztatását a 2017/2018-as nevelési év eseményeiről. Tájékoztatást
kaptak az intézményekben folytatott munkáról, az elért eredményekről, az intézmények működéséről, valamint az intézmény életét
befolyásoló gondokról.
n A testület módosította az Erdő-

kertes településkép védelméről szóló
18/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendeletet. A módosítás a rendelet
17. §-ának felsorolását kiegészítette.
A módosítás hatályba lépését követően az építtető köteles legalább egy
alkalommal kötelező szakmai konzultációt kérni, ha a tervezett építési
tevékenység az Lke. kertvárosias lakóövezetben történik.
A képviselők a Helyi Esélyegyenlőségi Program érvényességét
meghosszabbították az év végéig.
Döntést hoztak arról, hogy ősztől
munkacsoport létrehozására kerüljön sor, annak érdekében, hogy a következő öt éves időtartamra új program kidolgozása megvalósuljon.
n

A Képviselő-testület a Pénzügyminisztérium által kiírt „Helyi
piacok fejlesztése Pest megye területén” megnevezésű, PM_PIAC_2018
kódszámú pályázati felhívására helyi
termelői piacot magában foglaló
helyi piac kialakítására pályázat benyújtásához felhatalmazta a polgárn
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mestert a pályázat előkészítésére.
A Képviselő-testület vis�szavonta a június 12-én tartott
ülésen hozott 43/2018. (VI. 12.)
KT határozatát, amely a PM_
CSAPVIZGAZD_2017/15 számú
nyertes pályázatával kapcsolatban,
„Csapadékvíz elvezetés Erdőkertes
középső vízgyűjtő területén” tárgyában csapadékvíz elvezető rendszer
megépítéséhez a kivitelező kiválasztására indította el a közbeszerzési
eljárást. Erre azért került sor, mert
az április óta kötelező elektronikus
közbeszerzési rendszerben a meghívott vállalkozások nem regisztráltak
teljes körben. A Képviselő-testület a
közbeszerzési eljárás megindításáról
ismét döntést hozott és olyan vállalkozások meghívásáról rendelkezett,
amelyek a kötelező regisztrációt teljesítették.
n

A Képviselő-testület elfogadta a helyi kitüntetések és elismerő
címek köréről és adományozásukról szóló 8/2018. (VII. 19.) önkormányzati rendeletet.
n

A Képviselő-testület zárt ülésen döntést hozott kitüntetések,
elismerő címek adományozásáról,
amelyeknek átadására a 2018. augusztus 20-án megtartásra kerülő
ünnepi rendezvényen kerül sor.
n

A Béke utca - Vereckei utca
sarkánál tart fogadóórát:
2018. szeptember 10-én
17.3o órától - 19.oo óráig

Hollósi Jánosné képviselő
és dr. Pásztor László
polgármester.

14-16 óra alatt teljesen kiürül a szervezetből
és mindössze 12 órán át lehet a vizeletből kimutatni. Sajnos egyre többször hallhatunk róla
a híradásokból, ismerősöktől, mert alattomos
„Nem tudom, hol kaptam a Ginát. Azóta emberek lányok, fiúk poharába csempészik busem, pedig százszor újra gondoltam az esemé- lik alkalmával. Csak azért, mert „jó hecc” vagy
nyeket. Nem zárom ki sem a pultosokat, sem a mert egyéb szándékaik vannak ( kifosztás, nem
fesztiválozókat. Bárki lehetett. Nem tudom pon- erőszak ). A Ginától tested teljesen védtelenné
tosan, mikor kaptam, de azt pontosan tudom, válik, mozdulni sem tudsz, habár az agyad minmikor kezdett hatni, mert teljesen megváltozott dent felfog, mégsem tudsz védekezni, beszélni,
a viselkedésem. Még olyan furcsán jópofának is felállni, elindulni, haza menni.
tűnt nekem, nem szoktam én ennyire magabiztos lenni. Nem emlékszem arra, hogy eufórikus
Fontold meg ezeket a tanácsokat, mert
állapotban lettem volna, az viszont biztos, hogy még a hasznodra lehetnek!
egy idő után kendőzetlenül őszintévé váltam,
•
Ne menj egyedül szórakozni! Ha
amin én lepődtem meg a legjobban. Hirtelen többen mentek, figyeljetek egymásra és mászakadozni kezdett a világ. Álltam a pultnál és sokra is! Ne hagyjátok el egymást! Ha valaki
észrevettem, hogy nem vagyok folyamatosan nincs meg vagy elkeveredik, és ha beszéltek
jelen a saját valóságomban. Csak képek villan- telefonon nem tudja megmondani merre van,
tak fel a velem szemben álló arcáról. Éreztem, kezdjétek el keresni!
hogy valami nincs rendben. Elszédültem. Elin•
Mindig legyen feltöltve a telefonod.
dultam az mobilvécékhez, sikeresen még beta- Legyen a telefonodban legalább kettő SOS-konláltam az egyikbe, de onnan ki már nem. Elemi takt, hogy ha ismeretlenek akarnak segíteni,
erővel tört ki minden a gyomromból, de én ezt tudják kit kell keresni.
olyan furcsa közönnyel nyugtáztam, mintha
•
Soha ne tedd le a poharad felügyelet
minden héten taccsra vágnám magam legalább nélkül, ne add oda ismeretleneknek! Ha lehet,
négyszer. Belenéztem a tükörbe, kettőslátás. olyan italt fogyasz, amit előtted bontanak ki.
Bámultam a tükröt és nem tudtam elindulni. Ne fogadj el idegenektől semmilyen italt!
Ugyanis nem találtam ki. Végül a biztonsági őr
•
Figyelj a testedre! Ha érzed, hogy baj
szedett ki. Mindenféle térérzékelés nélkül, vala- van, kérj azonnal segítséget! Ha hirtelen rosszul
mi embertelen akarattal tudtam megmozdítani leszel, szédülsz, jelezd! Ha fennáll a Gina gyaa lábam. Lépés, lépés, na még egy. Eltánto- núja, forduljatok orvoshoz, kérjetek mihamarabbi
rogtam valahogy egy padkáig – utólag kiderül vérvételt. Hívjatok bátran segítséget!
majd, hogy olyan öt lépést tehettem meg – és
•
Ha látod, hogy valaki bajban van,
ott lerogytam. Nem voltam képes tájékozódni. próbálj meg segíteni neki! Ne menj el öntudatNem láttam a térben, mert a teret sem láttam. lan ember mellett!
Megszakadt a fizikai érzékelésem a világgal.
•
Ha egyedül van és láthatóan zaNem volt fent, lent, se jobbra, se balra. Valami varodottan viselkedik vagy sír, de nem tud
furcsa sötétség és valami furcsán tompa nyu- megmozdulni, kérdezd meg, mi a baj. Kérdezd
galom vett körül, amíg belém nem csapott egy meg tőle kivel jött, tudsz-e segíteni, felhívj-e
újabb felismerés.”- egy fiatal lány elbeszélése valakit!?Semmiképpen se hagyjátok egyedül,
arról, mit élt át Gina hatására.
amíg nem jön a segítség!
•
Ha fesztiválon vagy szólj a biztonsáGináról (GHB) hallhattatok, olvashattatok. De giaknak vagy keressétek meg a drogsegély- ilmi is valójában és miért veszélyes? Cseppfolyós, letve orvosi pontokat!
íztelen, szagtalan anyag. Nem okoz függőséget,
•
Ha valaki a tömegben lesz rosszul,
de túladagolva vagy alkohollal keverve életveszé- segítsetek neki kijutni onnan!
Ingyenesen hívható segélyhívó számok:
lyes lehet: légzésleállást, illetve fulladásos halált
rendőrség:107, mentők:104,
is okozhat. Nagyjából 10-60 perc után kezd
központi segélyhívó:112
hatni, 20-25 perc alatt kábítja el az áldozatot,

„Gina- a drog amit nem
kértem és az élmény, amit
szeretnék elfelejteni”
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t e l e p ü l é s i é rt é k tá r

k ör n y e z e t ü nk
Július hónapban
is ugyanazokkal a
problémákkal bejelentésekkel találkoztunk sajnos mint
eddig.
Nyílt téri égetés
tiltott időben, a vasárnapi zajos
tevékenységek, gazdátlanul utcán
kóborló kutyák, eltűnt elhullott és
kóborló macskák.

van az internet a gazdi kereső
kisállatokkal, de sajnos sokkal
több a gazdikereső állatka mint a
gazdijelölt. Ha nem lesz gazdi akkor
előbb utóbb kidobálva találkozunk
a nem várt szaporulattal. Úgy gondolom semmivel sem több az eltűnt
vagy kóborló állat mint korábban,
csak az internet és közösségi oldalak látogatottsága nagyobb nyilvánosságot ad az eseteknek.

• Illegális hulladék lerakás: Óriási probléma nálunk és a környező
településeken is. Rengeteg pénzt es
energiát fordít az önkormányzat a
hulladék begyűjtésre, aminek szinte semmi látszata, hiszen egy nap
sem telik el, máris újabb adag „terem” a helyén.
Sokan azt gondolják, hogy a természetben lebomló anyagokat zöldhulladékot bátran elhelyezhetik az
• Megint megszaporodtak a be- erdőkben, mezőkön, utak szélén, és
jelentések a gazda nélkül kóborló ezzel nem követnek el természetkutyákról. Ezt is csak azért érintem károsítást. Ez azonban tévedés! Az
bővebben mert ismét elkezdődött illegálisan lerakott zöldhulladék is
a kutyák és macskák tüzelési idő- komoly problémát jelent az erdő,
szaka. Az ivarzó állatok mennek illetve a gyepterületekre nézve.
az ösztönük után. Nem csak a kan
kutyák és bak macskák csavarognak
ilyenkor, hanem a szuka kutya és
nőstény cicák is. Tragédiával is végződhet sőt végződött is két esetben.
Két idős kan kutya és egy cica lett
az „udvarlás” áldozata. A kutyusok
csipesek voltak, így mi vittük őket
utoljára haza. Mindez megelőzhető lett volna IVARTALANÍTÁSSAL!
Naponta kapok bejelentést a
Béke utca melletti erdős részen
megjelenő vaddisznókról, róka családról a település különböző pontjain elszaporodó rágcsálókról. Ők
a kommunális és zöldhulladék lerakása miatt el sem mennek ezekről a
területekről ezért létszámuk szabályozása komoly gondot jelent.
Az egyik leggyakoribb zöldhulLegyünk felelős állattartók és ladék a frissen levágott fű, a díszivartalanítsuk állatainkat. Tele cserjékről, sövényekről levágott

A fenti ügyekkel kapcsolatos
intézkedéseknél mindig arra hivatkoznak, hogy „nem tudtak róla”.
Szeretném felhívni a figyelmet,
hogy a jogszabály nem tudása senkit nem mentesít! A rendeletek,
jogszabályok hozzáférhetőek az
interneten a helyi honlapon, akinek
esetleg nincs internet elérhetősége,
készségesen állunk a rendelkezésre.
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nyesedék, és a lehullott, rohadó,
gyümölcs. Az ilyen hulladék azonban kiváló táplálékforrást jelent a
vaddisznók számára, így lehetővé
teszi az állatok belterületen való
megtelepedését, állandó jelenlétét.
Egy tavaly publikált kutatás megállapította, hogy részben az ilyen
táplálékforrások miatt alakult ki a
főváros térségében egy belterületen
élő vaddisznó populáció, amely el
sem hagyja a településeket, A fenyő, a tuja és a többi örökzöld – főleg elszáradt állapotban – ráadásul
fokozottan tűzveszélyes, A nagy
mennyiségben, egyben lerakott
zöldhulladék ugyancsak fokozott
tűzveszélyt jelent, mert a végbemenő lebomlási folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek, így az „erdei
komposztnak” hitt zöldhulladékhalom akár több hektár erdőt is veszélyeztető tűzfészekké válhat.
A zöldhulladék illegális lerakásának továbbá komoly természetvédelmi kockázata is van, ugyanis elősegíti az inváziós növényfajok, így
például a bálványfa, Közép-Európa
legveszélyesebb invazív fafaja, továbbá a parlagfű és a japán keserűfű
terjedését.

Programajánló: 2018.08.19.én vasárnap jótékonysági lecsó
piknik lesz a Befogad-LAK lakóinak javára Erdőkertesen az Ifjúsági Táborban. Mindenkit szeretettel várunk. Gőzerővel folyik
a szervezés Részletes program a
plakátokon hamarosan.

Mittó Gabriella és
Miksi József
Közterület Felügyelők

be f o g a d - l a k
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TOKLÁSZ

a kutyások,
cicások rémálma!

A nyári időszak egyik leggyakoribb mumusa, ami miatt a gazdik felkeresik
az állatorvost, a toklász.
Ez a növényi rész tulajdonképpen
az egérárpa nevű gyomnövény kiszáradt kalászának része. A toklászok
horoghoz hasonlóan befúródnak
az állat testébe, ott vándorolnak és
szerkezetükből adódóan, csak egy
irányba, befelé tudnak haladni.

Leggyakrabban toklászok a kutya ujjai közé, ill. a hallójáratba fúródnak be, máskor a szájüregből,
orrjáratból, szemhéjak alól, péra
résből kell őket eltávolítani. A gazdi arra lehet figyelmes, hogy az állat
hirtelen szüntelenül lábát nyalogatja, sántikál, fülét rázza, vakarja,
prüszköl, szemét vakarja, dörgöli,
attól függően, hogy hova jutott be
a toklász.
Az érintett terület gyakran megduzzad, kipirult,gennyes váladék
ürülhet a sebből. Egészen friss esetben (ha a terület még „nem gyűlt
be”) az állatorvos lehet, hogy vár
1-2 napot, míg egy kis tályog keletkezik. Addigra a termelődő genny
beolvasztja a szöveteket a toklász
körül, így azt könnyebb felkeresni és
eltávolítani. Az esetek nagy százalékában nem található meg a növényi
részecske , vagy mert eleve nem is ju-

tott be a bőr alá (de a szúrási csatornán baktériumok bejuthattak) vagy
mert csak kisebb darabka került be,
és azt a szervezet védekező sejtjei feloldották és bekebelezték.
A toklász eltávolítását nagyon
kevés kutya hagyja éber állapotban, a legtöbb esetben
az állat bódítása szükséges a
beavatkozáshoz.
Az előfordulás valószínűsége csökkenthető, ha kertünk gondozott, kutyánk
ujjai közül ill. füléből a szőrt
kinyírjuk, rendszeresen átnézzük az állat szőrzetét, ill.
kerüljük azokat a helyeket,
ahol ezek a növények nagy
számban előfordulnak.
Fantasztikus volt a június, mert négy fekete kutyánk talált otthonra! Panka, Jonny, Bobó és Ében is.
Sok sok boldog gazdis

évet nekik! Hálásak vagyunk támogatóinknak az adományokért amire
továbbra is nagy szükségünk van.
Még mindig magas orvosi számlákat kell törlesztenünk.
-M.G.-

FA L U H Á Z

Augusztus
u Augusztus 10-ig a Faluház és a
Könyvtár zárva van.
Nyitás: augusztus 13-án
u A mozgáscsoportjaink csütörwww.erdokertesfaluhaz.hu
tök délután 16.oo-20.oo-ig a szokott
időpontban működnek (beleértve a
u 14-én 15.oo-19.oo Babaruha
hétfői csoportokat).
A Hétszínvirág Családi Klub börze
számára is biztosított a lehetőség, a
u 14-15-16 KÖN (Kulturális
páros csütörtöki napokon – amen�Örökség Napjai)
nyiben ezt igénylik, és jelzik is.
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„emlékeztető” felhívás, hogy minden alkotónak legyen ideje a munkáit ebből a szempontból is elgondolni, elkészíteni.
A feltételek azonosak lesznek a három
év előttivel: a képeket keretezve, vagy 50
x 70-es kartonra paszpartuzva, a kisplasztikákat talapzattal ellátva kérjük.
A részvételről augusztus 16-áig kérünk
visszajelzést, hogy a meghívóban feltüntethessük a kiállítókat.
A kiválasztott munkákat kérjük,
szeptember 6-án (csütörtök) 9.oo-20.oo
óráig, vagy 7-én (péntek) 12.oo-20.oo
óráig kérjük behozni, kiállításra alkalmas
állapotban.

u 6-10-ig

(még a zárva tartás ideu 29-én 18.oo „ITT ÉLÜNK” a
***
jén!) JUDO TÁBOR, Hajdu Ádám triennálé iállításmegnyitója
v
Kedves
judo edző vezetésével.
u 27-én 18.oo (csütörtök)
Anyukák, Apukák!
u 18-án (szombat) „Családi nap Buschraft – folytatódik az előadásA
tervezett
a természetben”
sorozat –Előadó: Boldizsár József
SZÜLŐKLUB elinTúra a Budai-hegyekben
dult a Faluházban, a neve HÉTÉSZÍNVIRÁG
(Rám-völgyi túra) – bővebb tájékozCSALÁDI KLUB. Minden páros hét csütörtöFELHÍVÁS!
tató a honlapon és plakátokon.
kön 17.oo órától vannak a találkozások,
melyre a gyermekeket is hozni lehet. Emu 20-án 20.oo KÖZSÉGI ÜNv Helytörténeti lékeztetőül:
NEPSÉG A SZENT ISTVÁN
kutatásokkal fog- Ha gyermeke fejlődése eltér az átlaPARKBAN
lalkozó klub létre- gostól, ha sajátos nevelési igényű, ha tanuKözségi kitüntetések átadása, ünhozását tervezzük, lási nehézséggel küzd,
nepi műsor Államalapító Szent Ist- melyhez várjuk mindazon érdeklődők je- ha szeretne más szülőkkel tapasztalaván királyunk emlékére
lentkezését, akik elhivatottságot éreznek tot cserélni, beszélgetni,
Köszöntőt mond:
a település múltjának kutatására, az itt
- ha szeretne segítséget kapni a felmedr. Pásztor László polgármester
kezdetekben megtelepedett családok éle- rülői problémák megoldásához, akkor itt a
Műsor: A budapesti Bartók Béla tének, sorsának felderítésére.
helye!
AMI tanárainak Dixieland zenekara
A terveink közt szerepel: szakemberek
***
meghívása, ötletek az otthoni fejlesztésv „ITT ÉLÜNK”
Utána tűzijáték!
hez, fejlesztések megszervezése helyben,
Elmúlt három év, és családi játékos programok szervezése, stb.
u 23-án 14.oo-18.oo
idén esedékes a telepüA végleges programot együtt tudjuk
VÉRADÁS!
lésen és környékén élő kialakítani, az Önök igényei alapján, jöjképzőművészek közös jenek, hogy tudjunk együtt gondolkodni a
u 25-én AUTÓSPROMENÁD
kiállítása, amit 2015-ben témában!
az Ifjúsági Táborban (program pla- triennáléként hirdettünk meg.
***
kátokon és a honlapokon)
v A Faluház GYERMEKA meghívó a szlogenünket is tartalu 26-án 17.oo Nosztalgia Klub
MEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST
mazta: „A sokszínűség jellemez bennünszervez, elsősorban a saját
ket...” ezt továbbra is vállaljuk. Aki eljött
rendezvényei idejére, hogy
megnézni
a
29
alkotót
befogadó
tárlatot,
Szeptember
meggyőződhetett erről. Bízom abban, hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a
u 8-án Sörfesztivál a Szent Ist- idén szeptember 29-én ugyanilyen színes programjaink látogatását. VÁRJUK a jelentkeván parkban
tárlatot nyithatunk. Ez most még csak egy zőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

k u lt ú r a
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FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL>

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

***
v TÁRSASKÖR

Előadásokat, programokat, beszélgetéseket
szervezünk a község és
a környék lakói számára,
akik érdeklődnek a múlt és jelen történései, jelenségek, okok és okozatok iránt,
kíváncsiak a világ dolgaira, vannak ismereteik, véleményük, melyeket megfelelően
alátámasztott ellenvélemények hatására
akár meg is változtatnak. A TÁRSASKÖR
elnevezés kiegészítéséhez szívesen veszünk javaslatot, ami esetleg egyedi vagy
lokális töltést ad a kifejezésnek. Felmerült
a KERTESI TÁRSASKÖR név, de várnánk a
kreatív ötleteket, és egy év múlva (ez a
pozitív gondolkodás!) megtartjuk a KÖR
„névadóját”. A nyertes pályázót színházjeggyel jutalmazzuk.
***
v A Kertesi Kamarakórus
várja a tagjai közé mindazokat,
akik szívesen énekelnek, és
szeretik a jó társaságot. Próba
minden csütörtökön 18.oo órától,
karvezető Iványi Magdolna.

***
v JÁTSZANI JÓ!

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

szerét (is) alkalmazzuk. A „benti” foglalkozások mellett célzott természetjárásokon
v Mikrokontroller klub veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és
működik a Faluházban!
gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban is megRobot-, elektronikus já- tanuljuk a gyógynövények feldolgozását. A
ték-, lakásriasztó-, öntöző részvétel díjtalan!
automatika-, látvány-elekt***
ronika áramkör építés. Mikrokontroller- és
v AVIVA gátizmokat erősítő torna nőknek
számítógép programozás. Linux alapisme(igény esetén ősszel indul)
retek. Klubvezető: Tóth János Péter.
***

***
A Kistérség Magazin főszerkesztőjének
kérésére közöljük:
a lap márciustól Erdőkertesen a Faluházban kapható. Ára 180 Ft/db!
***
A BioPont klub 2014.
májusától havi-másfélhavi
rendszerességgel klubnapot
tart a Faluházban, amelyen
a témákat a tagok igényei szerint választjuk. A fő irányvonal továbbra is a környezettudatos, vegyszermentes életmód kialakításához nyújtott segítség. Az előadásokhoz
kapcsolódóan az egymástól-tanulás mód-

„A 3 órás alaptanfolyamon megismerjük a
medencealapi izmok feladatát, beszélünk arról,
hogy milyen problémák esetén merülhet fel izomgyengeség és megtanuljuk a gátizmokat erősítő
gyakorlatokat. Milyen probléma esetén ajánlott?
Stresszinkontinencia: amikor köhögésre,
orrfújásra, futásra, ugrálásra, nevetésre a vizelet
elcsöppen; ha a szelek és a széklet visszatartása
nehézséget okoz; hólyagsüllyedés (hólyagsérv);
méhsüllyedés; végbélsüllyedés (végbélsérv); tág
hüvely;
A tanfolyam elvégzése után heti egy alkalommal közös gyakorló órákon tudjuk együtt végezni
a feladatokat, illetve otthon is ajánlott napi 20
percet gyakorolni a tartós eredmény eléréséhez.”

Zelei Éva

K or m á n ya bl a k
b u s zok
még hatékonyabb és
gyorsabb ügyintézés

A

z elmúlt években olyan közigazgatást építettünk, amely
élvezi az emberek bizalmát, segíti a
magyar állampolgárok és a vállalkozások boldogulását. Célunk, hogy
a magyar emberek számára az ügyintézés ideje, az arra fordított energia és anyagi terhei csökkenjenek,
ezáltal javuljon életminőségük. Ezt
szolgálta a kormányablakok kialakítása és ezt a célt szolgálja a kormányablak buszok üzembe helyezése is
– mondta Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár a hatodik
Kormányablak Busz átadásán.
Tuzson Bence a vas megyei
Jánosházán helyezte üzembe a hatodik kormányablak-feladatok ellátására kialakított Mobilizált Ügyfélszolgálatot (Kormányablak Buszt),
amely a megye 216 településén teszi
lehetővé az állampolgárok számára a
kormányablak szolgáltatások igénybe vételét.
Az átadón az államtitkár a Kormányablak Buszokkal kapcsolatosan
hangsúlyozta: ,,Végig kellett gondolni, hogy ez a jó minőségű szolgáltatás, hogyan tud mindenhova eljutni.
Így született meg a döntés, hogy
Magyarországon tíz Kormányablak
Busz lesz.”
A mobilizált ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek több mint 2500
féle ügykört kezdeményezhetnek,
illetve kaphatnak tájékoztatást az
eljárás menetéről. Többek között
személyazonosító
igazolvánnyal,
lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői
engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is
van lehetőségük az ügyfeleknek Az
állampolgárok rugalmasabban szer-

s a j tók ö z l e m é n y
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vezhetik az ügyintézésüket, hiszen
lakóhelyük valamint munkahelyük
között, útközben is könnyen elérhetőek a kormányablak szolgáltatások.
A buszban 1 db okmányos és 1 db
kormányablak munkaállomás került
kialakításra teljes informatikai hálózattal együtt. A kiépített rendszer
magában foglal egy beépített fényképezőt, valamint nyomtatót és szkennert is. A teljes mobil ügyfélszolgálat
klimatizált, továbbá szünetmentes
tápegységről, aggregátorról üzemeltethető azokon a helyszíneken, ahol
nincs villamos hálózati csatlakozási
lehetőség. A Mobilizált Ügyfélszolgálat akadálymentesített, mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
Magyarország Kormánya 2011.
január 1-től kezdte meg az országos
kormányablak-rendszer
kiépítését, majd – mind számában, mind
funkcióiban történő – folyamatos
bővítését. A Mobilizált Ügyfélszolgálat létrehozásával lehetőség nyílik
a helyben történő ügyintézésre a
kormányablakkal nem rendelkező,
illetve a közlekedési infrastruktúra
szempontjából hátrányban lévő településeken élő állampolgárok számára is, ezzel az ügyfelek hatékony
kiszolgálását akadályozó térbeli korlátok áthidalhatóvá válnak.
A Mobilizált Ügyfélszolgálat se-

gítségével a kormányablakos ügyintézés közelebb kerül az állampolgárokhoz, elősegítve a célt, hogy magas
színvonalon, hatékonyan és gyorsan
intézhessék ügyeiket. Ezáltal a részben hazai, részben európai uniós
források felhasználásával kialakított,
közösségi térként is funkcionáló kormányablakok mellett kórházaknál,
különböző céges és állami rendezvényeken, fesztiválokon a Mobilizált
Ügyfélszolgálatokon (kormányablak
buszokban) is intézhetik ügyeiket az
állampolgárok.
Bazsó Zoltán
sajtófőnök
Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
1052 Budapest, Városház utca 7.
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Média, torzítá s és a mor ális pánik
Az első az érintettség érzésének növekedése, illetve növelése. Amikor az emberek egyre nagyobb figyelemmel kísérik egy
adott csoport tevékenységét. Ebben szintén
nagy szerepe van a médiának: minél többet beszélnek az adott szubkultúráról vagy
problémáról, minél nagyobb felhajtás van
körülötte, az emberek annál érintettebbnek
fogják érezni magukat.
A második kritérium az ellenséges hangulat
kialakulása. Ha az emberek fenyegetésnek érzik a csoportot a társadalom normáira és rendjére nézve, szembe fordulnak vele. Kialakul a
mi kontra ők, a jók-rosszak szembenállás.
A tömegkommunikációnak köszönhetőA harmadik feltétel: a társadalomban
en beazonosíthatóvá válnak a „fenyegetést” jelen kell lennie a minimális egyetértésnek.
jelentő csoportok a társadalom többi tagja Ha nem viszonyul mindenki vagy legalább a
számára. A média miatt kialakulhat egy
olyan közhangulat, amely már-már megköveteli, hogy fellépjenek a veszélyt jelentő
csoport tagjaival szemben. Megszaporodnak
a hatósági eljárások, és egyre több lesz az
olyan eset is, amikben a problémás szubkultúrához tartozó személyek természetesen
részt vettek.
A morális pánik legnagyobb hátulütője,
hogy tévképzetek alakulnak ki az egyes
szubkultúrákkal kapcsolatban. Az ilyen hiedelmek végül általánosságként épülnek be
a köztudatba. Az egyes szimbólumokat már
automatikusan a fenyegetettséggel fogják
azonosítani. Lásd például: tarajos haj, acélbetétes bakancs, kopasz ember.
Mivel egyre ritkábban merítünk saját élményből, vagy van lehetőségünk az egyéni,
közvetlen hírszerzésre, illetve tapasztalásra,
a médiának könnyű dolga van a tömegek
meggyőzését illetően. Ez a fajta tájékozódás
viszont nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy torz információkkal torz világképet
kapjunk, alkossunk.
A morális szó a kifejezésben olyan jelenségre utal, amely felboríthatja a rendet,
megmásíthatja a morális értékeket, problémát okozva a társadalom egészének. (Erich)
Goode és (Nachman) Ben-Yehuda 1994-es
megfogalmazása szerint öt kritériumnak kell
teljesülnie ahhoz, hogy morális pánikról beszélhessünk.
A
morális pánik első
módszeres
szociológiai
leírása Stanley
Cohentől származik. 1972ben
íródott
könyvében (Folk Devils and Moral
Panics: The creation of the Mods
and Rockers) jól kirajzolódik a média szerepe egy viszonylag ártalmatlan esemény fenyegetéssé válásában.

társadalom egy része hasonlóan a felmerülő
problémához, nem alakul ki morális pánik.
Amikor az ember fél valamitől, hajlamos eltúlozni, súlyosabbnak feltüntetni a veszélyt,
mint amilyen az valójában, ez pedig az
aránytalanság, ami a negyedik kritérium.
Valójában minél több figyelmet szentelnek egy adott dolognak, annál nagyobb a
valószínűsége, hogy látnak, hallanak majd
valamit, ami igazolhatja félelmüket vele
kapcsolatban.
Az ötödik alkotóeleme a morális pániknak
a változékonyság. Sokszor, amilyen gyorsan
kitör a pánik, olyan gyorsan le is csillapodnak a kedélyek. Vannak olyan problémák,
amelyek kezelésére születnek új szabályok,
határozatok vagy kialakulnak miattuk új
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személyközi normák, de a legtöbb esetben
a pánik nyomtalanul csöndesül el.
Az egyik legismertebb eset, amely miatt kialakult a morális pánik az 1964-es mod-rocker
„háború” volt. A hatvanas évek elején Angliában feltűnt egy új szubkultúra a hagyományos
rockerek riválisaként, akik modoknak nevezték magukat. A mod elnevezés a modernista
felfogásra, de sokkal inkább az olaszos, kissé
rendezetlen öltözködésre utalt. Színekben a
fekete, fehér és a pasztellszínek voltak előnyben. Gyakran hordtak szőrmegalléros anorákot. Harley Davidsonok helyett mopedekkel
közlekedtek, hosszú haj helyett pedig a rövid
frizura volt jellemző rájuk. A stílus legismertebb zenekara a The Who. A modok klasszikusnak számítottak, míg a rockerekre, mint a

romantikus irány képviselőire, a bőrruhás, vad
életforma megtestesítőire tekintettek.
Az elhíresült csetepaté Anglia keleti
partjának egyik üdülőhelyén zajlott le,
Clactonban. Valójában már az ismert eset
előtt is erre a part részre jártak az East End
és London északkeleti külvárosainak vagányai, mégis csak erről az egy összetűzésről
vannak információk.
Az 1964-es dulakodásig a modok és a
rockerek között alig voltak nézeteltérések.
Valószínűsíthetően ezt a húsvéti összecsapást
sem a szubkultúrák közötti rivalizálás váltotta ki. A különböző stílust képviselő fiatalok
között megszokott volt a versengés, de ez
jobbára csak a motorok és mopedek túráztatásában, az alkalmankénti megszólásokban,
valamint az utcákban rendezett kisebb verse-
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nyekben nyilvánult meg.
A „mod-rocker háború” a média szüleménye volt.
A rendőrséget felkészületlenül érte a
fiatalok közötti dulakodás. A nagy hangzavarra tömegesen sereglettek az utcára
az emberek, akiket nem tudtak eloszlatni,
emiatt kívülálló személyek is megsérültek,
több épületen betörtek ablakok, és kisebb
standok is megrongálódtak, emiatt vált fenyegetővé a hangulat.
Az amúgy is feszültségekkel teli környezetben élő, és rossz közhírnek örvendő
szubkultúrákra ez az eset a korábbiaknál
negatívabb sztereotípiákat aggatott. Stanley
Cohen azonban, elemezve a sajtóvisszhangot,
igyekezett rámutatni a tényekre, miszerint a
média szenzációhajhászsága és felületessége
miatt alakult ki morális pánik. A mod-rocker
háború ugyanis nem a két szubkultúra között
zajlott. Bár közülük is akadtak képviselők a
helyszínen, elsősorban a londoni és a helyi
fiatalok kerültek összetűzésbe egymással,
vagyis ismét osztályok közötti ellenségeskedésről beszélhetünk.
Mint, ahogy a résztvevő felekről is tévesen
számoltak be a lapok, úgy a kialakult helyzet
súlyosságát is eltúlozták. Kilencvenhét bőrkabátos letartóztatásáról írtak a vezércikkekben,
dühöngő fiatalokról és a rettegés napjáról beszéltek, a hírek pedig egészen Dél-Afrikáig
terjedtek. A legtöbb tudósítás azonban nem a
helyszínen készült, tehát már átvett hírből dolgoztak, és jellemzően felnagyítva a hírértékű
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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szavakat, adtak címet írásaiknak.
„Az ilyen jellegű tudósítások már címükben is a szenzációt keresik, melodrámába illő
szavakat használnak, és a hírértékkel rendelkező elemeket szándékosan felnagyítják.
Amikor „zavargást”, „csatát”, „támadást”,
„ostromot” emlegetnek, vagy „a rombolás
orgiájáról”, „a város feldúlásáról”, „ordibáló
tömegről” beszélnek, a fosztogató csőcselék
által megostromolt város képét villantják fel
az olvasó előtt, ahonnan az ártatlan nyaralók
fejvesztve menekülnek.”
– Stanley Cohen
A mod-rocker háború csak egy példája
annak, miként befolyásolja a média a társadalmat a szubkultúrákról való felfogásukban
(is) és, hogy milyen következményekkel
járhat a közvetett információkra alapozó tömegek torzult világképének kialakulása.
Az eset Franc Roddam rendezőt is megihlette, Kvadrofónia (Quadrophenia) címen
jelent meg a film, amelyben egyébként
Sting is szerepel.
V.S. & Lady M

A

termés z e t
a szokásosnál
legalább két
héttel előbbre
tart. A következő felsorolást
csak vázlatos
információként írom azon kedves olvasóknak, akiknek a kertjében ilyen
gyümölcs, zöldség nincsen, (akinek
van, tudja): Már érik a tüskenélküli
szeder (szedermálna), az Althann
ringló, a Redhaven őszibarack, (az
Early Redhaven és a Dixired már
július elején leérett), szemezhető
a Csaba gyöngye és az Irsai Olivér
szőlő, az uborka július elejétől szedhető (bő termés van idén), érik a paradicsom, van már zöldpaprika. Ha
még permetezünk valamit, nagyon
figyeljünk az élelmezési várakozási
időre.

része nem fog beérni. Magnéziumhiány miatt júliusban permeteztem
a Néró szőlőt keserűsó tápoldattal,
(levéltrágyával), bár ez az idei termésen már nem sokat javít. Jövőre
virágzástól kell ezt használnom.
Azért írtam le ezt a jelenséget, mert
most kell figyelni a növények állapotát, viselkedését, hogy megismerjük
a jövő évi teendőinket. A kertész
hosszú távra gondolkodik.
Jelen tennivaló: Élvezzük a kert
termékeit. Sokféle gyümölcs, zöldség
éri el a felhasználhatósági állapotát,
azaz ehető, eltehető télire, későbbre,
savanyítható. Olyan szemmel is nézzük, mit csináltunk jól, mit rosszul,
hol hibáztunk, hogy tanuljunk belőle.

Jó szüretelést!
Élvezzük kézzel, szemmel, nyelvvel a munkánk valódi értelemben
Szőlő. Igen bőséges termés várha- vett gyümölcsét!
tó, reméljük nem lesz jégverés. A bő
Horváth Viktor
termésnek ára is van. Jelentkeznek
olyan hiánybetegségek, amelyek eddig nálam sohasem. Kálium, magnézium, vashiány. Ezt a leveleken lehet
észrevenni. Néhány fajta fehér szőlő
levelei sárgulnak, a fekete szőlőké
(pl. Néró, Zweigelt) bordó, lila lesz,
csak az erezet marad zöld. Ez hátráltatja az érést, vagyis a fürtök egy

i sk ol a i hír e k
Tanulmányi kirándulás
2. a osztály
A tanév vége felé közeledve egyik
kedves programunk a tanulmányi
kirándulás. A 2. a osztállyal Budapestre vonatoztunk az Andrássy
Élményközpontba. A Nyugati pályaudvartól pár kilométeres sétával
jutottunk el a helyszínre, ahol már
vártak bennünket. Miután a gyerekek végighallgatták a szabályokat,
birtokba vették a játékteret. A Future
Park felnőttek számára is szórakoztató és egyedi interaktív játékokkal
szórakoztatott minket. Életre keltek
a rajzok, óriáslabdák zenéltek és változtatták a színűket, érintés segítségével megismerkedhettünk a teremtés történetével, amerre léptünk
virágok nyíltak, várost építhettünk,
ami életre kelt, ugróiskolázhattunk
lábunk alatt változó síkidomokon,
és bármerre sétáltunk bálnák úszkáltak a talpunk alatt.
Tele élményekkel, hosszú séta
után, vonattal érkeztünk haza.
Varga Enikő
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Edzője neve Papp Attila., aki keményen, ugyanakkor gondos odafigyeléssel edzi a sportolóit.
2018 tavaszán Levente megmérettetések sorozatát kezdte el: a Világkupán 47 kilogrammban aranyérmes lett. Ezek után további sikerek
kísérték/ kísérik útját:
Merj álmodni…!
Esztergom, országos verseny: 2
A Neumann János Általános Is- aranyérem, melynek következő álkola tanulói nemcsak tanulásban és lomása 2018. szeptember 14-én a
tanulmányi versenyeken jelesked- világbajnokság Olaszországban. Adnek, hanem sporttevékenységekben dig pedig folyamatos felkészülés, a
is kiemelkednek. Az intézmény és hét öt napján.
pedagógusai által szervezett sportReméljük, hogy a bajnokságról jó
versenyek és sportkörök szervezé- eredményekkel tér haza.
sében kiemelkedő eredményeket
Addig pedig nem marad más hátmutatnak. Azonban van néhány di- ra, minthogy sok sikert, erőt és kiákunk, aki iskolán kívüli sportegye- tartást kívánjunk neki! Hajrá Levi,
sületeknél remekel. Ilyen tanulónk, hajrá Magyarország!
Kozma Levente János, jelenleg 6. b
„Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne
osztályos tanulónk, aki kick-boksz elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj
eredményeivel és teljesítményével meg az lenni, ami lehetnél!
tűnik ki társai közül. Levi 2017 tava-Dalnoki Jenő”
sza óta jár Kick-boxra, Veresegyházra, a Black & Gold Angels Kick-box
Magyariné Kalmár Edit
és K1 sportegyesülethez sportolni.
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Tanévzáró
Az iskolai év utolsó rendezvényét, a tanévzáró
ünnepséget 2018. 06. 22-én tartottuk meg az
Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola falai
között, ahol az iskolai évben utoljára jelentek meg
jeles eseményen az iskola diákjai, pedagógusai,
valamint a szülők, hozzátartozók.
A mindenki által régóta várt eseményt a 2. a
osztályosok tanévet búcsúztató, vidám nyári vakációt váró műsora nyitotta meg. A 10-es szorzótáblára rímelő, nyári pillanatokat idéző verset szavalt a
2.a-sok lelkes csapata, valamint Janikovszky Éva:
Már megint! című könyvéből hallhattunk egy aktuális részletet a jó bizonyítványért izguló kisfiúról
Keszmann Péter előadásában.
Ladjánszki Csilla intézményvezető tanévzáró
beszédét igyekezett rövidre fogni, hiszen az elmúlt
hónapok kemény, fáradságos munkája után a
diákokra, tanárokra egyaránt ráfér a pihenés. Az
igazgatónő összefoglalta a 2017/18-as tanévben elért tanulmányi eredményeket, méltatta a
tanulmányi, sport és művészeti versenyek kiváló
eredményeit, ismertette a tanév során véghezvitt
fejlesztéseket. Öröm volt hallani a kitűnő tanulók
hosszú névsorát, és látni büszkeségtől ragyogó
arcukat, ahogyan a dobogóra felléptek. Miután
minden kitűnőnk megkapta a jutalomkönyvét,
a versenyeken elért kiemelkedő eredményeket
ismerhettük meg. A diáktársak, pedagógusok, szülők tapssal fejezték ki gratulációjukat, nem csak a
kitűnő és jeles tanulóknak, hanem mindazoknak,
akik kemény, állhatatos munkájukkal akár sport,
művészeti, vagy tanulmányi területen önmagukat
felülmúlva hírnevet szereztek iskolánknak.
Emléklappal jutalmazták azon szülőket is,

akik segítették az iskola működését, szépítették
a gyermekek környezetét, bekapcsolódtak iskolánk programjaiba.
Néhány percig mindannyiunk Karcsi bácsija,
a nyugdíjba vonuló portás-gondnok bácsi is szót
kért, aki elköszönt a diákoktól, tanároktól, iskolavezetéstől, és átadta szívvel-lélekkel készített
búcsúajándékát, egy saját kézzel alkotott értékes
intarziaképet.
Végül elhangzott a már évek óta hagyomán�nyá vált, és sokak által várt mondat:
„A 2017/18. tanévet bezárom.”
Majd az iskola tanulói felvonultak osztálytermükbe az osztályfőnökök vezetésével, ahol
megkapták egész éves munkájuk eredményeképp a bizonyítványukat, és a jutalomkönyveket.

Mindenki boldog volt, hisz minden befejezés
valaminek a kezdetét jelenti, ez esetben a mindenki által várt, jól megérdemelt, nyári pihenés
vette kezdetét.
„Elfáradunk a tanévben,
vágyódunk a pihenésre,
szűkebb lesz az iskolapad,
mocorgunk az órák alatt.
Aztán egy nap a táblára, felkerül a diák vágya,
feltűnik a várva várt szó,
VAKÁCIÓ, VAKÁCIÓ!
Fut a lábunk gyöngypatakban,
fürdőzünk napsugarakban,
száll a kacaj, és az ének:
- Legszebbek a diákévek!”
Bódisné Hamvas Kinga

napener gia I.
Újra itt
a NYÁR és
a napsütés
nem csak a
szívünket
melegítheti
fel!
Használjuk
fel a nap nyújtotta energia lehetőségeket!
Tisztában van vele, hogy ha a
Földre érkező napsugarak teljes
egészét felhasználhatnánk valamilyen módon, akkor az egy óra alatti
napsütésből a Föld egy egész évi
áramellátását biztosíthatnánk?
Nem tudja milyen módon juthat

hozzá az értékes napenergiához?
Szolár rendszerekről szóló anyagunk segít Önnek tájékozódni,
megismerheti belőle a napelem
és a napkollektor működési elvét,
továbbá a megvalósítást biztosító
kamatmentes hitelről is informálódhat.
A szolár rendszer telepítése előtt
javasoljuk, hogy érdeklődjön az
építéssel kapcsolatos helyi szabályokról az illetékes polgármesteri
hivatalnál, tekintettel arra, hogy
Pest megye számos településén a
szolár rendszerek alkalmazásának
településképi vonzata is van!
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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a N A PE N ER G I A

Ezek után lehetőségünk nyílik a közvetlen
felhasználásra,
abban az esetben, ha fogyaszF EL H A S Z N ÁLÁSÁ N A K
tásunk van, azt közvetlenül a saját rendszeLE H ETŐ SÉ G EI
rünkből fedezzük. Tavasszal, nyáron, ősszel,
•
Napelem
szép időben többet termelünk, mint amit fel•
A napkollektorról követke- használunk, ilyen esetekben van segítségünkre
ző számunkban írunk
a SZALDÓ MÉRŐÓRA, hiszen amit fogyasztásunkon felül termelünk, azt visszatápláljuk a
NAPELEM
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Az ideális tájolás Déli, de D-Ny és D-K is
megfelelő. Sőt a teljesen keleti vagy a teljesen
nyugati tájolás mellet is elérhetjük a nulla forintos villanyszámlát.
Előnyök:
•
Állami támogatás igényelhető
•
Háza értéke nő, könnyebben eladhatóvá válik
•
Fenntartható energiaforrás
•
Nincs káros anyag kibocsátás, környezetét nem szennyezi
•
Tetőtér hőmérséklete 3-5
C°-kal csökkenhet

Elszámolás az áramszolgáltatók felé hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek
esetében:
Abban az esetben, ha az elszámolási időszakon belül a fogyasztás nagyobb a termelésnél, a
különbözetet számlázzák ki nekünk az aktuális
fogyasztási áron. Amennyiben a fogyasztásunk
Működési elv:
hálózatba, aminek mennyiségét az oda-vissza megegyezik a napelemes rendszer által történt
A napelem a Nap sugárzási energiáját mérő óra méri. Abban az esetben pedig, amikor termeléssel, a jelenlegi jogszabály alapján nem
közvetlenül villamos energiává alakítja át. Az a fogyasztásunk nagyobb, mint a megtermelt, keletkezik fizetési kötelezettségünk. Végül
energia átalakítását félvezető anyag (szilícium) a hálózatból vesszük a szükséges áramot.
pedig, ha több elektromos áramot termeltünk
végzi el úgy, hogy a sugárzás villamos töltéseHOVA TELEPÍTSÜK?
vissza a rendszerbe, mint a fogyasztásunk,
ket hoz létre. Ezeket a töltéseket a kialakított
A legjobb, a déli fekvésű, 45 fokos dőlés- akkor többlettermelés az évi átlagos termékár
villamos tér szétválasztja, és így a külső áram- szögű tető.
megközelítőleg 50%-ával kerül elszámolásra.
elvezető kontaktusokon keresztül ezek elvezetElsősorban a ház tetejére érdemes telepítehetők. A NAPELEM PANEL a nap energiájából ni napelemes rendszert, hiszen annak dőlése
Típusai:
egyenáramot állít elő, amit az INVERTER alakít megfelelő arra, hogy a napelem panelek ideáliát a háztartásban is használható váltakozó san termeljenek.
1. Amorf Szilícium napelem
árammá.
Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon ÁTLAGOSAN
1800-2000 napsütéses órával számolhatunk
évente.
A napelemek a Napból érkező fény segítségével termelnek energiát. A napelemes
rendszer által megtermelt energia egyenáramú,
és feszültsége függ a napelemek fajtájától és
számától. Ez az energia ebben a formában még
nem alkalmas arra, hogy háztartásunkat energiával lássuk el, és arra sem, hogy vissza tudjuk
táplálni az elektromos hálózatba. Egy inverter
berendezésre van szükségünk ahhoz, hogy ezt
az energiát megfelelő minőségű villamos energiává (230V, 50Hz váltakozó feszültséggé)
alakítsuk át.
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az élettartama rendkívül kedvező, akár 30 év
gyártói garanciával is megvásárolható. A tájolásra és dőlésszögre érzékeny, így a napelemes
rendszerek tervezésekor erre érdemes fokozottan odafigyelni.
3. Polikristályos napelem

A polikristályos napelem hatásfoka
megközelítőleg 10-13%, ami megközelíti
2. Monokristályos napelem
a monokristályos napelemét. A fejlett gyárA közvetlen sugárzást nagyobb hatásfok- tástechnológia következtében egyes típusai
kal alakítja át, mint az amorf szilícium napelem megközelítik vagy akár meg is haladják
(13-18%-os a hatásfoka), viszont a szórt fényt a monokristályos napelemek hatásfokát.
kisebb hatásfokkal hasznosítja. Kisebb a hely- A világ összes értékesített napelemének
igénye, mint az amorf szilícium napelemnek, több mint 55%-a polikristályos szilíciumból
készül. A tömeges gyártás következtében
az ára kedvezőbb, mint a monokristályos
napelemé. A polikristályos napelem a tájolásra és dőlésszögre kevésbé érzékeny, így
szélesebb felhasználhatóságot biztosít. Napjainkban ez a legnépszerűbb napelem típus,
ebből épül fel a legtöbb ipari és háztartási
napelemes rendszer.
Hegedűs Kinga
sajtóreferens
Pest Megyei Kormányhivatal

"

Az amorf szilícium napelemek a közvetlen
napsugárzást viszonylag alacsony hatásfokkal
alakítják át villamos energiává, ellenben a
szórt fényt magasabb hatásfokkal hasznosítják. Az ilyen típusú napelem modulok kevésbé
érzékenyek a „beárnyékolás” jelenségére, és
hatásfokuk körülbelül 6-8%-os. Egyik legfőbb
előnyük a kedvező áruk, így eléggé elterjed-

tek. Jól alkalmazhatók ott, ahol bőséges hely
áll rendelkezésre, valamint ott, ahol a napelem
üzemeltetésénél fő szempont a költséghatékonyság. Felületük homogén és kapható átlátszó, valamint hajlékony kivitelben is, igazodva
az építészeti és esztétikai elvárásokhoz. Gyári
garanciájuk általában 10 év, élettartamuk hozzávetőlegesen 15 évre tehető.

P OLG Á R M E S T E R I TÁ J É K O Z TATÓ
Tisztelt
Erdőkertesi
Polgárok!
Az eltelt
időszakban az
alábbi eseményekről számolhatok be.
Június 22-én a Neumann János
Általános Iskola tanévzáróján vettem
részt, ahol polgármesteri elismeréseket adtam át a Pest Megyei U14-es
bajnokság Közép A csoportgyőztes
Erdőkertes SE tagjainak:


Szokola Zsombor,
Obbágy Gergő,
Bökönyi Ábel,
Belucz Levente,
Teszár Dominik,
Horváth Patrik,
Berki Rikárdó,
Szabó Gábor,
illetve Ignátz Dávid,
Kaszala Gergely,
Behany Bálint,
Paucar Albert,
Orbán Botond.
Vezető edző: Csizmadia Balázs,
technikai vezető: Ignátz Szilárd

üg yi Júliális kapcsán.
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Idén július 21-én Erdőkertesen
került megrendezésre az Idősügyi
 Július 16 este volt a Polgárőr Tanács és az Önkormányzat közös
Elnökség ülése, illetve a Lecsópiknik szervezésében a Kistérségi Idősek
első szervezői megbeszélése.
Júliálisa az Ifjúsági Táborban.


Július 17-én Bizottsági- és KT
ülést tartottunk.


Dr. Pásztor László
polgármester

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!
Az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatalban a
7/2018. (II. 6.) KT határozat
értelmében:
2018. augusztus 6-tól – augusztus 10-ig
(hétfőtől péntekig)

igazgatási szünet lesz.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a
hivatal zárva tart.
A hivatal 2018. augusztus 13-tól
változatlan munkarendben dolgozik.
Erdőkertes, 2018. július 20.
Fehér Ágota sk.
jegyző

ez + az
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É vkezdés

Te ' l ' ó s za g ú
m á l n a b ok or !

a Ki Akarok Nyílni
Óvodában
Szeptemberben ismét elkezdődik egy újabb nevelési év. Ez a már
óvodába járó gyermekek számára
nem jelent különösebb változást az
életükben, ám az újonnan óvodát
kezdő gyermekek és szüleik már nagyobb izgalommal várják. Annak
érdekében, hogy ez a változás minél
zökkenőmentesebben teljen, intézményünk a szülős beszoktatást preferálja. Folyamatosan szoktatjuk be
a gyermekeket, hogy legyen kellő idő
minden kicsit vigasztalni, dajkálni,
ölbe venni. Kérjük a kedves édesanyákat, édesapákat (attól függően,
ki szoktatja be a gyermeket), hogy
az első három napot mindenképpen
úgy tervezzék, hogy Önök is tartózkodjanak az óvodában. Utána látjuk
a kicsiken, hogy mikor lehet az anyát
elengedni, ekkor már a délelőttöt
„egyedül” tölti a csoportban.
Minden gyermeknek szüksége lesz
az óvodai élethez:
- benti váltó cipőre, mely tartja a
gyermek bokáját
(Kérjük, NE papucsot hozzanak!)
- több váltás ruhára „balesetek” esetére

Ő

- udvarra időjárásnak megfelelő nadrágra, pulóverre, kabátra…stb
- óvodai ruhás zsákra
- ágyneműre + huzatra
Szeptember 3-tól óvodánkban folyamatos reggelit biztosítunk a gyermekek számára, mely azt jelenti, hogy
a szabad játék időt nem szakítjuk
meg a reggelivel, hanem 8.oo – 8.45.
a gyermekek igényeiknek megfelelően szabadon leülhetnek reggelizni.
Kérjük a kedves szülőket, hogy igyekezzenek reggel úgy beérni gyermekeikkel, hogy 8.45-ig kényelmesen
befejezhessék a reggelit.
A régebb óta óvodába járó és új
gyermekeinket szeretettel várjuk!
Minden családnak jó készülődést
kívánunk!
Az óvoda dolgozói

Július 3-án a Kistérségi
Idősügyi Tanács ülésén voltam


 A felszíni csapadékvíz-elvezeté-

si pályázat közbeszerzési eljárásának
elindítása az elmúlt hónap folyamán
szinte mind mindennapos feladatot
adott.
Július 11-én a Virágos Magyarországért Verseny zsűrije járt
nálunk.


Mi ebből a tanulság? Abszolút
csak annyi, hogy mielőtt lovat fotózol, hagyd magad megnyalni!

Július 12-én Nag y Miklóssal
eg yeztettem a Kistérségi Idős-
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sz volt, gyönyörű, színesedő, gomolyfelhős.
Lovakat mentem fotózni egy nagyon kedves, lószándékú ismerősöm hívott ki a legelőre... mindjárt tartott is egy gyorstalpa'L'ót,
miként viselkedjek, ha a pacik
esetleg, csupán kíváncsiságból közelednének hozzám.
Ha távol szeretném tartani
őket, akkor a rájuk irányított, feltartott tenyeremmel jelezhetem,
hogy elég, ott álljatok meg! Ó, ez
egyszerű, bagatell, gondoltam én.
Aztán mászkáltunk a réten,
kattogtattam a gépem, mikor is a
kísérőm kissé eltávolodott tőlem,
vagy én maradtam le, már nem
emlékszem.
...és ekkor ütött be a ménkő!
Két lovacska felfigyelt rám, mint
újszagú, terepidegen objektumra
és táguló orrlikakkal száguldottak
felém. A rapidtanfolyam összes intelmét feledve, megkövülten vártam a végzetem. Mindössze annyi
lélekjelenlétem maradt, hogy két
tenyeremmel takarjam a gépemet.
A lovak pedig egyre gyorsabban
siettek felém. Te 'L'ószagú málnabokor!!! Ez volt az utolsó épelméjű gondolatom és megadtam
magam a 'L'ósorsomnak...
Arra eszméltem, hogy meleg, nedves lónyelvek nyalogatják a kezemet, apró horkantások
kíséretében. Aztán Adrienne is
odaért, rendet teremtett, én meg
rogyadozó lábakkal, megrettenve,
ám büszkén hagytam el a terepet.

-S.Zs.-

a Természetjáró
tábor

