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Tisztelt
Erdőkertesi
Polgárok!

Az eltelt időszakban tör-
téntekről az alábbiakban
számolok be.

Február 13-án Eich László
úrral a Dunakeszi tankerület
Központ igazgatójával egyez-
tettem az Általános Iskola Épü-
letének jövőbeni használatáról.
Eredményeképpen az ebédlőt
a tanidőn túli időszakban az
Önkormányzathasznosíthatja.

Február 18-án részt vettem
a Kistérségi társulás
tanácsülésén, ahol elfogadtuk
annak ideiéviköltségvetését.

Február 20-án ülésezett az
Értéktár Bizottság, mely
javaslatot tett a Képviselő-
testület számára utca elneve-
zéseket illetően.

Február 22-én a Földhivatal
vezetőjével tárgyaltam telepü-

lésszerkezeti tervünkhöz kap-
csolódómódosításokról.

Február 23-án került meg-
rendezésre a Kocsonyafesztivál.

Február 27-én bejárást tar-
tottunk a Reformáció terének
szépítéséről. Ugyanezen a
napon voltam a Barátság
nyugdíjas klubban, ahol meg-
hallgattam az elmúlt évi beszá-
molót, illetőleg az idei
munkatervet.

Február 28-án Bizottsági és
Képviselő-testületiülésvolt.

Március 8-án a szokásokhoz
híven reggel 8 órakor az In-
tézmények kolléganőit köszön-
tötte aKandúrBanda, amely az
esti Községi Nőnapi ünnepsé-
gen is fellépett, melyről készült
felvétel megtekinthető a tele-
pülésweboldalán.

Március 11-én lakossági
fórumot tartottunk a Kodály
Zoltán utcában, a csatorna-
közmű beruházásához kap-
csolódóan.

Március 12-én településüze-
meltetési tapasztalatcserén
vettünk részt Kollégáimmal a II.
kerületiÖnkormányzatnál.

Március 15-én ünnepséget
tartottunk a Szabadságharc és
Forradalom évfordulójának al-
kalmából.

Március 19-én rendkívüli
Képviselő-testületi ülésre került

sor, melynek központi napi-
rendjei az Óvoda kapacitás bő-
vítéséhez, illetőleg bent folyó
munkáhozkapcsolódtak.

Az Óvoda új, két csoport-
szobás épülete, illetve a Béke
utca beruházásait illetően Köz-
beszerzési eljárás előkészítése
folyik.

Az Erdővárosiak terén lévő
játszótéren megkezdődött a
Sportparkberuházása.

Az elmúlt hónap folyamán
minden hét csütörtökön
csapadékvíz-beruházás koope-
rációs megbeszélésekre került
sor.

Az elmúlt két hónapban
különböző megbeszéléseken
készítettük elő az Erdőkertesi
Naplómegújítását.

Bízom benne, hogy ez a munka

nem volt hiábavaló és egy, a

Közönséget céltudatosabban,

informatívabban és esztétiku-

sabban szolgáló lapot tarthat

kezében aTiszteltOlvasó. ■

Dr. Pásztor László

polgármester
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• Környezettudatos kert
• Virágos épület
• Szép kert
• Legszebb konyhakert

A pályázat célja, kulturált, gyommentes és
virágos, belső-, elő- és utca kertek kialakítá-
sának elismerése, a környezettudatos ker-
tészkedés, a kertkultúra fejlesztése, a
tisztább, élhetőbb mikro- és makro- környe-
zet és rendezett közterületek létrehozása.

Környezettudatos kert kategóriában az
előkert és belső kert rendezettségét, tiszta-
ságát, gyommentességét, fák,
cserjék, virágok, gyepfelületek
állapotát, gondozottságát, kör-
nyezettudatos víz, talajgazdál-
kodást, a növényválasztás
harmóniáját és közvetlen kör-
nyezetébe való illeszkedését, a
kert és élővilág kapcsolatát
(madáretető, itató) értékeljük.
Környezettudatos kert kategóri-
ában elvárás, a kerti és konyhai
hulladékok megfelelő kezelése,
az esővíz gyűjtése és felhaszná-
lása, vegyi anyagok használatá-
nak minimalizálása.

Virágos épület kategóriában az épület
ablakpárkányain, erkélyein, lépcsőin, a tera-
szon, homlokzaton kialakított virágok, kom-
pozíciók gondozottságát, a növényválasztás
és a látvány harmóniáját, az épülethez és
közvetlen környezetébe való illeszkedését
értékeljük.

Szép kert kategóriában az előkert és bel-
ső kert rendezettségét, tisztaságát, gyom-
mentességét, fák, cserjék, virágok,
gyepfelületek állapotát, gondozottságát, a
növényválasztás harmóniáját és közvetlen
környezetébe való illeszkedését, értékeljük.

Legszebb konyhakert kategóriában a
konyhakert rendezettségét, gyommentes-
ségét, a növényválasztás és a látvány har-
móniáját, a megtermelt zöldség, gyümölcs
minőségét értékeljük.

Lakóközösségi ajánlások útján is be le-
het nevezni a versenybe. Abban az esetben,

ha a jelölt kertet a közvetlen la-
kókörnyezete ajánlja, a kert tu-
lajdonos beleegyezésével
nevezhet a fent említett kate-
góriák egyikére.

Részvételi szándékot a pá-
lyázati felhívás hátoldalán ta-
lálható jelentkezési lapon,
valamint Erdőkertes honlapján
lehet jelezni, melyet a követke-
ző helyeken kitett ládákba
dobhat bele.

• Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal
• ESÉLY Családsegítő Szolgálat
• Erdőkertes Faluház és Könyvtár

A bíráló bizottság június-július hónapokban
előre egyeztetett időpontban, belső megte-
kintéssel végzi szemléjét. A szemle során
fényképet készít, melyet az Önkormányzat

' Apályázatra
minden

Erdőkertesen
ingatlannal

rendelkező lakos
jelentkezhet.

Jelentkezési
határidő:

2019. május 15.'

ERdőkertes KözSég
ÖnkormányZata
pályázatot hirdet
lakosokrészére

a követkeZŐ kateGóriákban
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honlapjánmeg lehet tekinteni.
A pályázók sorszámmal ellátott

képeire a lakosok szavazhatnak, mely
szavazat kategóriánként a bíráló
bizottság szavazatával közösen alakítja
ki a végeredményt. Egy kategóriára egy
IP címről csak egy szavazatot lehet
leadni.

A kategória I-II.-III. helyezettek, az
ingatlan, utca frontjára kihelyezhető
plakettet, elismerő oklevelet és
vásárlási utalványt nyernek. Az I.
helyezett 35. 000,-, a II. helyezett 25.
000,-Ft, a III. helyezett 15. 000,-Ft
vásárlási utalványban részesül. A
versenyben résztvevők helyezéstől
függetlenül elismerő oklevelet kapnak.
Abban az esetben, ha kategóriánként
négy versenyzőnél kevesebb indul a
bíráló bizottság összevonhatja a kategóriákat. A versenyzőknek csak egy, az általuk megjelölt
kategóriára lehet jelentkezni. Abban az esetben, ha a versenyző nem tudja eldönteni melyik
kategóriában indul, –ennek megfelelően több kategóriát is bejelöl- akkor a bizottság eldönti a
kert jellegéből,melyik kategória szerint bírál.

Az eredményhirdetésre és ünnepélyes díjátadásra 2019. október hónapban a szemléken
készült képekből szervezett kiállítás keretében az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban kerül
sor. Sok sikert kívánunk a versenyhez! ■

Kertes Erdőkertesért Munkacsoport nevében:
Nagyné Gódor Csilla, alpolgármester

AKertes Erdőkertesért
Munkacsoport és Erdőkertes
Község Önkormányzata idén,

negyedik alkalommal szervezi
meg AKertészeti Fesztivált,

melyre szeretettel várja
az érdeklődőket.

A nap folyamán előadások, kitelepült
árusok, szakemberek várják Önöket.
Idén is lesz lehetőség növény csere-

berére.

Kérjük, aki szeretné felszaporodott
növényeit elhozni a rendezvényre

jelentkezzen az
esely@eselykisterseg.hu email címen,

vagy telefonon
Nagyné Gódor Csillánál

a 06-70-931-0966-os telefonszámon.

Jelentkezni
2019. május 31-ig lehet.
Ingyenes asztalt
biztosítunk!

A rendezvény részletes programjáról a
következő újságban, az óriás
plakátokon, Erdőkertes honlapján az
Erdőkertesi Kertészeti Fesztivál
Facebook oldalán és a Csodakert
újságban olvashatnak.

Kertes Erdőkertesért Munkacsoport
nevében:
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
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Ifjúsági Tábor 2019

A SZEDER Egyesület és a Veresegyház
Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási
Központ szervezésében

TáborHetek
07.01.-07.05. Fitten Kreatívan tábor

7-12 éveseknek
07.08.-07.12. Alternatív Művészeti tábor

10-14 éveseknek
07.15.-07.19. Játszunk Együtt tábor

7-11 éveseknek
07.22.-07.26. Állati hét

7-11 éveseknek
07.29.-08.02. Mindent Bele hét

10-16 éveseknek

Jelentkezés:

2019. június 3.-án 8.00 órától a Családsegítő
Szolgálatban, Erdőkertes, Fő út 51.

A jelentkezéshez kérjük, hozzák magukkal
a gyermek TAJ és lakcímkártyáját.

A Tábordíja 8.500,-Ft/ hét

Táboraink 8.00-16.30-óráig várják a tábo-
rozó gyermekeket.

Egy gyermeket, a nagyszámú jelentkezés
miatt maximum 2 hétre lehet beíratni.

Lehetőség van azonban további hetek
pótlapjaira feliratkozni, mely nem jelenti
egyértelműen a táborba való bejutást.

Nagyné Gódor Csilla, intézményvezető

Támogassa a SZEDER
Egyesületet adójának 1%-ával

Tisztelt Erdőkertesi Lakosok!
Kérjük, hogy támogassa a településünkön
19. éve működőSZEDEREgyesületet.

Egyesületünk az elsősorban hátrányos
helyzetű családok gyermekei részére szervez
nyári táborokat, Ki-Mit_Tud versenyeket, ifjú-
sági klubot, és a nyári RÁ”d”ÉRÜNK progra-
mot, mely a nyári szünetben heti két
alkalommal 17.00-21.00 óráig csellengést
megelőző programot biztosít a kamaszok-
nak.

Egyesületünk minden lehetséges pályá-
zaton elindul annak érdekében, hogy az
erdőkertesi gyerekeknek minél több és szí-
nesebb programot tudjunk biztosítani. Ezen
felül jótékonysági rendezvényeket szerve-
zünk, illetve támogatásokat fogadunk.

Az Egyesületben 10 fő önkéntes dolgozik,
bért senkinek sem fizetünk, ők mind a sza-
badidejüket áldozzák fel feladataink ellátására.

Számítunk az Önök segítségére is.
Amennyiben adójának 1%-át felajánlják, a
következő adatokra lesz szükségük. ■

Szülők Egyesülete Diákokért Erdő-
kertesen Közhasznú Egyesület

2113 Erdőkertes, Fő tér 4.

adószám: 18688791-1-13
Köszönjük támogatásaikat!

Nagyné Gódor Csilla, programvezető

SSZZEEDDEERR
((SSzzüüllőőkk EEggyyeessüülleettee

DDiiáákkookkéérrtt EErrddőőkkeerrtteesseenn))
KKöözzhhaasszznnúú EEggyyeessüülleett

22111133 EErrddőőkkeerrtteess,, FFőő ttéérr 44..
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"Szöszmötölő"

Iskolánk idén is lehetőséget biztosított a
jövőre első osztályt kezdő gyerekeknek és
szüleiknek, hogy kicsit megismerkedhes-
senek a leendő tanítókkal, megbarátkozza-
nak az iskolával.

Tanítóink rövid bemutatkozása után a
gyerekeket izgalmas programokkal várták .
Részt vehettek egy angol játékos foglalkozá-
son,vidám ceruza manókat készíthettek, va-
lamint az iskolánk tornatermében felállított
akadálypályát és ügyességi játékokat is ki-
próbálhatták. Kis bátorítás, bíztatás után a
gyerekek örömmel játszottak együtt mind

társaikkal, mind a tanító nénikkel. A lelke-
sebbek mind a két meghirdetett időpontra
eljöttek és lelkesen játszottak, ismerkedtek.
Minden gyermek kapott egy nyakba akaszt-
ható papír virágot, amire pecséteket gyűjt-
hettek a feladatok elvégzése után. Ezt
büszkén viselték és mutogatták mindenki-
nek, számolgatták, kimennyit gyűjtött össze.

Öröm volt látni játszani a gyerekeket, hogy
mennyire élvezik a játékokat, feladatokat. Bí-
zunk benne, hogy ez a lelkesedés sokáig tart
majd. Szeptemberben találkozunk! ■

Vidos Réka

Március 15.

A hagyományokhoz híven az
idei március 15-i megemléke-
zést is a 4. osztályosok tartották.
Az ünnepi műsor az énekkar fel-
lépésével kezdődött. A kórus tag-
jai verbunkos nótákat énekeltek
Gábor Áronról és Kossuth Lajos-
ról. Ezt követően a 4. évfolyam
tanulói adtak elő egy zenés jele-
netet Mióta piros, fehér, zöld?
címmel. A diákok korhű öltözék-
ben mutatták be az 1848-as ma-
gyarság életét. Elénk tárult az első
szabad magyar sajtótermék, a 12
pont és a nemzeti trikolór törté-
nete. A megemlékezés a Him-
nusz szavaival zárult. Köszönjük
kollégáink, Erdélyi Katalin és Be-
élyné Joóbi Éva tanítók, valamint
Torzsa-Boros Boglárka énekta-
nárnő felkészítő munkáját, illetve
köszönettel tartozunk a 4. osztá-
lyos tanulóknak és az énekkar
tagjainak is a színvonalas előadá-
sért és méltó megemlékezésért.■

Perbiró Ágnes
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Nóranéni
leveles ládája

Szepesiné Thaly Eleonóra vagyok, a tan-
év második félévétől az Erdőkertesi Neu-
mann János Általános Iskolamegbízásában
az iskola pszichológusi feladatokat látom
el. Férjemmel tizennégy éve élünk Erdőker-
tesen. Született négy kisgyermekünk, akik
jelenleg óvodás-, illetve iskolás korúak.

Ez időben a Pécsi Tudományegyetemen
szereztem pszichológusi diplomámat. Ez-
időben betekintést nyerhettem a dél-bara-
nyai tanoda program indulásába, lényeges
szakmai és emberi tapasztalatokat szerezve
a beás többségű szórványfalvak életéből.
Szakmai érdeklődésem egyre inkább a pszi-
chés zavarok megértése és gyógyítása felé
terelődött, ezért további tanulmányaimat az
alkalmazott pszichológia klinikai vonalán
folytattam, majd klinikai és mentálhigiéniai
szakpszichológusként szakvizsgáztam. Gya-
korló éveimet jó mesterek mellett tölthet-
tem, szemléletformáló helyeken, 2004. óta a
váci Jávorszky Ödön Kórház Pszichiátriai
Osztályán dolgozom. A kórházban diag-
nosztikai és terápiás feladatokat látok el.

Az iskolapszichológia feladatainak és ke-
reteinek a kijelölése az Iskolával közösen
történik. Felkérést kaptam az iskola osztály-
közösségeinek fejlesztésére. Problémafóku-
szú találkozások keretében szeretnénk a

felmerülő kérdéseket kezelni (pl. indulatke-
zelés). Kidolgoztunk és útjára bocsátottunk
egy szociálpszichológiai felmérést, amely az
osztályok többségét érinti, és a belső viszo-
nyok feltárására irányul. A vizsgálat kereté-
ben lehetőség lesz beszélgetni a
gyerekekkel fontos témákról, így például: az
empátia és kölcsönösségi viszonyokról, a
helyes önértékelésről, az agresszió problé-
máról, csoportlégkör- és identitás kérdések-
ről, a normaképzésről, az osztályokról
személyesen, illetve minden olyan dologról,
amelyek a gyermekek mentálhigiéniai
egészségét segíti. Lehetőség van egyéni ta-
lálkozásokra is, adott keretek között.

Az Iskolában kihelyeztünk egy postaládát,
amely lehetőséget kínál arra, hogy közvetítő
(küldő) személy nélkül is, tehát közvetlenül,
személyesen is bejelentkezhessenek a diá-
kok a pszichológusnál, adott kérdéseikkel,
problémáikkal. A lehetőség anonim módon
is működhet, és krízisintervenciós célokat is
szolgál.

Munkámban nagymértékben számítok a
helyi pedagógusok és szülők támogatására.
Nagy felelősséget jelent ránk, felnőttekre
nézve, ha a gyermekre, mint esetleges tü-
nethordozóra tekintünk, aki a környezete
impulzusaira érzékenyen reagál, és leképezi
azokat. ■

Szepesiné Thaly Eleonóra

Alsó tagozatos
tanulmányi versenyek

Mint minden évben, idén is megrendeztük a második, harmadik és negyedik évfolya-
mosok tanulmányi versenyét. Az osztályokat öt-öt gyermek képviselte, így évfolyamonként
10 tanuló mérte össze a tudását. Több olyan diák is volt, aki mindhárom versenyen indult.
Matematikából, logikus gondolkodást igénylő feladatokat oldottak meg , a helyesírás verse-
nyen helyesírási készségükről adtak számot a tanulók és a szövegértés versenyünkön pedig
kompetencia alapú szövegértési feladatok megoldását értékeltük.
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Íme az eredmények

Gratulálunk a helyezetteknek és az őket felkészítő pedagógusoknak, szülőknek!

A legjobban teljesítő diákok, március 18-án az Őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola
által szervezett versenyen képviselték iskolánkat. Ezen a területi versenyen Keszmann Péter
3.a osztályos tanuló III. helyezést ért el helyesírásból, Győri Gyula Zoltán 8.b osztályos tanuló
szintén 3. lett matematikából. Gratulálunk nekik! ■

Balászsné Pásztor Anikó



ÁLDÁS, BÉKESSÉG

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. ÁPRILIS

10

ÁLDÁS,
BÉKESSÉG!

Végre újra húsvéthoz kö-
zeledünk. Mivel ez a legna-
gyobb keresztyén ünnep,
így kiemelkedő időszak ez
minden évben. Tulajdon-
képpen a böjti időszak is
azért alakult ki előtte, az a
40 nap, hogy méltó módon
tudjunk rákészülni lelkileg
arra, hogy Jézus Krisztus
szenvedését, kereszthalá-
lának értelmét egyre mé-
lyebben megértsük,
megéljük, és annak mon-
danivalója erőt adjon a
mindennapjainkhoz. Ez a
keresztyénség húsvétja.

Hogy a mai Erdőkertesen,
a mai Magyarországon mit
jelent a húsvét? Hogy van-
nak-e olyanok, akik biblia-
olvasással, imádsággal és
mély elcsendesedéssel ké-
szülnek az ünnepre? Igen,
vannak. Az igaz, hogy a mai
helyzetben már az egyna-
pos ünnep is megterheli az
embereket. Március 14-e es-
te én is akartam kenyeret
venni, hiszen 15-én reggel
elindultunk 21 serdülővel
egy kétnapos kirándulásra,
lelki töltekezésre, tehát
szükség volt ennivalóval is
készülni. Érdekes volt átélni,
hogy szinte még morzsa
sem maradt a pékségben,
nemhogy fél kiló kenyér.
Pedig szombaton már nyit-
va voltak a boltok, de csü-
törtök este a vevők mindent
elvittek. Ha egyetlen napra

nem elérhető a vásárlás,
már bajba jutva érezzük
magunkat.

Mert világunk a folyama-
tos üzemmód világa. Nem
tudom, van-e elektronikai
eszközünk, amelyen nincs
„stand-by” üzemmód, vagyis
hogy szinte abban a pilla-
natban már használni tud-
juk, amikor hozzáérünk.
Fénymásolóink, laptopjaink,
tabletjeink, telefonjaink és
egyéb eszközeink ilyenek, és
sokan vettek már szünet-
mentes áramforrást is hoz-
zá. A tollnak mindig írnia
kell, a kávéfőző már magá-
nak darálja a kávét is, nincs
időnk vele bíbelődni. Folya-
matos a mindenféle politi-
kai kampány is évtizedek
óta. Az üzletek állandóan a
legjobb dolgokat kínálják
nekünk, mindig egyre na-
gyobbnak kell lennie a gaz-
dasági eredményeinknek is,
egyszerűen nincs megállás.
Illetve ha van, az a halálnak
a jele ami világunkban.

Pedig de jól tudták a ré-
giek, hogy nemcsak kaszál-
ni kell, hanem meg is kell
fenni a kaszát. Sőt, néha ka-
lapálni is kell, hogy éles le-
gyen. Tudták, hogy amikor
este van, akkor nem a pet-
róleumlámpát kell használ-
ni, hanem aludni kell, hogy
majd tudjanak gondolkodni
és helyesen cselekedni más-
nap. Tudták, hogy minden
életkornak megvan a maga
szépsége és boldogsága,
így nemcsak a folytonos fia-
talkornak és karcsúságnak,

erőnek és fittségnek, hanem
a bölcs öregkornak, a há-
zasság 2-3 (vagy több) évti-
zedes hűségének is, vagy az
egyházi temetések re-
ményteljes vigasztalásának
is.

Lehet, hogy ehhez kellett
a megfelelő életritmus is,
amiben pl. a 40 napos
böjttel és befelé fordulással
együtt a húsvéti diadal és
méltóságteljes öröm meg-
élése is megfelelő helyen
volt. Majdnem úgy tűnik,
hogy mai életritmusunkat
csak a hőmérséklet változ-
tatja meg. Nyáron más
sportokat végzünk, mint té-
len. Máshogy öltözünk fel.
De wellness hétvégére bár-
mikor elmehetünk. Stran-
dolni is tudunk, az év
bármely napján. Szaunázni
is lehet augusztusban is,
nem kötődik semmi sem-
mihez. Koncertek, fesztivá-
lok, szórakozási lehetőségek
reklámjai mindig elérnek
engem is.

Nem akarom minősíteni,
hogy jó-e ez így, vagy rossz.
Hiszen ilyen. Nem is tudunk
sok mást tenni. Néhányan
ugyan kivonulnak tanyára,
gazdálkodnak, és fütyülnek
a világra. De úgy tűnik, hogy
ezt nem sokan teszik, és
nem sokan tehetik. Gyára-
ink, melyek sok-sok itt lakó-
nak adnak tisztes
megélhetést, folyamatos
üzemmódban dolgoznak, a
gépek járnak, ki kell szolgál-
ni őket. Mit tehetünk tehát?

Belső utat keressünk.
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Legalább még húsvétig. Legalább annyit
haddmondjak, hogy én nagyon örülök az év
szakaszainak. Igen, meg lehet találni min-
denben a mondanivalót és az örömöt. Sza-
bad választásunk, hogy mivel telnek el
estéink. De jó lenne, ha egymással tudnánk
beszélgetni, és nem csak az online világban!
Eltéve a képernyőt, kikapcsolva a zenét, csak
csendben leülve, és szemlélve egymás te-
kintetét. Figyelve a lélek ráncait. Mert igazán
ez esne jól. Talán az sem esne rosszul, ha ki-
csit korábban kapcsolnánk le a lámpát. Még
akkor is, hamaradt valamennyi munkamás-
napra.

De azt is el kell mondanom, hogy miért
nem megy mindez. Még akkor sem, ha vala-
ki szívesen változtatna. Mert nem vagyunk
szabadok. Leköt, nemcsak a munka, hanem
a virtuális tér, a sok-sok hír, izgalmas élmé-
nyek. Lelkünk nem azt teszi, és sokszor nem
is arra vágyik, ami jó lenne.
Viszont ne felejtsük el, miért is van az ün-

nep! Azért, mert Jézus Krisztus legyőzte a
Gonoszt! Meghalt, teljesen, és feltámadott,
teljesen. Ilyet soha senki nem tudott csinálni.
Esetleg amesében. De a Biblia szerint ez va-
lósággal megtörtént két évezrede. Sőt, van-
nak is olyanok, akik nemcsak emlékünnepet
tartanak, hanem erőt merítenek. És átélik a

szabadulást, hogy van erő mégis elcsende-
sedni, van erő mégis szeretni, van erő meg-
bocsátani, van erő, van lehetőség felállni,
megújulni. Jézus Krisztus hozta ezt el. Ezért
ünnep a húsvét! Ezért a legnagyobb ünnep
a húsvét! Nem a fogyasztásról szól, hanem a
győzelemről. Jézus győzött, és mi hitben
kapcsolódhatunk Őhozzá!

Kívánom, hogy minél több erdőkertesi,
minél több magyar ember értse ezt meg,
és kapjon erőt Jézus győzelméből. Hogy
szabad nemet mondani arra, ami lehúz és
megkötöz! Hogy szabad igent mondani ar-
ra, ami Isten szerinti élet, ami Őneki tetszik,
és minket is feltölt. Jézus nem azért győzött,
mint egy sportoló, egy bajnok, hogy fel-
emeljék a kezét. Ő azért győzött, hogy ne-
künk segítsen. Hogy a mi házasságunk
jöjjön helyre, hogy a mi gyermekeink tudja-
nak hasznos életre felnövekedni, hogy mi
találjuk meg az értelmet az életünknek. Ak-
kor is, ha elmúltak a jó és kényelmes idők. ■

Áldott húsvéti megújulást kívánok!
Hiszen: „Krisztus meghalt ami bűneinkért”
(1 Korinthus 15,3) Ámen

Gergely Ferenc Barnabás
református lelkész
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Óvodai beiratkozás

Április 25. (csütörtök) 8.oo órától – 17.3o óráig
Április 26. (péntek) 8.oo órától – 16.oo óráig

Ami szükséges a beiratkozáshoz:
- gyermek lakcímkártyája
- gyermek TAJ kártyája
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek oltási kiskönyve
- szülő személyigazolványa és lakcímkár-

tyája
- elvált vagy külön élő szülők esetén, ha kö-

zös felügyelettel rendelkeznek, akkor egy be-
leegyező nyilatkozat azon szülőtől, aki külön él
a gyermektől
(letölthető a honlapról www.kertesiovi.hu)

Figyelem!

Csak a 2016. december 31-ig született
gyermekeket lehet beíratni!

Meggyorsítja a beiratkozást, ha az óvoda
honlapjáról letöltött és előre kitöltött papí-
rokkal érkeznek.

www.kertesiovi.hu

Vöröskeresztes
ruhaosztás

Vöröskereszt bázisóvoda lévén, március
18-án szervezte meg a Vöröskereszt a ru-
haosztást óvodánkban, azon szülők részé-
re, akik a támogatói díjat befizették. Nagy
örömünkre szolgált, hogy nagy volt az ér-
deklődés és több doboz jó minőségű új ru-
ha kerülhetett kiosztásra.Madárovi

Ebben az évben is folytatódott a Madarász
ovi program óvodánkban. Érdekes és színes
előadás keretében kaphattunk betekintést a
természet tavaszi ébredésébe. A foglalkozás
interaktív volt, a gyerekek szívesen kapcso-
lódtak be az előadó kezdeményezésére. Meg-
ismerhettük az első tavaszi virágokat, színes
madarakat láthattunk és madárhangokat
hallgattunk, valamit megtapinthattunk gó-
lyatollat és rigótollat. Megismerkedtünk az
idei év madarával is.

Bozsik foci

Március 4-én 4 x 15 fős csoportokban
zajlott a Bozsik foci program, melynek ke-
retében az edző futball előkészítő labdagya-
korlatokat végzett a nagycsoportosokkal.
Nagy élményt jeltett mindenki számára,
hogy a végén mikro csoportokban mérkő-
zést is játszhattak a gyerekek. 

Vargáné Omrai Zsuzsanna



Ahhoz, hogy a folyamatos munka eredménye-
ként a fejlődés jó irányban haladjon, minden idő-
ben szükség van visszajelzésekre.

Egy település életében is így van ez. A követ-
kezőkben megtalálható kérdőív kitöltésével és
visszajuttatásával nagy segítséget adhat Erdő-
kertes jövőjének tervezéséhez.

Az itt élő több mint 9 ezer ember véleménye
és cselekvése, ahogy eddig is ha egy irányba ha-
ladt, nagy dolgokra volt képes, és szeretném, ha
ez a jövőben sem lennemásképp.

A kérdőív kitöltésére lehetőség van az Erdő-
kertes Napló középső lapjának kivételével, amely
igény esetén fénymásolható.

A kézzel történő kitöltés során kérem legyen
figyelemmel az olvashatóságra.

A kitöltött kérdőívet a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán, a Faluházban, a Ki akarok Nyíl-
ni Óvoda Rákóczi utcai és Ifjúsági Tábori épületé-

ben, valamint az Esély Szociális Alapellátási
Központ épületében kihelyezett gyűjtőládába
való bedobással juttathatja el hozzánk.

Leadási határidő: 2019.május 6.
Lehetőség van a kérdőív interneten történő

kitöltésére és továbbítására is, a link megtalálha-
tó a www.erdokertes.hu vagy a www.face-
book.com/erdokertes oldalakon.

A kérdőívek feldolgozását követően az ered-
mények közzétételre kerülnek.

Kérem, és előre is köszönöm, hogy a kérdőív
kitöltésével segíti az önkormányzat munkáját,
hogy továbbra is a közös jövőt építhessünk ma-
gunk, gyermekeink, unokáink számára.

A kérdőív kitöltése anonim és csak néhány
percet vesz igénybe.

Köszönöm a kitöltésre fordított idejüket. 
Tisztelettel:

Dr. Pásztor László
polgármester

Kérdőív erdőkertesi lakosoknak (2019)

1. Az Ön életkora: 2. Az Ön neme: 3. Az Ön végzettsége:

4. Miképp közlekedik az alábbi célokból, ha elhagyja a települést:

Munkába / Iskolába Vásárlás céljából Szabadidő elöltéséért

Személy-
gépjárművel
Vasúttal
Busszal

5. Hol dolgozik?

Erdőkertesen Budapesten
Veresegyházon Diák vagyok
Szadán Nyugdíjas vagyok
Gödöllőn Munkanélküli vagyok
Vácott Kisgyermekkel vagyok otthon

Egyéb: ....................................................................................................................................................................................................................

6. Mióta él Erdőkertesen /mikor költöztek ide?

Mindig is itt laktam
1995 előtt
1995 - 2008
2008 - 2015
2015 óta

<18 év

18 – 25 év

26 – 50 év

51 – 65 év

>65 év

Férfi

Nő

Felsőfokú

Középfokú

Alapfokú



7. 3 észrevétele a településről, amit pozitívnak tart:

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

8. 3 észrevétele a településről, amit negatívnak tart:

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

9. Mennyire elégedett Ön Erdőkertes fejlődésével?
(1 - kifejezetten elégedett, 2 - elégedett, 3 - inkább elégedett, 4 - egyáltalán nem elégedett)

1 2 3 4

10. Ön mit tartanama a településünk leginkábbmegoldandó 3 problémájának?

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

11. Milyen fejlesztés megvalósulását tartja a legfontosabbnak a következő 10 éven belül?
(1 – egyik legfontosabb, 2 - fontos, 3 - inkább fontos, 4 – egyáltalán nem fontos)

1 2 3 4

Bölcsőde építése

Orvosi rendelő
felújítása

Járdák felújítása,
építése

Utak felújítása,
építése

Felszíni csapadékvíz
elvezetés javítása



Mi az, amit Ön személyesen tesz / tenne lakóhelyéért?

Igen Nem

Komposztálás

Zöldhulladék gyűjtés

Szelektív hulladék gyűjtés

Szemétszedés

Polgárőrség

Önkéntesség a közösségért

Utcarendezés, faültetés, virágosítás
(közös társadalmi megmozdulás)

Egyéb .....................................................................................................................................................................................................................

12. Hogyan vélekedik az Önkormányzat által szervezett rendezvényekről?
Melyiket tartja a legjobbnak? (1 - egyik legjobb, 4- legrosszabb, nem sorrend)

1 2 3 4

Kocsonya fesztivál

Bálok

Nosztalgia, operett
est, lecsófesztivál

Majális

Kertészeti fesztivál

Családi nap

Sörfesztivál

1 2 3 4

Zöldfelület
megújítása, játszóterek

Települési szervezésű
kulturális programok

Piac

Egyéb .....................................................................................................................................................................................................................



13. Megfelelőnek tartja-e Ön a település biztonságát?

Igen

Nem

Ha nem akkor kérjük fejtse ki,miért: ............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

14. Honnan szeret(ne) tájékozódni a helyi hírekről és eseményekről?
(több válasz is adható)

Helyi újság

Hirdetőtáblákról
Esetlegmit javasolna, hova lenne érdemes még hirdetőtáblát kihelyezni?

......................................................................................................................................................................................

Önkormányzati honlapról

Facebookról

Egyéb .....................................................................................................................................................................................................................

Adventi rendezvény
sorozat

Javaslat .................................................................................................................................................................................................................

15. Milyen gyakran tájékozódik ezen a csatornán a helyi hírekről?

Naponta

Hetente

Alkalmanként

16. Mennyire elégedett a helyi híreket tartalmazó kommunikációs csatornákkal?
(1 - kifejezetten elégedett, 2 - elégedett, 3 - inkább elégedett, 4 nem elégedett)

1 2 3 4

Javaslat .................................................................................................................................................................................................................
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9–ig látható Foltos Kata életútja munkái-
ban elmesélve – Radványi Katalin patch-
work kiállítása

5-én (péntek) 18.00 Zenés színház - Film-
slágerEst Zenés táncos színpadi produkció
2 felvonásban, a Csomópont előadásában
(ismertető alább!)

Belépődíj: 1-200.-Ft és 900.-Ft, elővételben
már kapható!

10-én (szerda) 14.30 ISKOLAPÉLDA –
Winkler Márta előadása (ismertető alább!)

10-én (szerda) 18.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB

11-én (csütörtök) 18.00 BioPont Klub – Old
Blue, ahol a farmer újjászületik
(ismertető alább!) Előadó Plank János

13-án (szombat) Gombaismereti túra
(bővebb információ plakátokon)

13-án (szombat) 18.00 Horváth Veronika
iparművész kiállításának megnyitója
Megnyitja: Kéri Bálint Bence festőművész

16-án (kedd) 15.00 HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
kézműves foglalkozás gyermekeknek (Elő-
zetes bejelentkezés szükséges, ápr. 12-ig!)
Jegyár: 300.-Ft/fő (anyagköltség)

16-án (kedd) 16.00 HÚSVÉTI KÉSZÜLŐ-
DÉS kézműves foglalkozás felnőtteknek
(Előzetes bejelentkezés szükséges, ápr. 12-
ig!)
Jegyár: 500.-Ft/fő (anyagköltség)

23-án (kedd) 17.00 Szenior Akadémia – 1.
előadás Dr. Jászberényi József: Az idősödő
világ - hogyan őrizzük meg egészségünket
50 felett?

27-én „Családi nap a természetben” túra
a budai hegyekben (bővebben a plakáto-
kon)

27-én 13.00 (szombat) ULTI KLUB
27-én 09.30-17.30 WILLIAMS ÉLET-

KÉSZSÉGEK - tréning 1.

28-án (vasárnap) Gombaismereti túra
(bővebb információ plakátokon)

28-án 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub

MÁJUS

1-jén MAJÁLIS az Ifjúsági Táborban (bő-
vebb információ plakátokon)

4-én 09.30WILLIAMS ÉLETKÉSZSÉGEK 2.

7-én 17.00 Eszterhai Katalin könyvbemu-
tatója

12-én (vasárnap) Gombaismereti túra
(bővebb információ plakátokon)

18-án 18.00 Orczi Bernadett baba- és já-
tékkészítő kiállítása

19-én 16.00 Mazsola és Tádé – gyermek-
színház, belépődíj: 1.400.-Ft, elővételben
kapható

23-án 14.00-18.00 VÉRADÁS

26-án (vasárnap) Gombaismereti túra
(bővebb információ plakátokon)

26-án 6.00-19.00 (vasárnap) EURÓPAI
PARLAMENTI VÁLASZTÁS
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FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó
klub létrehozását tervezzük, melyhez
várjuk mindazon érdeklődők jelentkezé-
sét, akik elhivatottságot éreznek a tele-
pülés múltjának kutatására, az itt
kezdetekben megtelepedett családok
életének, sorsának felderítésére.

Winkler Márta már pá-
lyája kezdetén sokat kísérle-
tezett: új szemléletű,
gyerekközpontú iskolát
akart. 1988-ban létre is hoz-
ta… az első magyarországi
alternatív iskolát, a KINCS-
KERESŐT.

„Azt akartam, hogy a
gyerekek képesek legye-
nek rá, és akarjanak is elin-
dulni egyedül, ne várjanak
el kész ismereteket. Kérdé-
seik legyenek minél szerte-
ágazóbbak. Tevékeny
részesei legyenek a tanítás-
nak, önmagukat és társaikat
is tanítsák. A kézikönyvekbe
belesárgult, elavult ismere-
tek, tankönyvek tanmeséi
helyett a tudományt fejlő-
désében kívántam követni.”

A legfontosabbnak a játé-
kot, a sok mozgást, a gon-
dolkodni tanítást és az

önálló problémamegoldást
tartja. A munkában szigorú
és következetes mind a gye-
rekekkel, mind önmagával
szemben. Az ének, a játék
máig fontos szerepet játszik
az iskola életében.

(Részlet: https://www.el-
te.hu/content/elte-sikerek-
winkler-marta.t.17785)

...MÉGEGYKIS
ZENE

Bekapcsolódtunk a MÜ-
PA vetítős rendezvényso-
rozatába, az előadásaikon
felvett filmekből lehetett vá-
logatni. A MÜPA HD prog-
ramsorozat keretein belül
még szélesebb közönség
számára válik elérhetővé a
sokak által már jól ismert
MÜPA-élmény. Ingyenes ve-
títésekkel kaphatnak láto-

gatóink ízelítőt az elmúlt
évek felejthetetlen zenei
programjaiból. Országszerte
több helyszínen párhuza-
mosan tekinthetőek majd
meg a MÜPÁ-ban készült
különleges felvételek. Ehhez
csatlakoztunk most mi is. A
következő előadásokat az
alábbi napokon vetítjük
majd a könyvtárban:

2019. június 23. Szájról
szájra; Swing All Stars (két
film)

SZÍNHÁZI ELŐ-
ZETES

Április 5-én (péntek)
18.00 Zenés színház: Film-
slágerEst
Zenés táncos színpadi

produkció 2 felvonásban, a
Csomópont előadásában

Kabaré, Grease, Meseau-
tó, CsiniBaba, Aladdin, Chi-
cago, Valami Amerika, Hair,
Dirty Dancing, Mamma Mia,
Forró szél… és még sok más
filmslágerből részletek
hangzanak el.

Belépődíj: 1-200.-Ft és
900.-Ft, elővételben már
kapható!
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Kedves
Anyukák,
Apukák!

A tervezett SZÜLŐKLUB
elindult a Faluházban, a
neve HÉTSZÍNVIRÁG CSA-
LÁDI KLUB. Minden páros
hét csütörtökön 17.00 órától
vannak a találkozások,
melyre a gyermekeket is
hozni lehet. Emlékeztetőül:

- Ha gyermeke fejlődése
eltér az átlagostól, ha sajá-
tos nevelési igényű, ha ta-
nulási nehézséggel küzd,

- ha szeretne más szülők-
kel tapasztalatot cserélni,
beszélgetni,

- ha szeretne segítséget
kapni a felmerülői problé-
mák megoldásához, akkor
itt a helye!

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

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

Befogadtuk a Szentend-
rei Teátrum színház tavaszi
bemutatójának a próbáit.
Márciusban és áprilisban
lettek volna a próbák, és a
Móricz Zsigmond novellái-
ból összeállított „Magyar
mesék” című előadást Er-
dőkertesen is bemutatták
volna májusban. Ám sajnos

a művészek több társulat-
ban is dolgoznak, s ez a ta-
vaszi bemutató áttevődik
őszre – aktuálisan beszámo-
lunk majd a fejleményekről.
De kárpótlásul a színház fel-
ajánlotta egy már kész elő-
adásukat: Jávor Pali Nagy
Mulatása, Benkő Péterrel a
főszerepben. Az időpontról
folynak az egyeztetések.

BŐRMÍVES
TANFOLYAM

indul ismét (megfelelő
számú jelentkező esetén) a
Faluházban, vezeti Havas
Péter. A foglalkozások heti
egy alkalommal, pénteken
17.00-19.00 óráig lesznek, a
minimum létszám négy fő,
és amaximum hat fő.

Tervezett foglalkozások
száma: 4

A foglalkozásokon bőr
ékszereket és amuletteket
készíthetnek a résztvevők,
féldrágakövekkel és tűz-
zománccal kombinálva.

A díja alkalmanként
2.000.-Ft, mely az eszköz-
használatot, a felhasznált
bőr és a festék árát is tartal-
mazza. Az egyéb kiegészítő
kellék-anyagok ára (ásvá-
nyok, tűzzománc, csatok,
stb.), melyet az elkészített
ékszerhez felhasználnak,
külön fizetendő.

Alapfokú
gombaismereti
tanfolyam

indult Erdőkertesen
márciusban, folyamatos
csatlakozási lehetőséggel.

A tanfolyam kettő idő-
szakos: tavasszal és ősszel
hat-hat elméleti foglalko-
zással (minden 2. csütörtö-
kön 18-20 óráig) és 6-6
terepgyakorlattal (hétvégén
kb. 2-3 órás elfoglaltsággal).

Több, mint 110 gombafaj
megismerésére nyílik lehe-
tőség. Foglalkozunk a gom-
bagyűjtés szabályaival, a
gomba termőtest felépíté-
sével, határozó bélyegeivel, a
mérgezésekkel, a felhaszná-
lással és tartósítással, a
gyógyhatású gombákkal.
Elektronikus tananyag és
jegyzet. Fakultatív vizsga le-
hetőség.

Érdeklődni és jelent-
kezni lehet Kis Szidónia
gomba szakellenőrnél
(tel.: 30-293-0359, szidonia-
kis@gmail.com), valamint a
Faluház elérhetőségein.

A Faluház GYERMEK-
MEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST
szervez, elsősorban a saját
rendezvényei idejére, hogy a
kisgyermekes szülőknek
megkönnyítsük a program-
jaink látogatását. VÁRJUK a
jelentkezőket, akikkel elbe-
szélgetünk a feladatról.

Megfelelő számú jelent-
kező esetén újból indítjuk a
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kosárfonó és a nemezelős
tanfolyamot, továbbá a
patchwork (foltvarró) klubot.
Várjuk az érdeklődők jelent-
kezését!

TÁRSASKÖR

Előadásokat, programo-
kat, beszélgetéseket szerve-
zünk a község és a környék
lakói számára, akik érdeklőd-
nek amúlt és jelen történései,
jelenségek, okok és okozatok
iránt, kíváncsiak a világ dolgai-
ra, vannak ismereteik, vélemé-
nyük, melyeket megfelelően
alátámasztott ellenvélemé-
nyek hatására akár meg is vál-
toztatnak. A TÁRSASKÖR
elnevezés kiegészítéséhez szí-
vesen veszünk javaslatot, ami
esetleg egyedi vagy lokális töl-
tést ad a kifejezésnek. Felme-
rült a KERTESI TÁRSASKÖR
név, de várnánk a kreatív ötle-
teket, és egy év múlva (ez a
pozitív gondolkodás!) meg-
tartjuk a KÖR „névadóját”. A
nyertes pályázót színházjeg-
gyel jutalmazzuk.

A Kertesi Kamarakórus
várja a tagjai közé mindazo-
kat, akik szívesen énekelnek,
és szeretik a jó társaságot.
Próba minden csütörtökön
18.oo órától, karvezető Iványi
Magdolna.

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

MEDITÁCIÓ

BUBÁN ANDIVAL pénte-
kenként 18.00 órától az Er-
dőkertesi Faluház és
Könyvtárban.

Szeretettel invitál péntek
esténként 1-2 órára egy kö-
zös, vezetett meditációra.

Tudnivalók a programról:
Csakratisztító meditáció

(8. csakráig), az adott nap
témája mindig igazodik a
résztvevők aktuális energe-
tikájához. Lelki oldódások,
az önmegismerés folyama-
tában mélyebb megértések
várhatóak, mindenkinek a
saját szintjén, amire készen
áll és amit megenged ma-
gának.

A PROGRAM INGYENES.

JÁTSZANI JÓ!

elindult a klub!
A TÁRSASJÁTÉK KLUB

már hónapok óta működik
(felnőttek számára). A havi
egy alkalom időpontját a je-
lentkezőkkel egyeztetve ala-

kítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ”
szlogen remélhetőleg má-
sok érdeklődését is felkelti,
és szívesen választják a ki-
kapcsolódásnak eme for-
máját. Emellett – vagy
ennek keretében – a bridzs-
ben járatos emberek jelent-
kezését is várjuk, szeretnénk
bridzs klubot is létrehozni.

Mikrokontroller klub
működik a Faluházban!

Robot-, elektronikus já-
ték-, lakásriasztó-, öntöző
automatika-, látvány-elekt-
ronika áramkör építés. Mik-
rokontroller- és számítógép
programozás. Linux alapis-
meretek. Klubvezető: Tóth
János Péter.

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, vegy-
szermentes életmód kiala-
kításához nyújtott segítség.
Az előadásokhoz kapcsoló-
dóan az egymástól-tanulás
módszerét (is) alkalmazzuk.
A „benti” foglalkozások mel-
lett célzott természetjáráso-
kon veszünk részt, pl.
gyógynövény-ismereti és
gyűjtő túrán, továbbá gya-
korlatban is megtanuljuk a
gyógynövények feldolgozá-
sát. A részvétel díjtalan!

Ennek keretében most
különleges programra hí-
vok, és egyben gyűjtünk az
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Old Blue számára alapanya-
got a további munkáikhoz.
A nagyszerű kezdeménye-
zésüket ily módon (is) támo-
gatjuk. Az új
gyermekkönyvtári helyisé-
günkbe tőlük rendeltünk
puffokat. A nagy környezeti
károsítást okozó farmer-
gyártás (meghalljuk az elő-
adáson) használatból
kikerült darabjai nem a hul-
ladékgyűjtők dombjait nö-
velik, hanem szép, ízléses,
értékes, és viszonylag olcsó
termékek készülnek belő-
lük. Ezen kívül sok ember-
nek ad munkát. Segítsünk
mi is! Az előadást megelőző
héten hozza be megunt, ki-
nőtt, kivásott farmerét a Fa-
luházba, melyet felajánlunk
a további munkáikhoz.

AVIVA gátizmokat erősí-
tő torna nőknek (igény ese-
tén ősszel indul)

„A 3 órás alaptanfolya-
mon megismerjük a me-
dencealapi izmok feladatát,
beszélünk arról, hogy milyen
problémák esetén merülhet
fel izomgyengeség és meg-
tanuljuk a gátizmokat erősí-
tő gyakorlatokat. Milyen
probléma esetén ajánlott?

Stresszinkontinencia:
amikor köhögésre, orrfújás-
ra, futásra, ugrálásra, neve-
tésre a vizelet elcsöppen; ha
a szelek és a széklet vissza-
tartása nehézséget okoz;
hólyagsüllyedés (hólyag-
sérv); méhsüllyedés; végbél-
süllyedés (végbélsérv); tág
hüvely;

A tanfolyam elvégzése
után heti 1 alkalommal kö-
zös gyakorló órákon tudjuk
együtt végezni a feladato-
kat, illetve otthon is ajánlott
napi 20 percet gyakorolni a
tartós eredmény elérésé-
hez.” Zelei Éva ■

A Faluházban ősztől is-
mét rendszeresen működő
tanfolyamok, szakkörök,
klubok:

SENIORJÓGA (hétfő):
14.00-15.00; JÓGA (hétfő):
17.30-19.00; Meridián torna
(kedd): 16.00-17.00; ÉLETERŐ
Egészségügyi torna (kedd):
17.00-18.00; Kézimunka cso-
port (páratlan hét kedd):
16.00-18.00; Énekkari próba
(csütörtök):18.00-20.00;
Nyugdíjas Klub (szerda):
15.00-20.00; BABA-MAMA
Klub, (csütörtök): 10.00-
12.00; Meridián torna (csü-
törtök): 16.00-17.00; ÉLET-
ERŐ Egészségügyi torna

(csütörtök): 17.00-18.00;
ALAKFORMÁLÓ EDZÉS
(csütörtök): 18.30-19.30; Mik-
rokontroller klub (péntek):
17.00-20.00; BioPont Klub
(külön értesítés szerint):
18.00-20.00; ULTI-klub (min-
den hónap utolsó szombat):
14.00-18.00; Nosztalgia klub
(minden hónap utolsó va-
sárnap): 17.00-22.00

Az alább felsorolt szak-
köröket megfelelő számú
jelentkező esetén részvételi
díjas formában indítjuk. Bő-
vebb tájékoztatást honlap-
jainkon és plakátokon
olvashatnak.

Gyermek színjátszó szak-

kör: (hétfő) 16.30-18.00; Ke-
rámia szakkör: (kedd)
16.00-17.30, Néptánc: (hétfő):
15.00-16.00; Moderntánc
(több korcsoport számára!)
(péntek): 16.30-17.15; Ifjúsági
színjátszó (szombat): 18.00-
20.00; Grafika kurzus (csü-
törtök): 15.00-18.00

A programjaink megtalálhatók Erdő-
kertes község honlapján, a Faluház

címszóra kattintva, a
www.erdokertesfaluhaz.hu;

www.erdokertesfaluhaz.tamop.info;
www.veresegyhazi-kke.hu;

www.gkrte.hu;www.dunapartprog-
ram.hu;www.reginanet.hu;

www.pestmegyei-hirhatar.hu;
www.info-godollo.hu; akister-

seg.hu/telepulesek.html és awww.rik-
kancshirek.hu oldalakon.

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Pallag Katalin
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Könyvtári Híradó!

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség –
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
–ez évben is Internet Fiestára hívta a
könyvtárakat, melynek célja, hogy minél
szélesebb körben megismertessék a
könyvtárak a 21. századi kommunikáció
korszerű formáit, hasznos lehetőségeit,
eszközeit. Az országos rendezvénysorozatra

2019.március 21. és 28. között került sor.
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár ez

évben is csatlakozott a rendezvényhez. Két
alkalommal március 21.én és 26.-án „Mit?
Hol? Merre?” -KALANDOZÁS A NETEN- című
programmal várta kollégánk Szemánszki
Attila az idősebb korosztályt, akik segítséget
kaphattak a világhálón való tájékozódáshoz,
választ kaphattak felmerülő kérdéseikre. ■

Hollósi Marika könyvtáros

Nagy Csanád: Kertépítés
mindenkinek

Manapság egyre többek
igénye, hogy saját kertjüket
tudatosan alakítsák ki. Az öt-
leteken, hasznos tippeken,
szakmai tanácsokon túl egy-
fajta látásmódot is szeretne a
szerző átadni: a kertépítés
művészet, melyben el kell
merülni.

Szendi Gábor: Napfényvita-
min

A szerző könyvében rámu-
tat: a civilizált világ nagyváro-
sokba koncentrálódott
népessége folyamatos D-vi-
tamin-hiányban szenved, és
ez az egyik fő oka a rák, az
autoimmun betegségek, a
légúti és idegrendszeri meg-
betegedések, és számos más
civilizációs betegség roha-
mos terjedésének.

Dr. Kondorosi Ferenc: A
migráció kockázatai

Jól képzett jogtudósok, ta-
pasztalt politikusok, sokat lá-
tott politikai elemzők keresik
a szavakat, hogy leírják, meg-
fejtsék, szabályozzák, amit
szinte lehetetlen, hogy meg-
gátolják, vagy legalábbis ke-
retek közé szorítsák a leges
legújabb kori népvándorlást.

Háy János: Otthonunk
könyve (5 kisregény)

Ez az a könyv, amiben
mindannyian benne va-
gyunk. Ebben a könyvben
születünk meg és növünk fel.
Ez a könyv a mi könyvünk
nyáron, a strandon árnyék-
ban és szikrázó napon, s per-
sze télen, amikor minden túl
kopár és túl hideg.

Pezőcz András: Óbudai
Mágusképző

"Milyen is az élet a Vörös-
vári Úti Általános Bűvész- és
Mágusképző Bentlakásos Is-
kolában? Abban az iskolában,
ahol csak egyszerű bűvésze-
ket képeznek, de olykor ezek
a bűvészek nagyon is hason-
lítanak az igazi varázslókra.



KÖRNYEZETÜNK

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. ÁPRILIS

23

Állattartás

A családi kedvencek után szeretnék
néhány szót ejteni az úgynevezett haszon-
állat tartásáról is.

Tudnunk kell, hogy ezeknek az állatoknak
a tartása is szabályokhoz kötött. A hatályos
szabályozás szerint a településünkön min-
denhol tartható haszonállat. Az önkormány-
zatnak nincs rendeletalkotási felhatalmazása
az állatszám korlátozására vagy egyes terü-
leteken a megtiltására. Az adott ingatlanon
tartható állatszámot az ingatlan mérete, és
az ott tartott állatok helyigénye határozza
meg. Az állattartónak természetesen ki-
emelt kötelessége az állategészségügyi és
higiéniai előírások betartása. Az állattartónak
megfelelő helyet kell biztosítania ingatlanán,
gondoskodni kell takarmányozásról, a takar-
mány tárolásáról és az állatok itatásáról.

Az állattartó épületet, kifutót lakóépüle-
tektől, kúttól, utcafronttól a lehető leg-

messzebb kell létesíteni és különös
gondossággal kell kialakítani a trágyatárolót.
A lehető legkevesebb látvány, zaj és szagha-
tás érje a környezetében élőket, gondos-
kodnia kell a rendszeres légy és
rágcsálóirtásról. Azt tanácsoljuk, aki haszon-
állatot kíván tartani az mindenekelőtt ke-
resse fel szomszédjait és jelezze feléjük e
szándékát.

Bejelentési
kötelezettség

Az eb bejelentés, papír alapon leadható
az Önkormányzat ügyfélszolgálatánál,
vagy beküldhető e-mailban a legyen-
rend@erdokertes.hu e-mail címre.

Még mindig nagyon kevesen éltek tele-
pülésünkön az elektronikus eb bejelentés le-
hetőségével.

Az idei évben ismét lesz kötelező eb ös-
szeírás, így aki 2019 évben adja be az eb be-
jelentő lapot, annak - és csak annak-, nem
kell kitölteniemajd az eb összeíró lapot.

A múlt évben elektronikusa bejelentők-
nek csak a veszettség oltás idejét kell majd
pótolnia. ■

Égetés

„Június 1-augusztus 31-ig
TILOS a nyílt téri égetés”

Továbbra is lehet bográcsozni, lehet sza-
lonnát is sütni a hét minden napján az in-
gatlanok területén, az Országos Tűzgyújtási
tilalom idején a kertekben és az erdősávok-
tól min. 200 méterre engedélyezett. Au-
gusztus 31. és május 31. között, kedden és
szombaton elégethető a száraz avar és a
gallyak.■

Befogad-LAKErdőkertesi
Állatvédő Alapítvány

Adószámunk : 18746594-1-13
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Befogad-LakHírek

Március hónapban 11 kutyát fogtunk be.
Volt, akit sajnos több alkalommal. Ebből, 10
a chipnek köszönhetően hazakerült, ami
igazán jó hír. Egy kutyus ugyan chipes, és
nem is a településünkre van regisztrálva, a
cím és telefonszám ezért nem jó, a gazdái-
nak felkutatása jelenleg folyamatban van.

Aki támogatni szeretné munkánkat,
pénzadományaikat az OTP-nél vezetett
11742568-20003775 számlaszámra vár-
juk. Köszönjük!

Idén az SZJA 1%-ra is jogosultak lettünk,
ezért hálásak vagyunk annak, aki ránk gon-
dol az adója 1%-nak felajánlásával és támo-
gatja Alapítványunkat, vagy a többi
erdőkertesi civil szervezetet.

Köszönettel: Mittó Gabriella
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Kedves Anyukák!

Február 8-tól Lőtte Erika védőnő, szülési
szabadságra megy, ezért az elkövetkezen-
dő időkben az ő körzete (Erdőkertes 2. kör-
zet) az alábbiak szerint a két másik körzet
védőnőjéhez kerül. Kérjük, hogy időpontot
telefonon kérjenek a státuszvizsgálatokra és
a várandósgondozásra.
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SPORTBÁL
Idén március 9-én rendeztükmeg 12. al-

kalommal a már hagyománnyá vált, jóté-
konysági Sport Bált, az Erdőkertesi Sport
Egyesület javára.

Az ajtón belépve, mosolygós Úriemberek fo-
gadtak minket egy pohár pezsgővel és nőnap al-
kalmából egy szál virággal, illetve a New Ergoline
Szolárium jóvoltából egy-egy dizájn üvegbögré-
vel. Terem idén is gyönyörűen feldíszítve és íny-
csiklandó pogácsa illattal fogadott minket, amit
Egri Edinának köszönhettünk ismét.

A bált idén is Csizmadia-Nagy Éva nyitotta
meg, aki minden évben oroszlánrészt vállal a
szervezésben, férjével Csizmadia Balázzsal és
Fristáczki Ildivel karöltve. A köszöntők sorában
számomra egy nagyon kedves ember, Hutóczki
András (Bandi), az egyesület elnöke következett.
A beszédeket pedig, mint minden évben dr.
Pásztor László polgármester úr zárta.
Vacsora előtt egy szenzációs bemutatót lát-

hattunk Sűrű FX Tamás világbajnok 3. helyezett
freestyler-től. Őt követte Váradi Réka és tánc-
partnere Antal Dávid lélegzetelállító társastánc
bemutatója.

A bemutatók után a vacsora következett, amit
idén is Leszák Ildi Konyhájának köszönhettünk. A
vacsora alatt Szénási Attila szolgáltatta a kelle-
mes aláfestő zenét, majd belecsapott a billen-
tyűk közé és indulhatott a hajnalig tartó
mulatozás. Mire felocsúdtunk a produkcióból,
kezdetét vette a tombolahúzás. Rengeteg érté-
kes ajándék került kisorsolásra, hála és köszö-
net a sok felajánlónak, akik ezzel támogatták a
bált és az egyesületet. A fődíj egy 3 nap/2 éjsza-
kás wellness hétvége volt két fő részére Balaton-

füredre, amit Paktus Barna és Csizmadia Balázs
ajánlott fel. Ezúton is gratulálok a nyertesnek és
kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat,
mert fantasztikus élményben lesz részük!

A tombola után, Szénási Attila újra felpör-
gette a hangulatot és reggel 6-ig nem is volt
megállás. Úgy gondolom, ez az időpont híven
tükrözi, hogy újra egy fergeteges buliban volt
részünk. Szerintem az összes vendég nevében
megköszönhetem a szervezőknek, hogy ott le-
hettünk és ígérjük, hogy a jövő évi 13. Sport Bált
sem fogjuk kihagyni!

A szervezők külön szeretnének még köszöne-
tet mondani Pallag Katalinnak és Hollósiné Mari-
kának a Faluház biztosításáért, Csapó Krisztinának
a virágokért és díszítésért, Goldschmiedt Kriszti-
nek a díszekért, Györkös Fannynak a fotózásért,
Dekorklinikának a jegy és plakátok nyomtatásá-
ért, Pásztor Józsefnek az ital felajánlásért, Szokolá-
né Zámbori Ildinek, Varga Katinak és Deák-Pataki
Kittinek a tombolában nyújtott segítségért. ■

Külön köszönet illeti meg a tombola nyere-
mények felajánlásáért,

Csupakaland Családi Élménypark, Puchner Élménybirtok Bikal,
Veres1 Színház, Tó Wellness Hotel Bánk, Vácrátóti Botanikus Kert, Mil-
lionehair Schwarzkopf Pólus, New Ergoline Szolárium, Gombai Cuk-
rászda, Csemetesziget, Kärcher Hungaria Kft, Tara Szalon, Vácdukai
Vadaspark, AraDesing, Beautiful Art Szépségközpont, Gyenes Levente,
Fristáczki Pál, Libra Étterem, Schunk Pincészet, La Pizza Nostra, Lox-
ton Kft., Magicbox Játékpont Veresegyház, Dor'Kő a Ketrecbe zárt
szépség Aszód, Meggyes Pizzéria,, Medveotthon Veresegyház, Sóly-
mosi Zoltán Chili Forever Sun, SpeedFitness, Dekor Klinika, Liszkai
Hentes, Fess-Veres –élményfestés, Mey Hungária Kft., Leoland Gödöllő,
SCITEC NUTRITION üzlet, Csúcs ABC (Diósi Péter ), Kópé Gazdabolt,
Zsike Kozmetika, Pádár-Bárdos Alexandra, Palló Katinka, Deák Bence,
Ágoston Gábor, Sógor László, Kapuvári Daniella, Bazsi László, , Dékány
Évi, Falus Györgyi, Györkös Fanny, Merkl Kinga, Gódor Robi, Katona
Zsuzsa, Diósi Péter, Kiss Móni, Váradi Attila, Goucz Nóra, Dandos Arab-
ella, Pető Ferenc, Topolánszky Ákos, Jakab Sándor és édesanyja, Diósi
Katika, Váradi Andrea, Babér Melinda, Tóth Norman, Szolga Szilvia, Be-
hany András, ifj. Pásztor Gyula, Tóth László, Erdőkertesi Zöldséges Üz-
let és egy helyi hobbi bőrdíszműves.
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