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TISZTELT
ERDŐKERTESI
POLGÁROK!

A z eltelt időszakban tör-
téntekről az alábbiak-

ban számolok be.

Március 20-án a Kutyás
edzőpark bérlőjével egyez-
tettem az idei három fordu-
lós Erdőkertesi Bajnokságról.

Március 21-én részt vet-
tem a Kistérségi Idősügyi
Tanács ülésén, ahol egyez-
tettünk az idei évben - kör-
nyékünkön élő idősek
számára - szervezett prog-
ramokról.

Március 23-án a Dányban
rendezett, 26. Galgamenti
Óvodások Néptánctalálkozó-
ján vettem részt. Az Erdőker-
tesi Kendermorzsa csoport, a
hagyományoknak megfele-
lően utolsó előttiként lépett
fel, mert következő eszten-
dőben településünk ad majd
otthont az immáron 27.
Fesztiválnak.

Március 28-án este a Falu-
ház emeleti Tükrös Termében
az Isten Hozta Erdőkertesen
találkozónak egy újabb alkal-
ma volt, ahol azokat köszön-
töttük, akiknek a február eleji
időpont nemvolt alkalmas.

Április 4-én a megújult Ve-
resegyházi Kormányablak ün-
nepélyesátadójánvettemrészt.

Április 15-én Boldizsár
Dániel képviselőtársammal
tartottunk kihelyezett foga-
dóórát a József Attila és a
Béke utca sarkán, ahol szép
számban megtiszteltek
bennünket a környék lakói.

Április 16-án Bizottsági és
Képviselő-testületi ülés volt.

Április 17-én Tóth Tamás
főépítésszel egyeztettem az
előttünk álló beruházások
tervezési feladatairól.
Ugyanezen a napon részt
vettem Észak-kelet Pest és
Nógrád megyei regionális
hulladékgazdálkodási és
környezetvédelmi önkor-
mányzati, Vácon tartott ülé-
sén.

Erdőkertes Község Ön-
kormányzata pályázatot
nyert helyi Piac kialakítá-
sára, a volt Roheim kastély-
ban (Iskola utca 5.). A ház
tetőszerkezete 2017-ben pá-
lyázati pénzből már meg-
újult, most az udvar kerül
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sorra. Az udvar térkőburkola-
tot kap, a zöldfelület pedig
826 m² gyepesítéssel, 18 fa és
80 cserje telepítésével kerül
kiépítésre. A piachoz tartozó
kiszolgáló helyiségek (piac-
gondnokság, élelmiszer-biz-
tonsági ellenőrzés,
gomba-szakellenőr részére
vizsgáló helyiség, mosdók, il-
lemhelyek) kiépítése a már
meglévő épület alagsorában
kerül kialakításra, 92 négyzet-
méteren. A piac a Bocskai ut-
ca felől akadálymentesen lesz
megközelíthető, akárcsak a
kiszolgáló helyiségek. A térvi-
lágítás kandeláberekkel lesz
biztosított. A piacon az erdő-
kertesi és a környékbeli ter-
melők árusíthatják saját
portékáikat, a lakosok pedig

közvetlenül a termelőtől, az
élelmiszerláncot rövidítve vá-
sárolhatják meg a számukra
szükséges termékeket. A pá-
lyázat teljes összege
157.729.239 Ft, melyből 90%
Európai Uniós támogatás, 10%
pedig az Önkormányzat által
biztosított önrész.

A helyi Piacot bemuta-
tó kisfilm megtekinthető:
www.erdokertes.hu

Minden hét csütörtöki
napján a csapadékvíz beru-
házás kooperációs értekezle-
teire került sor.

A tó bérletként történő
hasznosításáról több alka-
lommal tárgyaltam a hónap
folyamán, bízom benne,

hogy a kérdésben való dön-
tés rövidesen a Képviselő-
testület elé kerülhet.

Felmondásra került a har-
minc évvel ezelőtti koncesz-
sziós bérleti szerződés, a
Polgármesteri Hivatal épü-
letében lévő, két helyiség
bérleti szerződése, a jelenlegi
jogutóddal rendelkező, Digi-
tel 2002 Távközlési és Infor-
matikai Koncessziós Rt.-vel. A
helyiségek visszaalakításukat
követően irattárként, iroda-
ként fognak funkcionálni.

Sajnos a csapadékvíz be-
ruházásnak sok fa és növény
esik áldozatul. Azonban, ezt
követően lehetőség nyílik
arra, hogy az utcák képét
már minden kötöttségtől

"" EErrddőőkkeerrtteess KKöözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa
ppáállyyáázzaattoott nnyyeerrtt hheellyyii PPiiaacc kkiiaallaakkííttáássáárraa
aa vvoolltt RRoohheeiimm KKaassttééllyybbaann.. ""
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mentesen alakít-
hassuk ki, és a jár-
darekonstrukciót,
illetőleg a beruhá-
zást követően a
zöldterületi helyreál-
lítás megtörténhes-
sen mindannyiunk
közös örömére.

Kérem Önöket,
hogy a tavasztól
őszig terjedő idő-
szakban fokozottan
törődjenek, tartsák
karban, szépítsék az
ingatlanjaik előtti
területet. E tevé-
kenység támogatá-
sára, népszerűsí-
tésére a település
Önkormányzata
versenyt hirdetett.
Ajánlom szíves fi-
gyelmükbe, vegye-
nek rajta részt.

Az április hónap-
ban megrendezett szemét-
gyűjtő akción mintegy
hetvenen vettek részt, köszö-
nöm mindenkinek, az áldoza-
tos tevékenységét, segítségét.
Külön köszönöm a főszerve-
zőnek, Kovács Mariannak és
az ebédet felajánló Milus Már-
tának a közreműködést.

Az Erdővárosiak terén, a
Bacsó Béla és a Pozsonyi utca
sarkán a Sportpark telepítése
megtörtént. További eszkö-
zöket szeretnénk kihelyezni,
azonban az átadás-átvételre
csak május hónapban kerül
majd sor, azt követőleg lesz
birtokba vehető.

A Béke utca köztes szaka-
szára – Trencsényi utca és
Vereckei utca – a közbeszer-
zési eljárás meghirdetésre
került, az elmúlt Képviselő-
testületi ülésen. Az Óvoda
építés dolgában előrelátha-
tólag a Képviselő-testület a
következő ülésén határozhat.

A csapadékvíz beruházást
– ahhoz igazodóan - végző
kivitelezőt kértem, hogy a
Katona József utcában meg-
épülő árokrendszert mielőbb
kivitelezze, hogy annak a Fő
út és a Fenyves utca közötti
szakaszán az aszfalt burkolat
megerősítése a nyár folya-
mánmegtörténhessen.

Június 8-án az Ijfúsági
Táborban megrendezésre
kerül a Kertesi Családi Nap
és a Kertészeti Fesztivál egy-
idejűleg. (Fő út 232.) ■

Dr. Pásztor László
polgármester
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EURÓPÁBAN SZINTE
EGYEDÜLÁLLÓ

EZ A MAGAS SZINTŰ
SZOLGÁLTATÁS

Mindannyiunk közös célja, hogy a követ-
kező tíz-tizenöt évben Magyarország

az egyik legélhetőbb országgá váljon Euró-
pában, és ezt a célt azzal is tudjuk szolgálni,
ha emeljük a közigazgatás színvonalát –
mondta el Tuzson Bence, a Pest megyei 5.
számú választókerület országgyűlési képvi-
selője április elején, a Veresegyházon meg-
nyílt új, korszerű ügyfélközpont, vagyis a
Kormányablak átadóünnepségén. Itt intéz-
hetik mostantól hivatalos ügyeiket az erdő-
kertesiek is. A mi feladatunk az, hogy a
magyar embereket szolgáljuk – fogalmazott
a lapunknak adott interjúban a Miniszterel-
nökség közszolgálatért felelős államtitkára.

– Veresegyházon eddig okmányiroda
működött. Miért döntöttek úgy, hogy ép-
pen ez fejlesztik tovább új, modern Kor-
mányablakká?

– Elsősorban azért, mert felmértük a la-
kossági igényeket, és minden tekintetben
ezt igazolták a számok. Azt, hogy mekkora
igény volt éppen itt egy ilyen jellegű fejlesz-
tésre, szemléletesen jelzi például az is, hogy a
Pest megyei okmányirodák közül évek óta
ebben az egységben volt a legmagasabb az
egy ügyintézőre jutó ügyek száma, vagyis
nekik havi átlagban ezer-ezerkétszáz ügyfe-
let kellett kiszolgálniuk. Másfelől pedig az el-
múlt időszakban Veresegyházon olyan
fejlesztések valósultak meg, amelyek min-
denkinek, tehát a közösség egészének a
hasznára válnak.

– Az erdőkerteseik is érezhetik ezek elő-
nyeit?

– Igen,mindenképp. Gondoljunk csak arra,
hogy új gyógypedagógiai általános iskolát
építettünk Veresegyházon a speciális neve-
lési igényű gyerekeknek, amely fogad erdő-
kertesi tanulókat is. Emellett korszerűsítettük
a szennyvíztisztítást és a közvilágítást, de en-
gem például nagy örömmel tölt el az is, hogy
tavaly megkezdtük a Katolikus Gimnázium
építését, amely a tervezett ütemben halad.
Nemsokára befejeződik a református általá-
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nos iskola tornaterme, és egy megújult épü-
letbe léphetnek be a tanulók és az oktatók.
Csaknem félmilliárd forintból újult meg a
Misszió Egészségügyi Központ, és állami tá-
mogatással bővült a Veresi Paradicsom Kft.
Ezek a beruházások elsősorban a Veresegy-
házon élőknek jelentenek fontos előre-
lépést – és nemmellesleg: lehetőséget –,
de az egész régió érdekeit szolgálják,
mint ahogy az ottani Kormányablak
szolgáltatásai Erdőkertes lakosságának
is megkönnyítik a hétköznapi ügyinté-
zést, hiszen ezután ők is egy ilyen mo-
dern és szép helyen tudják intézni az
ügyeiket.

– Miért fordítanak ekkora figyelmet a
Kormányablakok, vagyis az ügyintézés fej-
lesztésére, komfortosabbá tételére?

– A kormányzat az elmúlt évek intézmény-
fejlesztéseivel hozzájárult ahhoz, hogy meg-
teremtse a 21. század igényeinek megfelelő
körülményeket, s ennek a munkának a pozi-
tív hozadékait ma már az itt élő emberek
helyben, a saját településükön is érezhetik.
Így például a veresegyházi kormányablak-
beruházás költsége bruttó százhuszonnégy-
millió forint volt. Mindannyiunk közös célja,
hogy a következő tíz-tizenöt évben Magyar-
ország az egyik legélhetőbb ország legyen
Európában, és ezt a célt azzal is tudjuk szol-
gálni, ha emeljük a közigazgatás színvonalát.

– Ilyen tekintetben hol áll Magyarország
a nemzetközi összevetésben?

– Tulajdonképpen az élvonalba tartozunk,
ugyanis Európában szinte egyedülálló az a
magas szintű szolgáltatás, ami amagyar kor-
mányablakokban elérhető, de ez nem a
puszta falaknak köszönhető, hanem azoknak
az embereknek is, akik ezekben a hivatalok-
ban dolgoznak. A mi feladatunk az, hogy a
magyar embereket szolgáljuk. Ahogy a ve-
resegyházi megnyitóbeszédemben is el-
mondtam, államtitkárként sok helyen jártam
már az országban kormányablakot megnyit-

ni, de az embernek mindig egy kicsit „haza
húz a szíve”, és ezért külön öröm számomra,
hogy most a saját választókerületemben
nyithattunk kormányablakot, részben talán
ezzel is meghálálva azt a bizalmat, amit a ta-
valyi választásokon ebben a régióban kap-

tunk. A kormány kiemelten támogat minden
magyar várost és falut, mert szeretnénk elér-
ni, hogy a minden településen a lehető leg-
magasabb színvonalon tudjuk segíteni az
emberek mindennapjait.

– Hogyan befolyásolhatják mindezt a
közelgő európai parlamenti választások
eredményei?

– Bármit, amit országos vagy helyi szinten
ma a kormányzat biztosít a lakosságnak, csak
akkor tudjuk hosszú távon fenntartani, ha
meg tudjuk védeni a határainkat, ezért is
tartjuk kiemelten fontosnak, hogy megfelelő
okmányok nélkül senki ne léphessen be az
országba. Meg kell őriznünk a szuverenitá-
sunkat, és ezt a célt szolgálja Orbán Viktor
miniszterelnök hétpontos bevándorláselle-
nes programja is. Mi továbbra is kiállunk a
véleményünk mellett, miszerint csak mi,
magyarok dönthetünk arról, hogy kivel aka-
runk együtt élni, és kivel nem, ezt nem dik-
tálhatják nekünk egy európai központból,
Brüsszelből sem. Az elmúlt két kormányzati
ciklusban elért eredményeinket tehát akkor
tudjuk megőrizni, ha olyan képviselőket
küldhetünk az európai parlamentbe, akik ott
is a nemzeti érdekeinket képviselik a szava-
zásokon. ■

" Megteremtjük a 21. század igényeinek
megfelelő körülményeket."

Tuzson Bence, közszolgálatért felelős államtitkár
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NEUMANNOS
SIKEREK

Kis matematikusainkkal évek óta rend-
szeresen részt veszünk az Isaszegi

Damjanich János Általános Iskola által
szervezett, tankerületi levelezős, logikai
versenyen. Az idei versenyt 2019. március
14-én rendeztékmeg.

A verseny célja: A feladatsorokkal fejlesz-
teni a diákok kreativitását, problémamegol-
dó gondolkodását, vizuális képzeletét,
kombinációs képességét, valamint szociális
érzékenységét, illetve régi és újkori táblajáté-
kok segítségével különböző megoldási stra-
tégiákkal megismertetni a gyerekeket.

Iskolánk egy 5. osztályos ( Balázs Anna 5.b,
Galkó Márton 5.a, Tejfel Dániel 5.b és Kakuk-
Varga-Ákos 5.b ) és egy 6.osztályos csapattal
( Farkas Viktória 6.a, Lenhardt Emese Veroni-
ka 6.a, Fehér-Pál Eszter Margit 6.b ,Tóth Bá-
lint Keve 6.a) vett részt. A verseny első része

négy levelező fordulóból állt,
amelyen az 5. osztályosok
második, a 6. osztályos csapat
harmadik helyezést ért el.

Az Isaszegen megrendezett
döntőbe, az első fordulón első és
második helyezést elért csapatok
kerültek be. Itt már táblajátékokon

mérték össze stratégiai tudásukat. Az
ötödik osztályos csapatunk a végső

megmérettetésen negyedik helyen
végzett. Ez is nagyon szép eredmény, kü-

lönösen, ha figyelembe vesszük, hogy csa-
patunk ellenfelei 8. osztályos tanulók voltak.

Az Őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Is-
kola által meghirdetett versenyen a felső ta-
gozatosok közül évfolyamonként egy tanuló
vett részt. A felkészülés során az előző évek
logikai feladatsorait használtuk. Győri Gyula
Zoltán 8.b osztályos tanulónknak sikerült
harmadik helyezést elérnie.

A TITOK- Arany János országos levelező-
verseny harmadik fordulóján, a Budapesten
megrendezett országos döntőben, Balázs
Anna 5.b osztályos diákunk képviselte isko-
lánkat. Ide csak az első két fordulóban leg-
jobb eredményt elért gyerekek kaptak
meghívást. Hosszú évek óta bekapcsoló-
dunk ebbe a nyelvtani, nyelvhelyességi, álta-
lános műveltséget és összetett logikai
gondolkodást igénylő versenybe, melynek
feladatai igen furfangosak, becsapósak, de
még soha nem sikerült bejutnunk az orszá-
gos döntőbe. Anna megtörte a jeget, remél-
jük, jövőre is hasonló sikereket ér el!

Gratulálunk a szép eredményekhez! ■

Koczkásné Pintér Judit
B. Tóth János
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NYITOTT SZEMMEL
PROJEKTHÉT

A FELSŐ TAGOZATON

Á prilis 5-én pénteken a teljes felső tago-
zat projektnapi kiránduláson vett részt.

5. évfolyam kirándulás a veresegyházi
tavaknál

Résztvevő osztályok: 5.a, 5.b.

Résztvevő pedagógusok: Baloghné Bez-
zeg Zsuzsanna, Mikolajcsik Mónika

Nyolc óra után pár perccel elindultunk az
iskolából gyalog Veresegyházra, a strand
melletti Malom-tóhoz. Itt találkoztunk túra-
vezetőnkkel, Krenedits Sándorral, aki végig
kísért minket a túrán és sok-sok hasznos és
érdekes információval látott el bennünket. A
gyerekek csapatokat alkottak, minden csa-
patnál volt egy füzet a tanösvényről, amely-
ből plusz információt gyűjthettek a tavakról.
Túravezetőnk minden érdekes látnivalóra fel-
hívta a gyerekek figyelmét, így egy nagyon
tartalmas kirándulásunk volt. Szerencsére az

időjárás is kedvezett a program lebonyolítá-
sához.

Dél körül indultunk vissza Erdőkertesre. A
program végére mindenki kellemesen elfá-
radt. Az egész kirándulás jó hangulatban telt,
problémáktól mentesen. A látottak tanórá-
kon való feldolgozása az elkövetkezendő na-
pok feladata lesz.

Mikolajcsik Mónika
az 5. b osztályfőnöke

◆

A 6. évfolyam „Légy résen!” Kik is voltak
a cserkészek? Múzeumpedagógiai óra a
Gödöllői Városi Múzeumban

A 6. évfolyam osztályonként, előre terve-
zett módon, késleltetett indulással vett részt
a programon.

Reggel nyolc órakor a 6.b osztályosok az
énekteremben gyülekeztek. Megbeszéltük
az útvonalat és a napi programot. Indulás
előtt mindenki kapott egy számot, így tudtuk
egyszerűen és gyorsan számon tartani egy-
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mást. Buszról való leszállás után, indulás előtt
csak elindítottuk a számolást, így tudtuk ki
nincs jelen. Szerencsére senkit sem hagytunk
el!

Volánbusszal érkeztünk meg Gödöllőre, a
Szabadság térre. Itt tettünk egy sétát, meg-
néztük a nevezetes épületeket, majd felfe-
deztük a játszóteret. A diákok nagy örömmel
használták a csúszdát, igazi csapatmunká-
ban forgatták a forgót, és hangos kacarászás
közepette lökték egymást a hintaágyakon. A
fiúk még sakkozni is megtanítottak két arra
járó fiatalt, a nagy sakktáblán. Az idő is bará-
tunk volt aznap, a tavasz első napugarai még
a fagyizást is lehetővé tették.

Ezután a Városi Múzeumba mentünk és
megtekintettük a cserkészek életéről, felada-
tairól szóló tárlatot. A gyerekek csoportmun-
kában dolgozták fel a látottakat.
Megismerhették a cserkészek felszerelését,
jelképeit. Cserkészzászlót készítettek, Morse
jelekkel üzentek egymásnak. A jamboree
hangulata olyannyira magukkal ragadta
őket, hogy az óra végén belebújtak egy-egy
cserkészruhába is.

A jó hangulatú kirándulás a múzeumi lá-
togatással véget ért. A gyerekek fáradtan, de
élményekkel tele érkeztek vissza az iskolá-
hoz.

Torzsa-Boros Boglárka
a 6.b osztályfőnöke

◆

A 7. évfolyam látogatást tett a budapesti
Sziklakórház Múzeumban

Iskolánk hetedik évfolyamának diákjai
és osztályfőnökeik egy rendkívül gazdag
napot töltöttek együtt április 5-én. Meglá-
togattuk a Sziklakórház Múzeumot, ami a
budai vár alatt található barlangrendszer
egy részében foglal helyet.

A múzeum megtekintése során a rendkí-
vül színvonalas tárlatvezetésnek köszönhe-
tően hihetetlen élményben volt részünk.
Mind a diákok, mind a tanárok egybehangzó
véleménye az volt, hogy történelmi ismere-
teink rendkívüli módon gyarapodtak.

A létesítmény a II. világháború alatt civil
kórház és menedékhely volt. Rengeteg se-
besültet kezeltek itt. Amikor a háború véget
ért, a kórházat is bezárták, a berendezés nagy
részét pedig a vidéki kórházakba szállították.
Az 1956-os forradalom idején azonban újból
megnyílt, majd a 60-as években atombun-
kerré alakították át. Az akkoriban korszerű-
nek számító kórház berendezése máig
fennmaradt. Működőképes gépezete nap,
mint nap ellátja feladatát.

Az interaktív távlatvezetés előtt megnéz-
tünk egy kisfilmet a kórház történetéről,
majd kis csoportokra osztottak minket, miu-
tán a tanulókkal ismertettük a tárlatvezetés-
sel kapcsolatos szabályokat. A múzeumban
viaszfigurák és a korabeli betegellátás eszkö-
zeivel berendezett várótermek, vizsgálók és
kórtermek keltik életre az ostrom alatti álla-
potokat, szemléltetve a háború kevéssé is-
mert oldalait. A hidegháború polgári védelmi
eszközei – a gázálarcoktól, vegyi mentesítő
készletektől a sugárbetegség kezelésére
szolgáló készítményekig – máig a korszak
hátborzongató emlékei. A kiállításon több-
ször megálltunk, a tanulók választ kaptak az
esetleges kérdéseikre.

Nem mutattak különösebb borzalmakat a
kiállításon, mégis sokszor megrettentő, és
egy idő után talán nyo-
masztó is
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volt a lent töltött idő. A háború és az utána
következő időszak csak egy kis részébe te-
kinthettünk bele, mégis megannyi borza-
lommal szembesültünk, és nem mellesleg
egész sokat meg is tanultunk róla.

A tárlatvezetés után a gyerekek egy rend-
hagyó múzeumpedagógiai órán vettek részt,
aminek a Sziklakórházhoz kapcsolódóan az
1956-os forradalom volt a témája.

A kirándulás rendkívül jó hangulatban zaj-
lott, sok új információval érkeztünk haza, is-
meretekben gazdag programot zártunk a
kirándulás végén.

Nagyné Cseh Nóra
a 7. a osztályfőnöke

◆

A 8. évfolyam a Terror Háza Múzeumban
vett részt időutazáson

Április 5-én a”Nyitott szemmel” projektna-
pon a 8. osztályosok Budapestre a Terror Há-
za Múzeumba látogattak el.

Ezen a napon délelőtt az elsők között lép-
hettünk be a hírhedt Andrássy út 60.-ba, az

ÁVH egykori székháza helyén kialakított mú-
zeumba. A hajdani bérházban működő mú-
zeum méltó emléket állít a nyilas és a
kommunista diktatúra áldozatainak. Igen
változatos, bőséges és legfőképpen elgon-
dolkodtató a kiállítás anyaga. Megnézhettük
Péter Gábornak, az ÁVH vezetőjének a dol-
gozószobáját, egyenruhákat, használati tár-
gyakat, dokumentumfilmekből vett
részleteket, a nagy, fekete autót, amivel az
éjszaka közepén vitték el otthonaikból a
rendszer ellenségeit, hallhattuk a raboskodó
emberek beszámolóit, bejárhattuk az egy-
kori börtöncellákat, és láthattuk azt, ahogyan
az utolsó szovjet katona elhagyta hazánkat.
Mi már a demokrácia gyermekei vagyunk,
így nehéz elképzelnünk, hogy mindez meg-
eshetett magyar emberekkel.

A múzeumlátogatással sokkal hihetőbb és
élményszerűbb képet kaptunk hazánk tör-
ténelmének e korszakáról,mint a történelem
tankönyvet olvasva.

Koczkásné Pintér Judit
a 8. a osztályfőnöke
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Vajon ha ma leírom ezt a szót: „menny-
bemenetel”, hányan lapoznak át? Ha azt
írom, hogy „dimenzióváltás”, vagy „levitáció”,
talán maradnak még páran. Valami hasonló
mondanivalót nem mindegy, hogy a hagyo-
mányos keresztyén kifejezésekkel, vagy mo-
dern,mai kifejezésekkel nevezünk meg.

Miért, mi a baj a keresztyén szavakkal?
Úgy gondolom, hogy maga a keresztyénség.
Hogy sokan vannak, akiknek ez a szó fájdal-
mas, elítélendő, rossz emlékű. Nekem is az
volt egészen addig, amíg nem tudtam ketté
választani, hogy amit Isten eredetileg kigon-
dolt, és amit az emberek megvalósítottak
belőle – az nem ugyanaz. Sötét ítélet volt
bennem, és persze jó életet akartam én élni,
és értem is el sikereket, mégis közben az er-
kölcsileg züllésnek nevezhető, amilyen irány-
ba elindultam.

Amikor viszont elkezdtem azt keresni,
hogy mi lehetett a kiindulás, utána elkezd-
tem felszabadulni, sőt, a Biblia olvasása mel-
lett egyre inkább én is részesévé akartam
válni az isteni történetnek. Azóta azt tapasz-
talom, hogy a keresztyénség nem annak a
kérdése, hogy elhiszek-e valamit, vagy nem.
Mert attól még könnyen lehet, hogy nincs
hatása az életemre. Inkább arról van szó,
hogy hiszek a Biblia igazságaiban, Istenében,
és elkezdek úgy élni, ahogy Ő javasolja. Ez
már több, ennek már köze lesz az életemhez.

Beszélgettem valakivel, akinek tönkre-
ment a házassága. Azt mondta, hogy nagyon
szeretett volna kezdettől felépíteni egy jól
működő kapcsolatot, házasságot, és még-
sem sikerült. Nekem csak pár nap múlva ju-
tott eszembe otthon, hogy nem emlékszem,
hogy szerettem volna felépíteni egy jól mű-
ködő házasságot, családot. Nekem az a cé-
lom a Biblia alapján, hogy keressem
Krisztust, Őrá figyelve éljek.

Tudom, hogy ebben amai világban ez an-
nyira életidegennek tűnik. Miért akar a ke-
resztyénség elszakítani a házastársamtól, a
gyerekeimtől, a jó élettől? Sokaknak ez a
kérdése. Én pedig azt mondom erre, hogy
mindezek (jól működő házasság, család, jó
élet) éppen akkor elérhetők, ha az ember
nem erre figyelve él, és nem ezeket akarja
megvalósítani. Tudom, hogy ez paradoxon,
vagyis szinte önellentmondás, de mégis így
van. Hiszen ha már a másik miatt nem ten-
nék is meg valamit (pl. bocsánatot kérjek, de
legalábbis kezdeményezzem, hogy rendez-
zünk valamit), akkor az Úr miatt megteszem
– és az elsősorban nem Istennek lesz jobb,
hanemnekem.

A mennybemenetel ünnepe valami ilyen-
ről szól. Ugyan nagyon mesés elemnek tűnik,
és a mai ember megmosolyogja a sötét kö-
zépkor maradványának tűnő egyházi ünne-
pet, mégis inkább hisz levitáló (lebegő)
jógikról, mesterekről szóló híradásokban.
Hogy Jézus kilépett a 3 dimenziós világunk-
ból – az mulatságos, de ha egy távol-keleti
mester kilép a világból és Nirvánába jut, az
hihető és fantasztikus. De ismerjük a jelen
korszellemet itt Európában. Nem az gyöke-
reihez nyúl vissza, inkább azokat szégyelli, és
helyettük mást keres. A Szentírás ezt is meg-
írta 2000 éve: „Mert lesz idő, amikor az
egészséges tanítást nem viselik el, hanem
saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguk-
nak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igaz-
ságtól elfordítják a fülüket, de amondákhoz
odafordulnak. Te azonban légy józan min-
denben” (2 Timóteus 4,3-5).

Azt is megértem, hogy egykori egyházi
emberek bűnei taszítólag hatnak a mai em-
berre, mégis jó lenne kettéválasztani azt,
amit az Úr gondolt, és amit az emberek lét-
rehoztak belőle. Nem az egyház hatalmának
növelése érdekében, ez a legkevésbé sem
szempont. Hanem hogy a mai ember se
maradjon ki abból a jóból, amit Isten készí-
tett neki, amihez azonban nem lehet más-
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hogy hozzáférni, mint a Jézusban való hit és
a neki engedelmes élet által. Mert azt itt Er-
dőkertesen is sokan tapasztaljuk, hogy a
Biblia Istene nagyon jót akar az emberrel.
De azt is tapasztaljuk, hogy ha nem követjük
Jézust, akkor megbomlik valami az egyen-
súlyból. Nem tudunk mindenre egyszerre
odafigyelni. Sajnos ez tény. Ha a házasságo-
mat építem, akkor a gyerekeim maradnak ki.
Ha amunkámra figyelek oda, akkor a szemé-
lyes sikereim mellett épp a szeretteimre nem
marad figyelmem.

Jézus mennybemenetelének üzenetét
nem kellene kiönteni a fürdővízzel: figyeljünk
a győztes, feltámadt Jézusra, Aki elment a
mennybe (átlépett egy másik dimenzióba),

és miközben Őrá figyelünk, Őt követjük, Neki
engedelmeskedünk, a földi életünk kérdései,
problémái oldódnak, sebeink gyógyulnak,
életünk újra és újra megújul, megerősödik.
Krisztus követésének következménye lesz
sok olyan dolog, amit az ember, mint eléren-
dő célt tűz maga elé, de elérni mégsem tud-
ja. Hiszen azok ajándékok, következmények.
A győztes Úr minket is hív magához – nem
azért, mert ez Neki jó, hanem mert nekünk.
„Aki meg akarja tartani életét, az elveszti, aki
elveszti életét értem és az evangéliumért, az
megtalálja azt”. (Lukács 9,33) ■

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
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TAVASZ VAN
GYÖNYÖRŰ...

HADITUDÓSÍTÁS

2019. 03. 13. Szőlőfürt Re-
formátus Óvoda épülete

09.30: A Ki Akarok Nyílni
Óvoda veteránjai megérkez-
tek épületünkbe, majd 4
részre osztódva, parancsno-
kaik vezetésével elfoglalták
helyüket rajainkban.

09.35 – 09.50: Közös fi-
nommotorikus gyakorlato-
zás. Nemzeti-szín díszek
készítése. Közben felcsen-
dült néhány katonadal is.

09.50 – 10.05: A kapcsolat-
építés ideje. Katonáink a
másnapi bevetéshez köze-
ledve nem árt, ha jobban
megismerik egymást.

10.05 – 10.10: Frissítő mál-
naszörp és a búcsú ideje. A
katonák fegyelmezett sor-
ban hagyták el az épületet.

2019. 03. 14. helyszín:
Szőlőfürt

Református Óvoda udvara

10.30 – 10.40: Az épület öl-
töző részlegein hangos moz-
golódást hallani – rajaink
ruházkodnak, melynek vég-
ső mozzanata a szívek fölé
helyezett kokárdák rögzítése.

10.40. – 10.50: A Katica és
a Napsugár csapatok az A
kijáraton, a Halacska és a
Csillag seregek a B kijáraton
távoztak az épületből. Kiérve
az udvarra a csapatok felso-
rakoztak ki-ki csákóval, hu-
szárcsákóval a fején, karddal
és nemzeti-szín dísszel a ke-
zében.

10.50 – 11.00: A Ki Akarok
Nyílni egyik csapata dobszó-
val érkezett meg hozzánk és
elkezdték a toborzást. Sere-
geink felsorakoztak mögéjük
és együtt keltünk át a Nemes
utcán, majd a Batthyány szo-
bornál vártuk az erősítést.

11.00 – 11.15: A Ki Akarok
Nyílni valamennyi serege
megérkezett parancsnokai-
val, majd a csapatok egymás
után adták elő katonadalai-
kat, mondókáikat, verseiket,
emlékezve ezzel elődeinkre,
az 1848-49-es hősökre. Ez-
után az emlékezés díszeit
szúrták a földbe a gróf szob-
ra körül.

11.15: A csapatok szétváltak
és mindenki visszatért a saját
főhadiszállására. ■

TÖBBET ÉSSZEL,
MINT ERŐVEL!...

A BIRKÓZÁSBAN IS?

Március 25–én Gál Henrik bácsi látogatott
el hozzánk, aki annak idején versenyzett az
Olimpián és a Birkózó-világbajnokságon is, s
mindkettőn az előkelő 4. helyezést érte el. Az
Európa-bajnokságokon a dobogó minden
fokán hallhatta a Magyar Himnuszt.

Fiatalos lendülettel, kedvességgel jött
hozzánk és foglalkozott a gyermekekkel.
Minden gyermek 3 pózban próbálhatta ki
magát a birkózásra kijelölt matracon. Először
egymásnak háttal, felhúzott lábakkal ültek le
a birkózók, s úgy kellett a másikat lelökni a

szőnyegről. Második körben egymással
szemben álltak és kapocsfogással megfogták
egymás kezét, majd a rajtszó után le kellett
húzni a másikat a matracról. E közben a pa-
don várakozó gyermekek szurkoltak a többi-
eknek és nagyon várták, hogy végre rájuk
kerüljön a sor. A harmadik menetben szintén
egymással szemben álltak fel a gyermekek
és le kellett tolni az ellenfelet a földre. Henrik
bácsi elmondta a gyerekeknek, hogy ha va-
laki szorult helyzetben van a szőnyeg szélén,
akkor kicselezheti társát azzal, hogy kitér,
vagy elfordul a másik tolása közben, így már
lehet, hogy a másik lép le a szőnyegről. Az
erő és az állóképesség mellett tehát gondol-
kodásra és taktikára is szüksége van a birkó-
zónak, így érvényes lehet néhány helyzetben
a fent említett közmondás: Többet ésszel,
mint erővel! ■
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MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
ÁPRILIS ELEJÉN?

Április 2-án az iskolába menő nagycsopor-
tosainkkal a tornaszobában gyűltünk össze,
ahol a Zöld Híd Programon vettek részt a
gyermekek. A foglalkozás komplex és izgal-
mas volt. A gyerekeket mesével, előadással,
játékkal tanította az előadó arra, hogy ho-
gyan kell szelektíven hulladékot gyűjteni, mit
milyen színű kukába dobhatnak, illetve mi
kerülhet a komposztba.

Most szeretném, ha az olvasó felidézné lel-
ki szemei előtt ezeket a jól ismert képkocká-
kat: utazás közben az autók ablakán kidobott
cukorkás, csokis papírok tánca, a még talán
füstölgő cigicsikkek a földön, az autóutak
mellett lerakott szeméthalmok, melyről már
csak a kiskakas hiányzik és sorolhatnám to-
vább.

Most, hogy beköszöntött a jó idő, végre
kerékpárra pattantam és tekervementem az
óvodába. A Váchartyánt és Őrbottyánt össze-

kötő homokos úton járok, elvileg szép, növé-
nyes környezetben. Elvileg. Egy – két fotelen,
gurulós széken, szatyron itt-ott már meg-
akadt a szemem, de a fő mű csak ezután kö-
vetkezett: egy hatalmas szemétkupac a bal
oldalamon. Fő éke egy fa, amit valakik nej-
lonzsák cafatokkal díszítettek fel. Nem fog
örülni az a hölgy, akinek az udvarlója ezt a fát
készített neki május 1-re virradóra.

S amíg a gyerekeink ezt látják tőlünk, fel-
nőttektől, hogy a földre hajítjuk a cigaretta
csikket, megengedjük, hogy az autóból ki-
dobják a szemetet, netalán családi program-
ként az erdőszélre járunk lepakolni a kiült
kanapénkat és egyebeket, addig ne várjunk
mást tőlük se. Ők minket utánoznak. Szer-
vezhetünk bármilyen programot a témával
kapcsolatban, tarthatunk bármilyen lenyű-
göző, interaktív tevékenységet, ha az életben
nem mutatunk példát. Segítsünk nekik ab-
ban, hogy amit az eszükkel már tudnak, az
jusson el a szívükig és a cselekedeteikig is:
fontos a teremtésvédelem! ■



SZŐLŐFÜRTÖK

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. MÁJUS

16

„DEBRECENBE
KÉNEMENNI..”

Április 5-én Debrecenbe utaztunk 8-an,
óvó nénik a Református Óvodák XXVIII. Kár-
pát-medencei Szakmai Találkozójára. Az al-
kalom helyszínéül a Debreceni Református
Kollégium gyönyörű épülete szolgált. Megér-
kezve meghökkentő volt látni azt a pedagó-
gus tömeget, akik úgy, mint mi, református
óvodából érkeztek, hasonló értékeket fontos-
nak tartva. Körülbelül 430-an voltunk jelen a
találkozón. A nyitóáhítat és a köszöntők sora
után egy kis ízelítőt kaptunk a Debreceni Re-
formátus Kollégium Óvodájából videó formá-
jában, akik Isten kegyelméből idén
ünnepelhetik a 20. születésnapjukat. „Bizony
az Úr ajándéka a gyermek” Zsolt.127:3 olvas-
hattuk és hallhattuk a 2019-es évre választott
vezérigéjüket, ami a rendezvény igéje is lett.

„Nevelés: hittel, szívvel, játékkal, mesé-
vel”. Röviden, tömören így lehet összegezni a
színvonalas előadásokat, amiket hallhattunk.
Másnap meglátogattuk a DRK óvodáját,

szép, igényes csoportszobáit, ahonnan ötle-
teket merítettünk többek között: díszítés,
kézműves ötletek, óvodai hangszerek tekin-
tetében. A nap folytatásában a Déri Múze-
umba látogattunk el, ahol megnéztük a
Munkácsy Trilógiát. A festészetben nem jár-
tasokat, vagy nem kedvelőket is lélegzetelál-
lító élmény várja, amint belépnek a bordó
falú szobába, melynek 3 oldalán egy-egy
monumentális, a legapróbb részleteiben is
kidolgozott mesterművek lógnak. S ha ez
még nem lenne elég, a teremben leülve
kezdetét veszi egy fényjátékkal egybekötött
narráció, melyben érdekes részleteket tud-
hatunk meg az alkotóról és műveiről.

Azt hiszem, minden kolléganőm nevében
mondhatom, hogy habár fáradtan, de szak-
mailag új ötletekkel, élményekkel, sok neve-
téssel megtöltve tarisznyánkat térhettünk
haza. Hálásak vagyunk érte Istennek és a re-
mek vendéglátó Debrecennek is, ahová
máskor is el „kénemenni”. ■

Juhász Sára
óvodapedagógus
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Tisztelt Lakosok! Tájékozta-
tom Önöket, hogy intézmé-
nyünk jelenleg nem tud
ruhaadományokat fogadni,
mert a rendelkezésünkre álló
épület lebontásra kerül.

Hamarosan tájékoztatjuk a
tisztelt lakosokat, hogy mikor
és hol fogadjuk majd a ruhá-
kat. Kérem, addig legyenek
türelemmel.

Kérem, figyeljék a helyi újsá-
got, a www.eselykisterseg.hu
oldalt, illetve a facebook olda-
lunkat. Megértésüket köszö-
nöm!

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS
RUHAADOMÁNYOK
BEFOGADÁSÁNAK
SZÜNETELÉSÉRŐL
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RÁ”D”ÉRÜNK
60+ KLUB HÍREI

Sikeres szereplés a Szadai Hóvirág Vers-
és Prózamondó versenyen.

2019.március 20-án, immáron 7. alkalommal
fogadtuk el a meghívást a szadai
nyugdíjasklub és könyvtár által megrendezett
HÓVIRÁG Vers- és Prózamondó versenyre.

Nagy izgalommal készültünk, hiszen erős
és nagy létszámú volt amezőny.

27 versenyző mérette meg magát több
településről. Még Maglódról is jött versenyző.
A Rá”d”érünk 60+
csapatunkból hat fő lépett fel.
Három fő verset szavalt,
három fő prózát mondott.
Tizenöten kísértük el a
versenyzőinket, hogy
biztassuk és támogassuk őket.

Nem volt hiábavaló a sok
készülés, mert szép
eredménnyel záródott a
verseny részünkről, pedig
nehéz volt betartani az előírt 5
perc prózai szöveget, még a
verseny előtt is vágtunk ki
részeket, hogy minden
előírásnak megfeleljünk.

A verset pedig csak is
kívülről, papír kézbevétele
nélkül szavalták el a
versenyzőink. Megérte!!

Nyerteseink:

1. helyezett lett: Winter
Sándorné, Janikovszky Éva:
Helyzetgyakorlatok kezdő
öregeknek próza részletével

2. helyezett lett: Gál

Henrikné, Lackfi János: Füled bokáig próza
részletével

Különdíjat kapott: Mohácsi Kálmánné,
Várnai Zseni: Szeressetek című versével.

A többiek is szépen felkészültek, erős volt a
mezőny, nehéz volt a zsűri dolga.

Köszönet a felkészítésért Ráduly Ilonának,
Csőge Józsefnének, Mátyás Ferencnének!

Köszönet a szervezőknek, valamint SZADA
község polgármesterének, Oroszi Sándornak
és gratuláció minden résztvevőnek!

Novák Róza
klubvezető
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Pallag Katalin: "Az élet ajándéka
számomra: ismeretség erdőkertesi

emberekkel" -

Rácz Krisztinával 2014 őszén ismerked-
tem meg, a Zsolnay-kiállítás szervezése
kapcsán. 2015. január 24-én nyitottuk meg
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a "Le-
gyünk együtt büszkék kincseinkre!" című
kiállítást, melyet az erdőkertesi és kör-
nyékbeli családoktól begyűjtött Zsolnay-
kerámiákból rendeztünk. Őt kértem fel a
kiállítás megnyitására, és egy előadásra a
pécsi Zsolnay-emlékek restaurálásáról,
melyen együtt dolgoztak a férjével, Lovas
Dániellel, 2009 szeptemberétől 2011 no-
vemberéig. A kiállításhoz fotókat is adott,
és rendkívül érdekes tárlat várta a látoga-
tóinkat. Ekkor vetítettük le Nagy Andrea:
Hétköznapi tündér című filmjét is, amit
Mattyasovszky-Zsolnay Ágnesről készített
2005-ben.

A sors érdekes alakulása: Krisztináék
2008 őszén költöztek Erdőkertesre, abba
a házba, ahol közel két évig mi is laktunk
(albérletben). A kiállítás okán ismerked-
tünk össze, de azóta tartjuk a kapcsolatot
- már két helyi közös kiállításon is részt
vettek (a Triennálén) - és az elmúlt más-
fél évben somogyi templomok (Karád,
Gamás) oltárképeinek, szobrainak resta-
urálását végezték. Ehhez kapcsolódva
kértem meg Krisztinát, hogy írjon egy
cikket az újságba, hadd szerezzenek tu-
domást az erdőkertesi emberek is az ő
tevékenységükről. ■



RESTAURÁLÁS

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. MÁJUS

20

EGY RESTAURÁLÁS RÖVID
TÖRTÉNETE...

Lehet-e restaurálásról röviden írni? Nem
nagyon, demost mégis megpróbálom elkala-
uzolni Önöket a restaurálás világába. A gamá-
si Nagyboldogasszony Templomot tavaly
restauráltuk, ennek a nagy volumenű mun-
kának az egyik falképének részleteit láthatják
lentebb.

A későbarokk falképeket 1880-as évek
végén, Rőmann János festette, az elmúlt 130

év alatt az állapotuk igen erősen leromlott.
Amelyet egyrészről a templom boltozatainak
megsűlyedése okozott, ennek következté-
ben a falképek több helyen vakolattal együtt
váltak el, instabil állapotúak lettek. Másrész-
ről, az elmúlt évszázadban több alkalommal
javították, helyenként átfestették a képeket,
amelyek során a rosszul megválasztott anya-
gok tovább rontották a falképek állapotát.

(A restaurálás megkezdése előtt az épület
átesett egy komoly statikai/építészet-szerke-
zeti felújításon, ami nélkül nem lehetett vol-
na elkezdeni a restaurálási munkálatokat, de
ez egy külön történet...)

A restaurálás első lépéseként mindig a
tisztítási és állagmegóvási munkákat vé-

gezzük el. Ez azt jelenti, hogy a sérült, instabil
részeket rögzítjük. A restaurálás ezen szaka-
szában még ideiglenes rögzítésekről beszé-
lünk, amelyek segítségével megakadályozható
az elvált részek leesése, illetve további károso-
dása, valamint a későbbi, végleges visszarögzí-
tések során is fontos szerepet játszanak, amíg a
rögzítéshez használt restaurátori anyagok ki-
kötnek. A tisztítás során a felületre rakódott
évszázados szennyeződés, és a korábbi
szakszerűtlen beavatkozásokból származó
átfestések kerülnek letisztításra, mivel elfe-
dik az eredeti képek színvilágát, másrészről
pedig a szennyező és egyéb anyagok jelen-
léte ilyen mennyiségben, jelentősen képes
károsítani az eredeti falképeket. A restaurá-
lás egyik legizgalmasabb része ez, hiszen
ilyenkor lesz újra látható az eredeti színvilág
és festésmód, amely az évszázados szen-
nyeződések és átfestések alól előkerül.

A restaurálás következő lépéseként kerül
sor a már említett állagmegóvási és konzer-
válási munkálatokra, amelyek során egyrész-
ről rögzítésre kerülnek az instabil részek,
másrészről a falképek festéséhez használt
kötőanyagok több, mint egy évszázad alatt
jelentősen veszítenek eredeti kötőerejükből,
aminek következtében a festék pereg, porló-
vá válik. Ennek konzerválását is ilyenkor vé-
gezzük el. A restaurátori munkánknak ez a
legkevésbé látványos része, viszont ez a
legfontosabb, hiszen az állagmegóvás és
konzerválás során mentjük meg ténylege-
sen a jövő számára az adott műemléket.

Ezután következhet a hiányzó részek pót-
lása, vakolások, glettelések.

A restaurálás utolsó, és talán a leglátvá-
nyosabb része az esztétikai helyreállítás,
amely során a hiányzó részek kerülnek
megfestésre, így több mint 130 év után újra
eredeti szépségükben láthatóak Rőmann
János falképei. ■

Rácz Krisztina, festő-restaurátor művész
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MÁJUS

28-ig látható Horváth Veronika iparmű-
vész kiállítása

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

4-én Kommunikációs és stresszkezelő
tréning – 2. rész (megfelelő számú jelentkező
esetén).Vezeti: Mikó Tamara tréner

7-én 17.00 KÖNYVBEMUTATÓ és közön-
ségtalálkozó Eszterhai Katalin: Szeretném
még elmondani: szerettem ....gondolatok a
szeretet varázsáról... (ismertető alább). Az elő-
adás után az Írónő dedikálja a könyvét.

7-én 18.30 (kedd) SZENIOR AKADÉMIA
Novák Mária: Mozgás és torna idős korban.

12-én (vasárnap) Gombaismereti túra (bő-
vebb információ a plakátokon).

15-én (szerda) 18.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB.

17-én 16.00 (péntek) Kertesi Gitársuli évzá-
ró koncertje.

17-én 18.30 (péntek) FÚVÓSZENEKARI TA-
LÁLKOZÓ

A fellépők: Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfo-
kú Művészeti Iskola ifjúsági zenekara, Balázs
András vezetésével. Lisznyay Szabó Gábor AMI
fúvószenekara – karnagy: Fritschéné Ambrus
Gabriella és a veresegyházi Városi Big Band –
vezeti: Szellinger Tamás. Repertoárjukon kön-
nyűzenék, filmzenék, indulók és egyéb feldol-
gozások. A belépés díjtalan!

18-án 13.00 (szombat) ULTI KLUB.

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

21-én (kedd) 17.00 SZENIOR AKADÉMIA
Dr. Lichthammer Adrienn: Mit együnk és mit
ne együnk idős korban?

23-án 14.00-18.00 VÉRADÁS.

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

26-án 6.00-19.00 (vasárnap) EURÓPAI
PARLAMENTI VÁLASZTÁS.

31-én (péntek) 17.00 Orczi Bernadett ba-
ba- és játékkészítő kiállításának megnyitója.
Közreműködnek a Ki Akarok Nyílni és a Sző-
lőfürt Református Óvoda csoportjai.

25-én „Családi nap a természetben” túra
a budai hegyekben (bővebb információ pla-
kátokon).

28-án (vasárnap) Gombaismereti túra
(bővebb információ a plakátokon). ■

JÚNIUSI ELŐZETES

2-án 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub (a
május 26. helyett!)

7-én 10.00 és 11.00 Iskolai Gálaműsor

18.00 Iskolai Gálaműsor szülőknek, ba-
rátoknak

7-én 18.00 FERENCIKLOPÉDIA könyvbe-
mutató, közönségtalálkozó Ágotai Ferenc-
cel

8-án Kertészeti Fesztivál és CSALÁDI
NAP az Ifjúsági Táborban

11-én 11.00 Ambrus Ákos - Baranyi Fe-
renc: Bogáncs – meseopera a Rákoshegyi
Bartók Zeneház Közalapítvány pályázatából

17-21-ig Néptánc tábor VEKOP

24-28-ig Természetismereti és Termé-
szetjáró Tábor VEKOP
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...MÉG EGY KIS ZENE

bekapcsolódtunk a MÜPA vetítős rendezvénysorozatába, az előadásaikon felvett filmekből
lehetett válogatni. A MÜPA HD programsorozat keretein belül, még szélesebb közönség
számára válik elérhetővé a sokak által már jól ismert MÜPA-élmény. Ingyenes vetítésekkel
kaphatnak látogatóink ízelítőt, az elmúlt évek felejthetetlen zenei programjaiból. Ország-
szerte több helyszínen párhuzamosan tekinthetőek majd meg a MÜPÁ-ban készült különle-
ges 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)

KÖNYVBEMUTATÓ

Április 27-én volt a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, Eszterhai Katalin: Szeret-
ném még elmondani: szerettem.... gondola-
tok a szeretet varázsáról... című könyvének
bemutatója. Az írónő május 7-én a könyvtá-
runk vendége lesz, és így vall a könyvéről:
„Hogy miről is szól a könyvem? Én a szerelem
baljós csillagzata alatt születtem,mondta ne-
kem anyám, de én nem hiszem… Hogyan hi-
hetném, amikor gyakran járok álomországban,
és úgy látom, hogy az ég, a föld, a nappali vilá-
gosság, az éjszaka fénye csupa nagy csodával
van tele, a szívem csordultig van szeretettel.
Hiszem, hogy semmi sem kell annyira az em-
bernek ezen a földön, mint a szeretet. A sze-
retet, ami erőt ad, képes a keserűt édessé
varázsolni, a lelket patyolatfehérre mosni, a

jégpáncélba burkolt szívet átmelegíteni.
Nem egy csoda-e, hogy bennünk van az a
szüntelenül dobogó valami, amiben ott lakik
a szeretet? " ■

FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub létrehozását tervezzük,
melyhez várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottsá-
got éreznek a település múltjának kutatására, az itt kezdetekben
megtelepedett családok életének, sorsának felderítésére.



FERENCIKLOPÉDIA

...”ha valaki szívesen találkozna velem,
beszélgetne a könyv kapcsán a magyar ne-
velés-oktatás jelenlegi helyzetéről, akkor
ezt az erdőkertesi Faluházban június 7-én,
pénteken 18.00 órától megteheti. Köszö-
nöm a figyelmet...”.

BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét (megfelelő számú je-
lentkező esetén) a Faluházban, vezeti Havas Péter. A foglalko-
zások heti egy alkalommal, pénteken 17.00-19.00 óráig lesznek,
a minimum létszám 4 fő, és amaximum 6 fő.

Tervezett foglalkozások száma: 4

A foglalkozásokon bőr ékszereket és amuletteket készít-
hetnek a résztvevők, féldrágakövekkel és tűzzománccal
kombinálva.

A díja alkalmanként 2.000 Ft, mely az eszközhasználatot, a
felhasznált bőr és a festék árát is tartalmazza. Az egyéb kiegé-
szítő kellék-anyagok ára (ásványok, tűzzománc, csatok, stb.),
melyet az elkészített ékszerhez felhasználnak, külön fizetendő.

"Alapfokú gombaismereti tanfolyam indult Erdőkertesen
márciusban, folyamatos csatlakozási lehetőséggel.

A tanfolyam kettő időszakos: tavasszal és ősszel 6-6 elméleti
foglalkozással (minden 2. csütörtökön 18-20 óráig) és 6-6 terep-
gyakorlattal (hétvégén kb. 2-3 órás elfoglaltsággal).

Több, mint 110 gombafaj megismerésére nyílik lehetőség.
Foglalkozunk a gombagyűjtés szabályaival, a gomba termőtest
felépítésével, határozó bélyegeivel, a mérgezésekkel, a felhasz-
nálással és tartósítással, a gyógyhatású gombákkal. Elektroni-
kus tananyag és jegyzet. Fakultatív vizsga lehetőség.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Kis Szidónia gomba szakel-
lenőrnél (tel.: 30-293-0359, szidoniakis@gmail.com), valamint a Fa-
luház elérhetőségein.

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ
SZOLGÁLTATÁST szervez, elsősor-
ban a saját rendezvényei idejére,
hogy a kisgyermekes szülőknek
megkönnyítsük a programjaink
látogatását. VÁRJUK a jelentkező-
ket, akikkel elbeszélgetünk a fel-
adatról.

Megfelelő szá-
mú jelentkező
esetén újból indít-
juk a kosárfonó és
a nemezelős tan-
folyamot, továbbá
a patchwork (folt-
varró) klubot. Vár-
juk az érdeklődők
jelentkezését!

A Kertesi Ka-
marakórus várja a
tagjai közé mind-
azokat, akik szíve-
sen énekelnek, és
szeretik a jó társa-
ságot. Próba min-
den csütörtökön
18.oo órától, karve-
zető Iványi Mag-
dolna.



MEDITÁCIÓ BUBÁN ANDIVAL
péntekenként 18.00 órától az Er-
dőkertesi Faluház és Könyvtár-
ban. Szeretettel invitál péntek
esténként 1-2 órára egy közös,
vezetettmeditációra.

A PROGRAM INGYENES.

JÁTSZANI JÓ!

Elindult a klub!

A TÁRSASJÁTÉK KLUB már hónapok óta mű-
ködik (felnőttek számára). A havi egy alkalom idő-
pontját a jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk ki. A
„JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg mások ér-
deklődését is felkelti, és szívesen választják a ki-
kapcsolódásnak eme formáját. Emellett – vagy
ennek keretében – a bridzsben járatos emberek
jelentkezését is várjuk, szeretnénk bridzs klubot
is létrehozni.

Mikrokontroller klub mű-
ködik a Faluházban!

Robot-, elektronikus játék-,
lakásriasztó-, öntöző automati-
ka-, látvány-elektronika áram-
kör építés. Mikrokontroller- és
számítógép programozás. Li-
nux alapismeretek. Klubveze-
tő: Tóth János Péter.

A BioPont klub 2014. májusától
havi-másfél havi rendszeresség-
gel klubnapot tart a Faluházban,
amelyen a témákat a tagok igé-
nyei szerint választjuk. A fő irány-
vonal továbbra is a
környezettudatos, vegyszermentes
életmód kialakításához nyújtott se-
gítség. Az előadásokhoz kapcsoló-
dóan az egymástól-tanulás
módszerét (is) alkalmazzuk. A
„benti” foglalkozások mellett cél-
zott természetjárásokon veszünk
részt, pl. gyógynövény-ismereti és
gyűjtő túrán, továbbá gyakorlat-
ban is megtanuljuk a gyógynövé-
nyek feldolgozását.

A részvétel díjtalan!

A Faluházban rendszeresen működő tanfolyamok, szakkörök, klubok időpontjai
megtalálhatók a honlapunkon, és minden negyedév első újságjában.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin
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KÖNYVTÁRI HÍRADÓ!

Manapság sokkal kevesebbet olvasunk,
mint korábban – bizonyítják egybe-

hangzóan a statisztikák. Ebben a felgyor-
sult internetes világban sajnos kevesebb
értékes időt szánunk szeretteinkre, baráta-
inkra, s MAGUNKRA is. De még így is, még
most is, a könyvek kísérik végig életünket az
első mesekönyvtől a tegnapi bestsellerig,
az iskolai kötelezőtől a nagy megrendítő ol-
vasmányélményig. Olvasni Jó! Több és gaz-
dagabb lesz tőle az ember!
Az alábbi könyvajánló remélem felébreszti
azokban is az olvasót, akiknek talán régen
nem jutott idejük arra, hogy könyvet forgas-
sanak. Látogassanak el könyvtárunkba,
ahol több mint 25 ezer könyv közül választ-
hatnak olvasnivalót. HollósinéMarika

Sofia Lundberg: Az elveszett nevek füzete

Doris 1928 óta ugyanazt a címes füzetet
használja. Ebben szerepelnek mindazok,

akikkel élete során
találkozott. Most
egyedül él Stock-
holmban, a bas-
tugatani lakásában.
A füzetben szereplő
legtöbb ember neve
áthúzva, mellette
ott áll: meghalt.
Doris magányát
mindössze a szociá-
lis gondozók látoga-
tása, valamint húga
unokájával, az At-

lanti-óceán túloldalán lakó Jennyvel való be-
szélgetései szakítják meg.

Mark Gungor: Férfi agy, női agy. Isten
hozott egy jobb házasságban!

A házasság egy kozmikus vicc, annyira kü-
lönbözünk egymástól - írja az előadásairól

készült videók révén hazánkban is nagy
népszerűségnek örvendő szerző. Magyarul
elsőként megjelenő könyvében szemlélete-
sen mutatja be, miért tartják a nők gyakran
"gonosznak és érzé-
ketlennek", a férfiak
pedig "zavaros és
észszerűtlen gon-
dolkodásúnak" a
másik nem képvi-
selőit. Ez a különbö-
zőségmagában rejti a
világháború és a föld-
re szállt menny lehe-
tőségét egyaránt -
attól függően, men-
nyire vagyunk készek
megismerni és meg-
érteni amásikat.

Soma Mamagésa: Egységben önma-
gammal

"Kilenc éve jelent meg az első könyvem, és
a sorban ez a kilencedik. A 9-es a számsor
vége, amely a számmisztikusok szerint egy-
ben egy korszak lezárultát is jelképezi. Ez va-
lóban így van. Úgy érzem, ebben a kötetben
adom át a legesszenciálisabban azt az élet-
szemléletet, világlátást, ahogyan most,
negyvenkilenc évesen gondolkodom és
amelyet folyamatos tanulással fejlesztek. A
könyvben szereplő három előadás tudatos
koncepció alapján követi egymást. Az öntu-
datra ébredés ma-
gával hozza azokat a
kérdéseket, hogy kik
is vagyunk valójá-
ban, mi végre jöt-
tünk erre a világra,
merre van az utunk.
Ha ezekre választ
kapunk, jöhet a ter-
veink, vágyaink
megvalósításához
szükséges erőgyűj-
tés, hiszen csak a
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megvalósulások útján kerülhetünk egységbe
önmagunkkal, és ezáltal a másik nemmel, a
világgal. Hiszem, hogy kizárólag rajtunk, a sa-
ját tudatosságunkon múlik, hogy mennyire
vagyunk képesek élvezni az életet.

Ehhez kínál alapvető gondolatokat, hasz-
nos szellemi útmutatást ez a kötet, melyben
az Öngyógyító könyvemben ismertetett
technikákat is jó néhány új módszerrel ki-
egészítettem. Mindezt szokásomhoz híven
személyes történetekkel varázsoltam élőbbé,
hogy még közelebb vihessem az olvasókhoz
mindazt, ami nekem is segített. "SOMA MA-
MAGÉSA

Dorothée Waehter: Szép kertek. Gyors
megoldások türelmetleneknek

Nem szeret várni? Minél hamarabb élvezni
akarja kertje szépségét? Az erkélyt vagy a te-
raszt szeretné pillanatok alatt széppé vará-
zsolni, vagy teljesen át akarja alakítani régi

kertjét? Ebben a
könyvben mind-
erre gyors megol-
dásokat találhat:
gyorsan növő, lát-
ványos növények,
rövid idő alatt ki-
vitelezhető ötle-
tek, hasznos
gyakorlati taná-
csok.

K. László Szílvia: Marci és a galibák

"Amikor az anyukák meg az apukák, és
még az óvó nénik is szabadságramennek, el-
jön a nyaralás ideje. A homokvárépítésnél és
mezítlábas szaladgálásnál nincs is izgalma-
sabb elfoglaltság! De akadnak izgalmas kér-
dések is, amikre az élénk, mindig érdeklődő
Marci válaszokat vár. Például, hogy honnan
jön a nyár, mivel szurkál a Napocska, és miért
csíp meg a méhecske, ha véletlenül rálé-

pünk? Jó a halaknak,
hogy mindennap
lubickolhatnak a tó-
ban? És a hullócsil-
lagok hová esnek az
augusztusi égről?
Mit csináljunk, ha
segíteni akarunk
anyunak, de ő el-
küld inkább játsza-
ni? Hát ki érti ezt?

Szerencsére a kék
ruhás, sárga sipkás Kékmanó minden kér-
désre tudja a választ. Verssel,mesével kíséri a
kacagós nyári hónapokat, játékosan tanítja
meg Marcinak, hogy a türelem és szeretet
elfújja a rosszkedvet, és megmutatja, milyen
fontos a kedvesség."

Nyulász Péter: Zsubatta! Beszédfejlesztő
mondókáskönyv

A Mit sütsz, kis szűcs? vagy a Répa, retek,
mogyoró nyelvtörőin generációk nőttek fel,
napjainkban szakavatott beszédtanárok ok-
tatják helyes kiejtésre, jó beszédtempóra, vá-
lasztékos nyelvhasználatra a kisgyermekeket.
A pösze, hadaró, selypítő óvodai beszélgeté-
seket hallván, a diszlexiával küzdő kisiskolá-
sok erőfeszítéseit látva mégis hiányérzetünk
támad. Hol vannak a mai humoros nyelvtö-
rők, a játszva tanító, szórakoztató szójátékok?
A beszédfejlesztő
versgyűjtemény e
hiányt szeretné pó-
tolni, miközben
meghitt pillanato-
kat kínál szülőknek,
gyerekeknek, közös
játszásra, gyakor-
lásra hív. A könyv
szakszerű használa-
tában színes rajzok
segítenek.
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A közterületek rendjére
fokozott figyelmet fordítot-
tunk a múlt hónapban. Ez
természetesen folytatjuk
májusban is. Tapasztalatunk
szerint sajnos sokan nem is-
merik a szabályokat, vagy
egész egyszerűen nem tart-
ják be azokat. A mozgáskorlá-
tozottak számára fenntartott
parkoló helyen CSAK AZOK
VÁRAKOZHATNAK, akik a jo-
gosultságot a parkolási igazol-
vánnyal igazolni tudják! A
parkolók mérete is azért na-
gyobb mint a normál parko-
lóhely, hogy ott a mozgás-
korlátozott akadálymentesen
ki- és beszállhasson, adott
esetben kerekes székkel. Ké-
rek mindenkit, tartsa be a
KRESZ szabályait, mert a

mozgáskorlátozottak szá-
mára fenntartott parkolóhe-
lyen engedély nélkül
várakozók 50.000 Ft-os sza-
bálysértési bírsággal szá-
molhatnak.

A másik a roncs autók,
vagy a közúti közlekedésre
alkalmatlan állapotban lévő
járművek közterületen táro-
lása. A KRESZ szerint mellék
útvonalon 10 napig lehet en-
gedély nélkül az ilyen jármű
a közterületen. A hangsúly a
„közlekedésre alkalmatlan”
állapoton van! Hiába van raj-
ta hatósági jelzés, ha nincs
biztosítása, nincs érvényes
műszaki vizsgája. Itt is az a
tapasztalat,hogy nem veszik
komolyan sokan a figyel-
meztetésünket. Ha a felszó-
lítást követő 10 napon belül
a tulajdonos nem távolítja el
a járművet a közterületről,
bírság kiszabására van mód,
de két esetben már el kellett
szállíttatnunk a járműveket a

tulajdonos költségén. Kérem
tartsuk be a szabályokat.

Továbbra is sok problémát
okoz a településen a szeme-
telés. Az autóalkatrész, a
kommunális és szelektív
hulladék, a veszélyes hulla-
dék, a zöld hulladék, bútorok
folyamatosan kerülnek kido-
bálásra a zöld területeken és
az utak mentén. Vannak akik
nem átallanak a más tulaj-
donában lévő ingatlanra
szemetet hordani. Ezért nem
csoda, ha a településen sza-
porodnak a rágcsálók. A kör-
nyezetet ily módon károsítók
ellen csak KÖZÖSEN együtt
tudunk fellépni! ■

EB BEJELENTÉSI
KÖTELEZETTSÉG

Április hónapban 16 kutyát fogtunk be.
Ebből a csipnek köszönhetően haza 15 került.
1 tacskó keverék idősebb kutyát jelöletlenül
találtunk, akit vagy kitettek vagy elkóborolt. A
hazajutását az is nehezíti, hogy nem lát sze-
gény. Az ő gazdáját jelenleg keressük.

A közösségi oldalon tett felhívásunkra so-
kan segítettek pénz és tárgyadományokkal
is, így amúlt évről áthozott orvosi tartozásun-
kat ki tudtuk fizetni. Ahhoz viszont, hogy fej-
leszteni karban tartani tudjuk és tovább

működhes-
sünk, anyagi
támogatásra
folyamato-
san szüksé-
günk van.
Aki szeretne
segíteni az
OTP-nél ve-
zetett
11742568-
20003775 számla számra várjuk a támoga-
tást. Köszönjük! Utolsó hónaphoz érkeztünk,
hogy minden adózó rendelkezzen adója 1%-
nak felajánlásával. Köszönjük.

Mittó Gabriella
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A BELSŐ VAD

Árvaság, adósság, kényszermunka, menekü-
lés, küzdés, reménykedés. Életünk előre megírt
véletlenek hálója, és sorsunkat csupán az elfo-
gadással győzhetjük le… De valóban véletlen
lenneminden?

Miként orvosolható a saját démonainktól
való félelem, ha egy belső késztetésre ön aka-
ratunkon kívül tépjük fel ellenségünk torkát
vagy félholtan állunk újra talpra?

Lora és Wolf tudathasadásos személyiség-
zavara, a Lora feje fölött pallosként lebegő
szerződés; Nancy és Hans gyermekkori dönté-
sei és keserű múltjuk egyazon irányba mutat-
nak. A kérdés csupán az, hogy kinek van elég
ereje szembeszállni a saját végzetével és ezál-
tal a Mezzúr családdal, amely a kisvárost, Bér-
cesházát is uralja.
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A BABAMASSZÁZS

Több ezer éves múltra visszatekintő, a vi-
lág számos országában meglévő hagyomá-
nyokra épülő, szeretetteljes érintés. Hatásai
közül a legfontosabb a szülő és a gyermeke
közötti kötődés megerősödése és elmélyü-
lése. Emellett a babamasszázs
főbb élettani hatásai: segíti az
anyatejes táplálást, enyhíti a
hasfájást, megkönnyíti az elal-
vást, valamint kiegyensúlyozot-
tabbá teszi a baba szervezetének
működését.

A babamasszázs egyik legis-
mertebb népszerűsítője Vimala
McClure. A masszázs sokak szá-
mára lehetőséget ad, hogy
megtanulja megérinteni a ba-
báját és megbarátkozzon az
érintéssel általában. Bárki képes
elsajátítani, egyszerű és min-
denkinek jó. Remek alkalom,
hogy megismerje kisbabáját és
megtanulja az érintés művésze-
tét.

Mint általában a csecsemő
gondozásával való foglalatossá-

gok, a babamasszázs is természetessé, ma-
gától értetődővé válik, és így örömet szerez a
babának és a szülőnek egyaránt.

A masszázs lépéseinek elsajátításában
keressen bizalommal.

Varga-Bokor Zsuzsanna
védőnő

AZ ULTI KLUB
VERSENYEREDMÉNYEI

Február

1. Majer Pál, Iklad
2. Gazdag Miklós, Őrbottyán
3. Billinger Sándor, Domony
4. Deák Lajos, Erdőkertes
5. Marsal Mihály, Iklad
6. Pauló Pál, Domony
7. Laszkovszki László, Erdőkertes
8. Holhos Sándor, Veresegyház

Március

1. Mártai György, Erdőkertes
2. Terebesi Sándor, Erdőkertes
3. Gacsályi Zoltán, Domony
4. Holhos Sándor, Veresegyház
5. Pauló Pál, Domony
6. Szabó László, Erdőkertes
7. Galbani József, Iklad
8. Pomozi Pál, Erdőkertes

További jó és sikeres játékot kívánok,
minden kedves ultizó barátomnak.

Terebesi Sándor
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TAVASZ

Kaptat a Lassan Fut a kicsi ló
Ág rügye pattan, fütyül a rigó

Nyílik a pittypang, zümmög a légy
Táncol a felhő,mosolyog az ég

Hova fut a Gyorsan a kocsi kerék?
Zizzen a nádas, csörren az ér
Reccsen a fűszál, ugrik a nyúl

Tóban a kis hal úszni tanul

Dúdol a szellő, gyűjtöget améh
Táncol az illat, öltözik a rét
Éled az erdő, duzzad a föld

Rezzen a sóhaj, csattan a csönd

N. Suszter Mária




