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Május 7-én volt Eszterhai Katalin könyvének, a „Szeretném még elmondani: szerettem”
erdőkertesi bemutatója, annak a könyvnek, amit
tíz nappal azelőtt a bp-i Nemzetközi Könyvfesztiválon foghatott kezébe először a közönség. Az
írót elkísérte az Alexandra Kiadó képviseletében
Szabó Tünde. Aki eljött a rendezvényünkre, egy
tüneményes személyiség varázsának hatását tapasztalhatta meg. A könyvei a könyvtárunkból kikölcsönözhetők. Köszönöm az értő közönségnek,
és a kedves meghívott vendégeinknek a szép estét!

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

TISZTELT
ERDŐKERTESI
POLGÁROK!

út 187. számú ingatlanra tervezett bölcsőde nem jöhetne
létre a törvény által megszabott határidőre.
Továbbra is sor kerül
minden héten a csapadékvíz
elvezető hálózat építésének kooperációs üléseire. A beruházás
során elbontott járda újjáépítésre kerül a jelenleg érvényben
lévő előírásoknak megfelelően,
alapvetően nagyobb távolságot
tartva az útburkolattól. A helyreállítással megkezdődik az elpusztult zöldfelület helyreállítása, sövény és fák telepítésével.

A

z eltelt időszakban történtekről az alábbiakban számolok be.
Az elmúlt hónapban
több alkalommal több helyszínt is bejárva kerestük lehetőségét minibölcsődei csoportok létrehozatalának, arra az
esetre felkészülve, hogy a Fő

Elsősorban az iskolába
közlekedő gyermekek biztonsága érdekében hétköznapokon reggelente a zebráknál,
délután pedig a település területén a polgárőrség teljesít
járőrszolgálatot.
Április közepétől Boldizsár Dániel, Hack István,
Kopeczky Lajos, Nagyné Gódor
Csilla és Varga-Bokor Zsuzsanna képviselőtársammal tartottam fogadóórát egy-egy előre
meghirdetett helyszínen.

Május 1-jén a Faluháztól indulóan a felvonulással
kezdetét vette a Majális, mely
az Ifjúsági Táborban lévő programokkal folytatódott egészen
késő délutánig.
Május 7-én volt a Veresegyház és Környéke Szennyvíztársulás elnökségének ülése. A
társulat közreműködésével az
idei évben megépül a szennyvízcsatorna a Liszt Ferenc utcában.
A tervezett útberuházásokhoz kapcsolódóan tartottam lakossági fórumokat,
valamint egyeztetésekre került sor tervezővel, közműszolgáltatókkal.
Május 14-én Bizottsági
és Képviselő-testületi ülésre
került sor.
Május 15-én a szervezőkkel és segítőkkel közös
megbeszélést tartottam a nagy
nyári önkormányzati rendezvényekről. n

Dr. Pásztor László
polgármester

Majális
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BABAVÁRÓ

A babaváró
támogatás
korábban soha
nem látott
módon segíti a
fiatalokat

J

úliustól lesznek elérhetők a családvédelmi
akcióterv elsőként bevezetett elemei, köztük a babaváró támogatás, a csokhoz
kapcsolódó kedvezményes
hitellehetőség, a jelzáloghitelek egy részének elengedése, de a nagycsaládosok
autóvásárlási támogatása
is – mondta el a lapunknak
adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú
választókerület országgyűlési képviselője, akit arról
kérdeztünk, hogyan érez-

hetik majd a saját bőrükön
és a saját pénztárcájukon is
a családalapításra készülő
erdőkertesi fiatalok a hamarosan elérhetővé váló kedvezményeket.
– Mi a célja a családvédelmi
akcióterv által a fiatal családok
számára biztosított új lehetőséggel a kormányzatnak?
– A magyar kormány családpolitikája a gyerekeket helyezi előtérbe, ezért szeretnénk
hozzásegíteni a fiatalokat ahhoz, hogy annyi gyermekük
születhessen, amennyit ténylegesen szeretnének. A korábbi felmérések ugyanis azt mutatták, hogy a családalapítás
küszöbén álló fiatalok sokkal
több gyermeket szeretnének,
mint amennyi később valóban
megszületik. Ezen a helyzeten
szeretnénk hát változtatni, s
ugyanakkor az is nagyon fon-

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. JÚNIUS

4

tos, hogy ezek a vágyott gyermekek akkor születhessenek
meg, amikor a szülők szeretnék, vagyis, amikor úgy érzik,
hogy már sikerült megteremteniük a megfelelő körülményeket, s nem jelent majd
számukra anyagi és más tehertételt a gyermekvállalás, illetve a gyermekek felnevelése.
Ebben segítjük hát őket azzal,
hogy több szempontból is előnyös helyzetbe hozzuk a családalapítás küszöbén álló fiatalokat, de a támogatásokból
nem maradnak ki azok sem,
akik már gyereket nevelnek,
hiszen számukra is könnyebbé
tesszük a gyermekneveléssel
járó terheket.
– Július elsejétől lesznek elérhetők az intézkedéscsomag
első elemei. Milyen tekintetben könnyítik meg ezek a fiatal családok hétköznapjait?
– A hétpontos családvédelmi

INTERJÚ
akcióterv négy eleme lesz elérhető július elsejétől, köztük
a babaváró támogatás, a családi otthonteremtési kedvezményhez, vagyis a csokhoz
kapcsolódó
kedvezményes
hitellehetőség, a jelzáloghitelek egy részének elengedése
és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. Ezek sorában például a babaváró támogatás korábban még soha
nem látott módon segíti a fiatalokat, ez ugyanis azt jelenti,
hogy júliustól tízmillió forintig
terjedő összegben igényelhetnek kamatmentes kölcsönt.
A támogatás feltétele mindössze annyi, hogy a feleség tizennyolc és negyven év közötti legyen. Amint megszületik
az első gyermek, ez a kölcsön
azonnal kamatmentessé válik, és ugyanakkor a törlesztést
három évre fel is függesztik.
A második gyermek megszületése után újabb három évre
felfüggesztik a törlesztést, de
ez még mindig nem minden,
ugyanis ekkor már az akkor
még fennálló tartozás harminc
százalékát is elengedik. Az ezek
után fennmaradó tartozást teljes egészében akkor írják le,
amikor megszületik a harmadik gyermek a családban.

– Sokan kíváncsiak arra is, hogy
a csokkal kapcsolatban milyen
újdonságokat hoznak a most
hatályba lépő intézkedések?
– Nagy segítséget jelenthet a
fiatal házasok számára, hogy
júliustól már használt ingatlan vásárlásához is felvehető
a csokhoz kapcsolódó kamattámogatott kölcsön, ráadásul
ugyanakkora összegben, mint
az újhoz. S itt hívnám fel a fi-

tóvásárlási támogatását már a
harmadik gyermek megszületése előtt, vagyis a várandósság ideje alatt is igényelhetik
a fiatalok. Minden olyan család, amelyben már megszületett vagy úton van a harmadik gyermek, két és fél millió
forintos támogatást kaphat
legalább hétszemélyes új gépkocsi vásárlásához. Bízom abban, hogy ez a kedvezményes

"Szeretnénk hozzásegíteni a fiatalokat ahhoz, hogy
annyi gyermekük születhessen, amennyit ténylegesen
szeretnének."

Tuzson Bence,

közszolgálatért felelős államtitkár
gyelmet arra is, hogy ugyancsak július elsejétől a családok
élhetnek a jelzáloghitelek elengedésének lehetőségével is.
– Egy olyan agglomerációs környezetben, mint a miénk, sokak számára elengedhetetlen,
hogy legyen autó a családban,
hiszen ez a munkába járás eszköze. Az autóvásárlási támogatás ehhez is hozzásegítheti az
érintetteket?
– Persze, ezt mindenképp szeretném hangsúlyosan is a jogosultak figyelmébe ajánlani,
ugyanis a nagycsaládosok au-

lehetőség nemcsak a szülők munkába járását könnyíti
majd meg, hanem hozzásegíti
a nagycsaládosokat ahhoz is,
hogy rendezett körülmények
között, biztonságosan jussanak el különböző helyekre, legyen szó bár iskoláról, sportolási lehetőségről, rekreációról
vagy kikapcsolódásról.
– Milyen további intézkedésekre számíthatunk a családvédelmi akcióterv folytatásában?
– A bölcsődefejlesztési program folyamatosan valósul meg,
tehát annak előnyeit országos
szinten érezhetik majd az érintettek. Január elsejétől vezetjük be a legalább négygyerekes nők SZJA-mentességét és
a nagyszülői gyedet is, amire
ugyancsak sok családban van
igény. De a családtámogatási
rendszer bővítését a kormány
továbbra sem tartja egy lezárt
folyamatnak, ezért a továbbiakban is mérlegeljük, hogy
milyen intézkedésekkel segíthetjük a leghatékonyabban a
fiatalokat. n
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TANODA

Osztályok
közötti
verseny

H

agyományteremtő
céllal indította el az
idei tanévben a Diákönkormányzat az osztályok közötti
versenyt. A DÖK tagok a tantestület véleményét is kikérve, olyan versenyfeladatokat
eszeltek ki, amelyekben minden osztály találhat magának neki tetsző programot.
Októberben kezdtük a papírgyűjtéssel, majd novemberben
az osztálytermekben lévő faliújság dekorálását pontozták a
DÖK tagok. Decemberben az
adventi vásáron való részvételi
arány volt a versenyfeladat, januárban, pedig a félévi tanulmányi eredmények alakulását

Osztály
1 .a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c

váltottuk át pontokká.
Februárban
„Valentin”–
napon pirosba öltözött
az iskola, majd márciusban ismét a faliújságoké volt a főszerep. Ebben a hónapban a Föld
napja előtt tisztelegtek
az osztályok zöld, vagy
barna pólóba öltözéssel.
Az eddigi eredmények:
Már csak egy versenyfeladat vár az osztályokra,
a gyermek-napi részvételi
arány! A pontok még bárhogy
alakulhatnak, hiszen ezen a napon sok lehetőség lesz a gyűjtögetésükre. Számít az ügyesség,
a gyorsaság, a kreativitás, a csapatmunka és persze a jókedv!
Ezen a napon fogjuk kihirdetni a nyertes osztályt, akik egy
„ajándék” napot kapnak, amivel
még vidámabbá tehetik a tanév lezárását! n

Pont
46
39
36
51
55
51
33
29
53
47
44
49
29
27
41
28
36
39
35
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Varga Enikő

diákönkormányzatot segítő
pedagógus

tanoda

Atlétika
verseny
2019. 04. 30-án, két csapattal vettünk részt a Körzeti Diákolimpia Atlétika
„Többpróba”
elnevezésű
csapatversenyen.
Tanulóink a II. korcsoportban
a negyedik, míg a IV. korcso-

portban az ötödik helyet érték
el. Minden versenyzőnk megérdemli a dicséretet, hiszen
mindenki igyekezett kihozni
magából a legjobb teljesítményt! Sajnos egy váratlan
sérülés miatt két futószámban nem tudott versenyezni
az egyik diákunk, a fiúk így is
büszkék lehetnek magukra.
Különösen igaz ez Takács Balázs 8.b osztályos tanulóra, aki
30 versenyző közül egyéniben

a II. helyezést érte el! Ezúton is
gratulálunk neki és az összes
versenyzőnek!
II. korcsoport: Duleba Dávid,
Kakuk-Varga Ákos, Kovács Olivér, Sipos Benedek, Solczi Dániel, Tonti Kevin
IV. korcsoport: Berta Zsolt,
Kozma Levente, Péntek Patrik,
Takács Balázs, Tóth Ákos n

Mikolajcsik Mónika

Meghívó

testnevelés

Az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola
pedagógusai és diákjai tisztelettel meghívják
Önt és Kedves Családját

tehetségkutató gálaműsorukra,

melyet 2019. június 7-én, pénteken 19 órakor
rendeznek az Erdőkertesi Faluházban.
A gálaműsor bevételéből az iskola közösségi tereit
szeretnénk felújítani. Amennyiben egyetért célunkkal,
az Ön által felajánlott összeggel pártolójegyet vásárolhat az iskolában, illetve a helyszínen is adakozhat.
Köszönjük tanulóink nevében is!
ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. JÚNIUS
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tanoda

Mars a Marsra
2.0

I

mmár 4. alkalommal
vesznek részt iskolánk
tanulói egy országos kezdeményezésen: a Digitális Témahéten. Tavalyi program
sikerére való tekintettel ebben a tanévben is Marsról
tanulhattak 7. osztályos diákjaink.
A két nap során megismerték
a Mars légkörét, felszínét, Naprendszerben való elhelyezkedését, majd összehasonlítottuk a földi környezettel. A
világűrben való kalandozásukhoz változatos eszközökkel:
számítógépes animációkkal,
játékokkal, oktatási applikációkkal, az interneten található
információk felhasználásával
vonhatták le a következtetéseket, gyűjthették ki az adatokat.
Megvizsgáltuk hogyan juthatunk el a Marsra, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre
és mi az, ami még felfedezésre vár. Megküzdöttek a táplálék előállítás problémájával a
Minecraft számítógépes építőjáték segítségével. A Mars lakhatóvá tételének problémáját
kis „kutatócsoportok” együtt
végiggondolták és próbáltak
megoldásokat keresni a mai
tudósoknak is fejtörést okozó kihívásokra. A projekt zárásaként digitális parafatáblán
előadták a két nap során ös�szegyűjtött tapasztalataikat és
kipróbálhatták milyen nehéz
távolból irányítani néhány kép
és információ alapján társukat.
A két nap során nagyon gyorsan repültek a percek, a nap
vége észrevétlen jött el. Nem
okozott gondot, hogy mikor

hangzik el az óra végi kicsengetés, mert csapatban dolgozni öröm. Izgalmas, hogy nem
kell eltenni a telefont, csak
megtanulni, hogyan kell okosan használni és így a tanulás
könnyebbé válhat mindenki
számára.

Baloghné Bezzeg Zsuzsanna

Irány
Bűvösvölgy!

A

hatodik
évfolyamon
februártól
versenyt
hirdettünk: tanárok értékelték a tanulók magatartását,
szorgalmát a kijelölt időszakban, majd a diákok tudása megmérettetésre került a
Toldi erőpróbán. Az elvárásoknak megfelelően teljesítő
tanulók belépést nyertek a
budapesti Bűvösvölgybe.
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A kirándulás időpontja május
10-re esett. A fájdalmas korai indulás ellenére a diákok
már a buszon, kíváncsiságtól
felélénkülve beszélgettek a
várható feladatokról. Az osztályfőnöki órákon megismerkedtek a témakörökkel és az
alapvető fogalmakkal, amit a
foglalkozásokon részletesen is
felhasználtak.
A gyerekek 8 fős csoportokban ismerkedtek meg a média különböző területeivel, a
bűvösvölgyi oktatók segítségével. Külön öröm volt számukra, hogy egy általuk ismert közszereplő is tagja volt
a csoportot vezető tanároknak, akivel a nap végén közös
fényképet is készíthettek.
A csoportok a feladatokon
keresztül
belekóstolhattak
a rádiózás, a híradó- és filmkészítés rejtelmeibe, majd a
sajtóismeretek keretein belül
elkészíthették saját újságukat
is. Az utolsó feladatnál felvillanyozódtak az egyéni tabletek
láttán, amik segítségével megismerkedhettek a biztonságos
internethasználattal.
A diákok visszajelzése alapján remek napot tölthettünk
el a Bűvösvölgy Központban.
Számukra a legérdekesebb és
legszórakoztatóbb a filmkészítés volt, de a rádiózás is sokaknak megtetszett. Élmény
volt számukra a mikroport és
a greenbox használata, ahol
először még félénken, pirulva,
izzadó tenyérrel olvasták fel a
képernyőn futó híradó szövegét. Később már sikerült izgulásukat leküzdeni és felszabadult hangulatban készítették
el saját kisfilmjüket, autósüldözés témában.
Azt hiszem mindenki
egy remek élménnyel gazda-

tanoda

godott és közben belekóstoltak a média eddig számukra
ismeretlen kulisszatitkaiba is!
És most meséljenek a diákok:
„Olyan dolgokat láttunk,
amit egy átlagember nem!”
„Kedvesek voltak a tanárok,
nagyon izgalmas volt!”
„A kis Polskis rész tetszett a
legjobban!”
„Nagyon jól éreztem magam,
sokat nevettünk. Szerintem a
filmforgatás volt a legjobb!”
„Átélhettem, hogy milyen híradósnak lenni!” n

Torzsa-Boros Boglárka

a 6.b osztályfőnöke
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HIT

V

Áldás, békesség!

an-e küldetésünk? Mi a célunk? Meg
tudjuk ezt fogalmazni? Szükséges ezt
megfogalmazni?
Emlékszem, amikor ifjúként édesapámmal
beszélgettem egyszer a teraszon, megkérdeztem ezt (vagy valami ilyesmit) tőle. Nyiladozó
értelmemmel és belátásommal kifejtettem,
hogy nem olyan életet szeretnék élni, amelyet a korai ébresztő, az egyhangú munkavégzés, az esti elpilledés körforgása határoz meg
évtizedeken keresztül, néha-néha egy kis kikapcsolódással színesítve. Meg is kérdeztem,
hogy mi lenne az értelme egy ilyen életnek.
Sajnos nem tudott számomra kielégítő választ adni. Nem emlékszem már a szavaira,
de valami általános dologgal biztatott, és
hogy ez így jó, mert mindig így zajlik az ember élete, dolgozni kell, hogy megélhessünk,
stb. Azt is kértem tőle, hogy mondjon egy érvet, hogy van-e értelme végig élni egy hos�szú életet. Sajnos erre sem tudott meggyőző választ adni. Csak általános választ, hogy
ha már egyszer élünk, akkor miért vetnénk el
magunktól az életet, inkább fordítsuk a napjainkat valami jóra, stb. De ez akkor engem
nem elégített ki. Leélni egy egyhangú életet,
és öregen végignézni, hogy mások hogyan
pelenkáznak, majd hogyan várják, hogy meghaljak – ez nem tűnt túl vonzónak 16-17 éves
koromban. Persze azért folytattam mindent
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tovább, és készültem arra az életre, ami egyáltalán nem vonzott. Nem is láttam semmilyen küldetést benne. Szaporodni? Utódokat
hozni a világra? Miért? Tenni valami jót? Jobbá tenni a világot? Miért?
Akkor már inkább amit lehet, élvezzünk ki,
amíg tudjuk - gondoltam. Utána úgyis szenvedünk majd eleget, legkésőbb életünk vége
felé. Ez az „életfilozófia” már valamiféle küldetésnek is megfelel, ebben legalább van egy
kis cél. Hogy amíg csak lehet, igyekezzünk
boldogok lenni. Teremtsük meg ennek a feltételeit. Ki tudja, meddig lesz lehetőségünk.
Mára óriásit változott az életem, a gondolkodásom, mert hitre jutottam. A Biblia – pár
évvel apukámmal folytatott beszélgetésem
után – egyre inkább elkezdte átformálni az
életemet. Azóta is, folyamatosan. Megláttam,
hogy a fentinél sokkalta jobban is tud működni. Ha nem a boldogságot tűzöm ki célnak, hanem igazán komoly céljaim vannak,
amelyek hozzák magukkal azt a jót is, amire
mindig is vágytam. De melyek lehetnek ilyen
célok? Épp ez az, amit nem tudok kitalálni.
Megházasodni? Letelepedni valahol? Családot alapítani? Gyermekkoromban azt láttam,
hogy ezek a célok nem működnek igazán jól
– mások életében. De úgy tűnik, hogy sok milliónyian ezt látták velem együtt, mert nem
akarták folytatni elődeik életmódját. Mai fiatal kortársaink egészen más életritmusban
élnek. Ráadásul azt látom, hogy gyorsan kiégnek, elérik álmaikat, és de nem a betelje-

ÁLDÁS, BÉKESSÉG
sedést. Mit tehetnének? Mit
tehetnénk?
A Biblia alapján újra csak azt
mondom, hogy rábízni magunkat Arra az Istenre, Aki
elég jól látja a lényeget. Ha
az Ő akaratát akarjuk meglátni és megvalósítani, „mellékhatásként”
kiteljesedik
az életünk. Ehhez valóban
célok kellenek, de olyanok,
amelyeket nem mi tűzünk ki,
hanem meglátjuk az Ő céljait, és azokat valósítjuk meg.
Sokan mindezt fogságban
élték meg, gulágon, amit úgy
fogalmaztak meg, hogy az
maga volt a pokol, de mégis,
ott volt az Úr, ezért maga volt
a menny is.
De küldetésünket itt, Erdőkertesen is megérthetjük és megélhetjük.
Pl. a református gyülekezetben. A gyülekezetben tudunk egymásnak segíteni, egy lelki
közösség egymást segítve, Istent szolgálva,
mások segítését, mint Istentől rendelt célt
meglátva élheti át, hogy „velünk az Isten” (Mt
1,23). Ki, milyen formában, abban, amiben
tud, azzal járul hozzá.
Ezért mentünk ki pl. a majálisra is, amikor tudunk, kimegyünk, és imádkozunk a falu lakosaiért, éneklünk Isten szeretetéről szóló énekeket, gyermekekkel játszunk, küldetésként
tekintünk jelenlétünkre a településen. Akkor is, ha pl. a majálison való vonulás közben
mozgalmi dalokat hallgattunk, amelyek épp
a „régi” (háború előtti) rendet, a múltat akarták végképp eltörölni, és felforgatni az egész
világot (vagyis pl. az egyház hatalmát megtörni). Voltak közöttünk, akik javasolták, hogy
ne távozzunk el, hanem vonuljunk tovább.
Hiszen nekünk ez a küldetésünk. Jelen lenni,
imádkozni, Isten szeretetét megélni, szeretni.
Pedig azonnal az az érzésünk volt, hogy így
ne vegyünk részt. Mégis győzött bennünk a
küldetéstudat. Amely segített nemcsak maradni, de Krisztusért szolgálatot teljesíteni.
Zenélni a nagyszínpadon, beszélni, képviselni a református gyülekezetet. Közben átéltük,
hogy „velünk az Isten”.
Ó, küldetés! Mennyi mindent nem tenne

meg az ember, ha nem lenne
küldetéstudat! Sokszor engem is csak a küldetéstudat,
és az Istennek való engedelmesség győzött meg arról,
hogy menjek oda feleségemhez, és beszéljem meg vele
a konfliktust. Esetleg kérjek
bocsánatot. Nem tudom, ha
nem akartam volna Istennek
engedelmeskedni, azóta mi
lenne… Viszont így is nekem
lett a jobb. Istennek engedelmeskedtem, és nekem
lett jobb életem. Igen, mert
a mi Istenünk olyan Isten, Aki
azért kér engedelmességet,
hogy nekünk legyen jobb. Ez
az engedelmesség „mellékhatása”.
Van-e értelme az életnek? Ha
van cél, akkor igen. Miért éljük végig az életünket? Mert Isten szeret. Aki kellően erős ahhoz, hogy hordozza a mindenséget, de kellően gyengéd ahhoz is, hogy rám odafigyeljen.
Meg mindenkire. Nem hibáztatom a szocializmusban élt édesapámat, Biblia nélkül csak
általános emberi választ tudott adni, amit
keveselltem. Pár évvel később én mondtam
el neki az evangéliumot, amely aztán az agyműtétjére készülve neki is erőt adott.
Isten szeret, az Isten szeretet (1 Jn 4,16). Ez
olyan cél, amely tőlünk független, rajtunk kívül van. De Jézusban közel jött, és ha az eredetileg önző életünkkel Őt keressük, Jézust
követjük, akkor megtaláljuk azt is, ami minket
boldog és jó élettel ajándékoz meg. Ezt kívánom mindenkinek itt Erdőkertesen!
„Keressétek először Isten országát, és az Ő
igazságát, a többiek mind ráadásul megadatnak nektek!” Máté evangéliuma 6,33. n

Gergely Ferenc Barnabás

erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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ESÉLY

Házi
segítségnyújtás

A

szociális alapszolgáltatás egyik formája a
házi segítségnyújtás, melyet
valamennyi önkormányzat –
a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.
Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók
részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben
önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában.
A szolgáltatás igénylése az ös�szetett kérelem és az értékelő
adatlap egyidejű benyújtásával történhet, melyet a Családsegítő Szolgálatnál kérhetnek,
valamint a ww.eselykisterseg.
hu weblapunkról letölthető.
A házi segítségnyújtás magában foglalja a szociális segítést
és a személyi gondozást.
Szociális segítés keretében
biztosítani kell:
u
a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
a háztartási tevékenyu
ségben való közreműködést,
a veszélyhelyzetek kiu
alakulásának megelőzésében
és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
szükség esetén a bentu
lakásos szociális intézménybe
történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében
biztosítani kell:
az ellátást igénybe veu
vővel a segítő kapcsolat kiala-

kítását és fenntartását,
u
a gondozási és ápolási
feladatok elvégzését,
u
az I. számú melléklet
szerinti feladatokat.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti
kérelem részeként a háziorvos
nyújt tájékoztatást az igénybevevő egészségi állapotáról,
valamint a háziorvos és az intézményvezető az értékelő
adatlapon végzi el az igénylő gondozási szükségletének
vizsgálatát. Minden esetben,
az igénylővel előre egyeztetett
időpontban az igénylő lakásán
történik a gondozási szükséglet vizsgálata, melynek keretében meg kell állapítani azt,
hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy
személyi gondozás indokolt. A
megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja
és módosíthatja. Az igénylő
kérheti az elért pontszámokra
való hivatkozással a gondozási
szükséglet felülvizsgálatát.
Házi segítségnyújtás esetén a
megállapodást szociális segí-
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tésre vagy személyi gondozásra kell megkötni.
A házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározása az
igénylő jövedelmének figyelembevételével, a helyi önkormányzat helyi rendeletében a
házi segítségnyújtás bruttó térítési díjait meghatározó táblázatának figyelembevételével
történik.
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel
nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő
vagy a térítési díjat megfizető
más személy írásban vállalja a
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési
díj megfizetését.
Az ellátott a megállapodást
az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon felmondhatja,
vagy előre látható okok miatt
szüneteltetheti.
Forduljanak hozzánk bizalommal! n

Sarkantyús Rita Szidónia
szakmai vezető

zeneművészet

Fúvószenekari
találkozó
2019. május 17-én Erdőkertesi Faluház egy új,
nagyszerű
kezdeményezésnek, fúvószenekari találkozónak adott helyet.
A veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola Fúvószenekara, valamint az újpesti
Erkel Gyula Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara
karnagyainak,
Fritschéné Ambrus Gabriellának és Balázs Andrásnak közös ötlete volt ez a találkozó,
melyhez nagy örömmel csatlakozott a Veresegyház Városi
Big Band zenekar Szellinger

Tamás vezetésével. Az összes
résztvevő, különösen a zeneiskolás gyerekek, egy eddig
még nem tapasztalt, nagyszerű közös sikerélménnyel
lettek gazdagabbak. Látván
és hallván a gyerekek örömteli és nívós játékát a közönség - szülők, hozzátartozók,
az iskolák igazgatói, tanárai,
növendéktársak, érdeklődők
- valamennyi műsorszámot
vastapssal jutalmazott. A három zenekar koncert végi közös produkcióját pedig percekig tartó tapssal, hangos
ovációval ismerte el. A műsor
végén a karnagyok megköszönték egymásnak és zenekaraiknak a közös szereplést,
valamint az első kérő szóra a
helyet biztosító Erdőkertesi

Faluház vezetőjének, Pallag
Katalinnak készséges hozzáállását.
A találkozó egy jókedvű, felszabadult
beszélgetéssel,
közös szendvicsezéssel, sütizéssel zárult, melyhez az
utolsó akkordot annak az
egybehangzó a szándéknak
a kinyilvánítása adta, hogy ez
az első lépés volt egy hagyomány megteremtéséhez.
Jövőre más zenekarok csatlakozásával is, akár kibővült
résztvevői létszámmal folytatódhat e kezdeményezés!
Igazi örömzenélés volt!

Bacsa Gabriella
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kultúra

JÚNIUSI
PROGRAMOK

12-én (szerda) 18.oo Társasjáték Klub
17-21-ig Néptánc tábor
VEKOP – Előzetes jelentkezés
szükséges. (Részletek alább)

Orczi Bernadett textiljáték-készítő, festő, kézműves dizájner
kiállítása június 28-ig megtekinthető a Galérián.
2-án (vasárnap)
17.oo Nosztalgia Klub
7-én (péntek)
ISKOLAI GÁLAMŰSOR 10.oo
és 11.oo órakor
18.oo órakor Gálaműsor a szülők és hozzátartozók számára
7-én (pénteken) 18.oo órakor
FERENCIKLOPÉDIA – könyvbemutató, közönségtalálkozó
Ágotai Ferenccel
8-án (szombat)
KERTÉSZETI FESZTIVÁL ÉS
CSALÁDI NAP az Ifjúsági
Táborban
11-én (kedd) 11.oo
Ambrus Ákos- Baranyi Ferenc:
Bogáncs című meseopera
a Rákoshegyi Bartók Zeneház
Közalapítvány pályázatából
11-én (kedd) 17.oo
SZENIOR AKADÉMIA
Dr. Lichthammer Adrienn:
Mit együnk és mit ne együnk
időskorban?
A májusban közlekedési akadály miatt elmaradt előadás
pótlása. A SZENIOR AKADÉMIA előadásai ősszel (más témában) folytatódnak.

21-én 13.oo-18.oo "GARÁZSVÁSÁR" lesz a Faluházban.
Amit hozni lehet:
ruha, cipő, táska, "ez-meg-az",
de a megkötés, hogy csak egy
asztalt
kaphat mindenki, és legfeljebb az alatta levő területet
használhatja,
mivel kevés hely áll rendelkezésre. A részvételi díj 700.-Ft,

21-én (péntek) 18.oo MÜPA
vetítés a Faluházban
– Swing All Stars
24-28-ig Természetismereti és
Természetjáró Tábor VEKOP –
Előzetes jelentkezés szükséges.
Részletek lentebb olvashatók!
29-én (szombat)

Ulti Klub

30-án (vasárnap)
Nosztalgia Klub n

JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI
ELŐZETES
Július 1-5-ig Bábos tábor VEKOP – Előzetes jelentkezés
szükséges. (Részletek alább)
13-án (szombat) Lecsó Fesztivál az Ifjúsági Táborban (részletek plakátokon, honlapokon)
Augusztus 20-án 20.oo KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG a Szent
István parkban
Augusztus 22-én (csütörtök) 14.oo-18.oo-ig Véradás
25-én (vasárnap)

Nosztalgia Klub

VEGYES VÁSÁROK
A FALUHÁZBAN
Június 14-én (péntek) 14.oo-16.oo-ig
18-én (kedd) 9.oo-12.oo-ig
Augusztus 15-én (csütörtök) 9.oo-12.oo-ig
AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2019. JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 9-IG
ZÁRVA TART!
KÉRÜNK MINDEN KÖNYVTÁRTAGOT, HOGY JÚNIUS VÉGE
FOLYAMÁN HOZZÁK VISSZA VAGY HOSSZABBÍTTASSÁK
MEG A NÁLUK LÉVŐ KÖNYVEKET! KÖSZÖNJÜK! n
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jelentkezési sorrendben ös�szesen 15 főt tudunk fogadni.
A jelentkezés határideje: június 17.

kultúra
KÖNYVBEMUTATÓ
FERENCIKLOPÉDIA

TÁBOROK
A Széchenyi 2020 keretén belül megvalósuló VEKOP 7.3.4-17 Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért pályázat keretében a következő táborok megvalósítását
tervezzük:
2019. JÚNIUS 17-21-IG NÉPTÁNC
TÁBOR
A természetes mozgáskultúra és mozgáskészség kialakítása a gyermekek
számára rendkívüli fontosságú a gyermekek megfelelő idegrendszeri fejlődése végett. A néptánc segítségével,
a népi kultúránk megismertetésével
felkeltjük kultúránk iránti érdeklődésüket. A tánc, a zene, a népdalok, a közös játék
és a játéköröm mind fontos szempont volt e
tábor tematikájának a kialakításában.
Különböző népi játékok, kiszámolók és
néptáncelemekkel találkoznak a gyermekek
e hét során.
Helyszín: Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
Időpont: 2019. június 17-21-ig, 9 órától 16 óráig
Részvételi díj: A pályázatban biztosított
Korosztály: 2-4. osztályosok számára
2019. JÚNIUS 24-28-IG TERMÉSZETISMERETI ÉS TERMÉSZETJÁRÓ
TÁBOR
A tábor egyik fontos célja, hogy tevékenyen részt vállaljunk a környezeti
nevelésben, lehetőséget biztosítva a
földrajzi környezet, a dús, helyenként
ritkaságszámba menő növénytársulások, a gazdag madárfajok megismerését.
Különös figyelmet szentelünk a hulladékgazdálkodásra illetve környezetünk megfelelő

...”ha valaki szívesen találkozna velem,
beszélgetne a könyv kapcsán a magyar
nevelés-oktatás jelenlegi helyzetéről, akkor ezt az erdőkertesi Faluházban június
7-én, pénteken 18.oo órától megteheti.
Köszönöm a figyelmet...”

Ágotai Ferenc

megóvására is.
Helyszín: Dél-Pest megye
Részvételi díj: A pályázatban biztosított
Korosztály: 10-18 éves gyermekek számára
2019. JÚLIUS 1-5-IG BÁBOS TÁBOR
A Bábos tábor során a bábkészítés, bábozás rejtelmeivel ismerkednek meg a gyerekek. A
tábor célja, hogy közelebb hozza a gyermekeket a bábszínház
világához,
beavassa őket a színjátszás rejtelmeibe, játékos módon mutassa be, miként valósul meg egy
bábszínházi előadás. Az előadáshoz szükséges bábokat, díszleteket, kellékeket állítanak össze a
résztvevők. A záróprogramban a csoportok
előadják műsorukat. A táborban résztvevő
gyermekek az általuk készített bábokat emlékként magukkal vihetik.
Helyszín: Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
Időpont: 2019. július 1-5ig, 9 órától 16 óráig
Részvételi díj: A pályázatban biztosított
Korosztály: 7-14 éves gyermekek számára
A TÁBOROKRA ELŐZETES JELENTKEZÉS
SZÜKSÉGES!
A JELENTKEZŐK A PÁLYÁZATBAN VÁLLALT
FELTÉTELEK, KÖTELEZETTSÉGEK ALAPJÁN
LESZNEK BEVÁLOGATVA, A JELENTKEZÉS
SORRENDJÉT IS FIGYELEMBE VÉVE.
JELENTKEZÉSI LAPOT AZ ERDŐKERTESI
FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN LEHET
ÁTVENNI. n
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faluház

FELHÍVÁS! Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó

klub létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot
éreznek a település múltjának kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett családok életének, sorsának felderítésére.

.
BŐRMÍVES TANFOLYAM

indul
ismét ősztől (megfelelő számú jelentkező esetén) a Faluházban, vezeti Havas Péter. A foglalkozások heti egy alkalommal,
pénteken 17.oo-19.oo óráig lesznek, a minimum létszám négy fő, és a maximum
hat fő. Tervezett foglalkozások száma: 4
A foglalkozásokon bőr ékszereket és
amuletteket készíthetnek 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 kiegészítő 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 terepgyakorlattal (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 felhasználással és tartósítással, a gyógyhatású gombákkal. Elektronikus
tananyag és jegyzet.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidónia gomba szakellenőrnél (tel.: 30-293-0359, szidoniakis@gmail.com), valamint a
Faluház elérhetőségein.
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kultúra

könyvbemutató
Május 7-én volt Eszterhai Katalin könyvének, a „Szeretném még
elmondani: szerettem” erdőkertesi bemutatója, annak a könyvnek, amit tíz nappal azelőtt a bp-i Nemzetközi Könyvfesztiválon foghatott kezébe először a közönség. Az írót elkísérte az
Alexandra Kiadó képviseletében Szabó Tünde. Aki eljött a rendezvényünkre, egy tüneményes személyiség varázsának hatását
tapasztalhatta meg. A könyvei a könyvtárunkból kikölcsönözhetők. Köszönöm az értő közönségnek, és a kedves meghívott
vendégeinknek a szép estét! n

Május 31-én nyílt meg Orczi Bernadett kiálítása
a Faluházban.
A textiljáték-készítő, festő, kézműves dizájner
alkotásai 2019. június 28-ig tekinthetők meg.
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Megfelelő számú jelentkező
esetén újból indítjuk a KOSÁRFONÓ ÉS A NEMEZELŐS
TANFOLYAM-ot, továbbá a
patchwork (foltvarró) klubot.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
JÁTSZANI JÓ!
A TÁRSASJÁTÉK KLUB már hónapok óta működik (felnőttek számára). A havi egy alkalom időpontját a jelentkezőkkel egyeztetve
alakítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg mások érdeklődését is felkelti, és szívesen választják a kikapcsolódásnak eme formáját. Emellett – vagy ennek keretében – a bridzsben járatos emberek jelentkezését is várjuk, szeretnénk bridzs klubot is létrehozni.
A Kertesi Kamarakórus várja
a tagjai közé mindazokat, akik
szívesen énekelnek, és szeretik
a jó társaságot. Próba minden
csütörtökön 18.oo órától, karvezető Iványi Magdolna.

MIKROKONTROLLER KLUB működik

a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-,
öntöző automatika-, látvány-elektronika
áramkör építés. Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeretek. Klubvezető: Tóth János Péter.

MEDITÁCIÓ BUBÁN ANDIVAL
péntekenként 18.oo órától
az Erdőkertesi Faluház és
Könyvtárban.
Szeretettel invitál péntek esténként 1-2 órára egy közös,
vezetett meditációra.
A PROGRAM INGYENES.

TÁRSASKÖR

Előadásokat, programokat, beszélgetéseket szervezünk a község és a környék lakói számára, akik
érdeklődnek a múlt és jelen történései, jelenségek,
okok és okozatok iránt, kíváncsiak a világ dolgaira,
vannak ismereteik, véleményük, melyeket megfelelően alátámasztott ellenvélemények hatására
akár meg is változtatnak.

A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község honlapján, a Faluház címszóra kattintva, a www.erdokertesfaluhaz.hu; www.erdokertesfaluhaz.tamop.info;
www.veresegyhazi-kke.hu; www.gkrte.hu; www.dunapartprogram.hu;
www.reginanet.hu; www.pestmegyei-hirhatar.hu; www.info-godollo.hu;
http://akisterseg.hu/telepulesek.html és a www.rikkancshirek.hu oldalakon.
A Faluházban rendszeresen működő tanfolyamok, szakkörök, klubok időpontjai
megtalálhatók a honlapunkon, és minden negyedév első havi újságjában.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. JÚNIUS
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Pallag Katalin

környezetünk

T

öbben kérték tőlem ismertessek néhányat a
helyi rendeletek közül, mert
sokan nem ismerik azokat.
Ehavi témáinkat úgy állítottam össze, hogy ismertetem
az ide vonatkozó Önkormányzati rendletet.
2019. 06. 01-től 2019. 08. 31-ig
TILOS a nyílt téri égetés Erdőkertes közigazgatási területén
az ingatlanon belül és közterületeken egyaránt. Ezalól kivétel a kerti sütés főzés.
A 14-2008.(12. 04) Önkormányzati Rendelet – a Közterületek
Rendjéről – akként rendelkezik, hogy „a község közigazgatási területén tilos a nyílt téri
égetés, kivéve a kerti kiszárított
zöldhulladék (fű, avar, gallyak
stb.) szeptember 1-től május
31-ig minden hét keddjén 6.oo
órától 20.oo óráig és szombatján 6.oo órától 12.oo óráig terjedő időszakban.

Gyommentesítés is aktuális.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. úgy szól:
„A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan
fenntartani.”
Parlagfüves
területről
a
Parlagfűmentes
Magyarországért Egyesületnél (PME), a
kormányablakoknál, a megyei
kormányhivatalok
földhivatalainál, az önkormányzatoknál, a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi
igazgatóságainál, valamint a
Nébihnél lehet bejelentést
tenni.
A közterület felügyelet június
elsejét követően ismételten
ellenőrzi az ingatlanokon és
az ingatlan előtti közterületen történő gyommentesítést.
Ott, ahol ez indokolt, felhívjuk a tulajdonost, hogy kötelezettségének tegyen eleget.
Amennyiben az ellenőrzés

megállapítja, hogy ez nem
történt meg, úgy a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
5-2015 (02.26) önkormányzati rendelet alapján járunk el.
„Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az
ingatlantulajdonos, aki nem
gondoskodik az ingatlan előtti
járdaszakasz, járda hiányában
egy méter széles területsáv,
valamint ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más
hulladék eltávolításáról, a pollen allergiát okozó növények
gyommentesítéséről.”
És végül a kutyatartásról.
Szomorú, ahogy sokan hozzáállnak a kutyatartáshoz.
Sürgősen
szemléletváltásra
van szükség, hiszen nem elfogadható hozzáállás még falun sem az utcán gazdátlanul
kóborló kutya látványa úgy,
mint 40-50 évvel ezelőtt. Sok
ebtartónak fogalma sincs arról,
hogy anyagi és büntetőjogi fe-
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legyen rend
lelősséggel tartozik, ha kutyát tart. Az állatokat
kóborlásuk kapcsán elüthetik, balesetet okozhatnak, valamint megtámadhatnak utcán közlekedőket. Sajnos a múlt hónapban gázolás és
két harapás is történt. A gázolást szerencsétlen
kutya nem élte túl, a két harapásnál egyik esetben sem volt kötelező veszettség elleni védő
oltása és azonosító mikro chipje a kutyáknak.
Ennek az a következménye, hogy hivatalból eljárás indul a Kormányhivatal részéről, ami több
tízezer forintos pénzbüntetést von maga után,
arról nem beszélve, hogy a felelőtlen magatartás miatt az „áldozat” veszettség elleni védőoltást kell, kapjon, miután a veszettség emberre
is halálos betegség, gyógyíthatatlan.
Jogkövetkezmény mindhárom esetben:
Elsősorban a rendfenntartásra törekszünk, ezért
élünk a figyelmeztetés lehetőségével. Annál a
tulajdonosnál, ahol a figyelmeztetés és felhívás
nem vezet eredményre a közterület felügyelő
helyszíni bírságot szabhat ki, akár a tulajdonos
távollétében is, ami 5.000-50.000 Ft.-ig terjed,
illetve a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról is intézkedik, ahol természetes személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek és jogi

Befogad-lak
Alapítvány

Május hónapban is több kutyát fogtunk be. Egy németjuhász keverék kölyökkutyát jelöletlenül találtunk, akit, mint
utólag kiderült elkóborolt. Sajnos a tartási körülmények nem
felelnek meg a jogszabályban
előírtaknak, ezért nem adtam
vissza a gazdájának, sőt kértem ajándékozza el a másikat is, hiszen elfogadhatatlan,

hogy a kutyái a közterületen
a Fő úton! kóborolnak, míg ő
dolgozik. Segítségkérésre a
Befogad-LAK
gondozásába
került egy 6 hetes talált kiscica is, aki újszülött kori herpesz
vírusfertőzés
következtében
megvakult. Ápolása kezelése folyamatban van. Nagyon
élénk játékos kisfiú látszólag
nem zavarja, hogy nem lát.
Ivartalanítás után gazdikereső
lesz. Olyan családot keresek
számára, aki garantálni tudja,
hogy lakásban tartja.
Sokan támogattak minket a
felhívásomra a múlt hónapban, amit nagyon köszönünk.
Ahhoz viszont, hogy fejleszteni karban tartani tudjuk és
tovább működhessünk, anyagi támogatásra folyamatosan
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személyiséggel nem rendelkező szervezetek
esetén 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Mittó Gabriella
és Miksi József

Közterület Felügyelők

szükségünk van. Aki szeretne
segíteni az OTP.-nél vezetett
11742568-20003775 számla
számra várjuk a támogatást.
Köszönjük! n

Mittó Gabriella

gyermekeink

A Ki Akarok Nyílni Óvoda hírei

1.

Mogyoróhegy helyett
tornaszoba

Anyák napja a
Faluházban

Május 10-ére, Madarak és fák
napjára elterveztük, hogy az
egész napot a Visegrád melletti Mogyoróhegyen töltjük
minden csoportunkkal. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Előtte több
napon át esett az eső, a talaj
felázott, így terveinkkel ellentétben az óvodában emlékeztünk meg erről a zöld jeles
napról. Egész héten e köré a
téma köré fűztük tevékenységeinket és minden csoportban változatosan dolgozták
fel a témát. Rengeteg madarakkal kapcsolatos, élvezetes
játékot, kézműveskedést szerveztek az óvodapedagógusok,
amiken a gyermekek szívesen
vettek részt. A nap fénypontjaként „Madárbarát ovi” programsorozatunk idei utolsó
előadását a Mogyoróhegy helyett a tornaszobában tartotta meg Dávid bácsi, a Magyar
Madártani Egyesület kedves,
gyermekbarát előadója.
Bár nem a Mogyoróhegyen
sikerült ezt a napot eltöltenünk, de így is élményekben
gazdag program volt gyermekeinknek.

Május 9-én óvodánk Pitypang csoportja színvonalas
műsort adott a nyugdíjasok
anyák napi műsorának keretében. Az idős hölgyek kön�nyekig meghatódva kísérték
figyelemmel a kicsik előadását, amit bőkezűen megjutalmaztak süteménnyel. Ezúton
is szeretnénk megköszönni a
sok pozitív visszajelzést és a
vendéglátást.
2. kép

Visnovszkyné Bátori Katalin

Éjszaka az óvodában
A Bóbita csoport nevelői gon-

doltunk egy nagyot és május 17-én, pénteken éjszaka
pizsama partit szerveztünk
a gyermekeknek az óvodában. Izgatottan készültek a
gyermekek és természetesen
a felnőttek is. Talán a szülők
voltak a legizgatottabbak. A
programok, amit beterveztünk nagyon jól sikerültek.
Volt foci, labdaszedés, palacsinta töltés, zene-tánc, vonatozás , csillámtetoválás, majd
sötétedéskor
lámpásokkal
bejártuk az udvart. Elalvás
előtt párnacsatáztunk. Mire
minden gyermek megfürdött már este 11 óra volt. Fáradtan dőlt mindenki az óvodai ágyára, mese után pedig
csend telepedett az óvodára.
Reggelig mindenki aludt. A
gyerekek nagyon élvezték és
mi is. Jövőre talán újra megszervezzük….
3.kép; 4.kép; 5.kép

Szarvasné Suba Erika

Látogatás a Jászberényi
Állatkertben
A Napraforgó és Gesztenye
csoport gyermekei május
16-án
csoportkirándulás

2.

1. kép
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gyermekeink
keretében ellátogatott a Jászberényi Állatkertbe. A gyermekek nagyon élvezték a kirándulást, kellemes környezetben
sok állatot láttunk és az időjárás is kedvezett számunkra.
Gyermekeink örömére az állatkertben rendelkezett egy
csodaszép játszótérrel, mely
színes és sokféle játéklehetőséget kínált az apróságoknak.
Elfáradva, de élményekkel
gazdagon tértünk haza.

Molnár Jánosné

3.
4.

5.
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XI.
Veresegyházi
Kistérségi
asztalitenisz
verseny

N

agyszámú indulóval
(140 nevezés a különböző számokban, 105 egyéni induló), a szűk Kistérségünkből (20 km-es körzet)
nevezettekkel rajtolt a 2019.
május 19-án szombat reggel
asztalitenisz versenyünk már tizenegyedik a sorban,
13 kiváló ping-pong asztalon.
Országosan egyedülálló módon
mind a gyermekek és mind a
felnőttek részére most is nevezési díjmentes volt a versenyünk!

Eredmények:
Leány 1. korcsoport:
(2007-2012):
1. Dudás Emese (Erdőkertes,
Galaxis AK)
2. Kovács Lorina (Veresegyház,
Galaxis AK)
3-3. Krén Zsófia (Őrbottyán) és
Boros Aisa (Veresegyház)
Leány 2. korcsoport:
(2001-2006):
1. Dudás Réka (Erdőkertes,
Galaxis AK)
2. Szappanos Éva (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Vidéki Tímea (Galgamácsa, Galaxis AK) és Horváth Laura (Veresegyház, Galaxis AK)
Fiú 1. korcsoport:
(2007-2012):
1. Ozsváth-Sarok Ákos (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Törőcsik Ferenc (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Szaszák Áron (Erdőkertes)

Délelőtt szokás szerint a gyermekeké volt a főszerep, majd a nők
és a hobbi játékosok, később az
amatőr, majd páros küzdelmek
következtek összesen 11 kategóriában, (nyolc egyéni, három
páros) benne hét gyerekeknek
szánt lehetőség. Első alkalommal Galaxis családi páros bajnokságot is indítottunk, melyben együtt küzdöttek a szülők
és a gyerekek.
A verseny színvonalának és családias-baráti jellegének köszönhetően ismét jól érezték magukat az induló gyermek és felnőtt
sportolók.
Legtöbben
természetesen
helyből Veresegyházról valamint Erdőkertesről érkeztek,
szinte hasonló arányban a felnőttek és a gyerekek. A legfiatalabb induló hét, a legtapasztaltabb 84 éves volt!

Támogatóinknak és „Galaxisos”
sporttársainknak köszönhetően idén is nagyon szép díjakat,
érmeket, oklevelet vehettek át
a dobogósok, igen értékes ajándékokat lehetett nyerni és a vendéglátásnak köszönhetően az
elvesztett energiát is pótolhatta
mindenki.
Idén is megtisztelte jelenlétével versenyünket Pásztor Béla
polgármester úr is, aki feszített
szombati programja mellett is
helyet adott versenyünknek.
Köszönjük szépen minden elinduló sporttársunknak, a szülőknek, hogy segítették gyermekeiket, hétvégéjüket a sportpályán
is velük-együtt töltötték.

és Körtvélyesi Mátyás (Veresegyház)
Fiú 2. korcsoport:
(2004 -2006):
1. Varga Vince (Erdőkertes,
Galaxis AK)
2. Varga Gergő (Veresegyház,

Galaxis AK)
3-3. Benkő Mátyás
(Veresegyház, Galaxis AK) és
Szaszák Ábel (Erdőkertes,
Galaxis AK)
Fiú 3. korcsoport:
(2001-2003):

Köszönjük a versenyzőknek a
részvételt, a Sporttársi Támogatóinknak azt, hogy már 11. alkalommal együtt lehettünk!
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1. Bakó Oszkár (Galaxis AK)
2. Pintér Gábor (Gödöllő)
3-3. Ákoshegyi Solt (Szada, Galaxis AK) és Cseri Márton (Veresegyház, Galaxis AK)
Gyermek páros:
1. Varga Vince, Varga Gergő
(Erdőkertes/Veresegyház, Galaxis AK)
2. Dudás Réka, Bakó Oszkár
(Erdőkertes, Galaxis AK)
3-3. Ákoshegyi Solt, Pintér Gábor (Szada/Gödöllő, Galaxis
AK) és Benkő Mátyás, Ozsváth
-Sarok Ákos (Veresegyház, Galaxis AK)
Galaxis családi páros:

1. Dudás Réka, Dudás Balázs
(Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Ozsváth-Sarok Ákos, Ozsváth Zsolt (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Törőcsik József, Ifj. Törőcsik József és László Zsombor,
László Tibor (Veresegyház, Galaxis AK)
Felnőtt női egyéni:
1. Tihanyi Mária (Csömör)
2. Fülekiné Keresztes Orsolya
(Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Székely Katalin (Erdőkertes, Galaxis AK) és Némethné
Antal Anna (Gödöllő)
Férfi hobby kategória:

1. Trudics Péter (Veresegyház,
Galaxis AK)
2. Szalay Tamás (Veresegyház,
Galaxis AK)
3-3. Mester Géza (Őrbot�tyán, Galaxis AK és Dell Tamás
(Gödöllő)
Férfi amatőr:
1. Sólyomvári Tamás (Veresegyház)
2. Sztranyan János (Vácrátót,
Galaxis AK)
3-3. Bohus Pál (Veresegyház,
Galaxis AK) és Bakó Oszkár
(Galaxis AK)
Felnőtt páros:
1. Bacsa István, Papp László
(Dunakeszi/Erdőkertes)
2. Gubai György, Bakó Oszkár
(Veresegyház)
3-3. Nagy Tibor, Szalay Tamás
(Veresegyház, Galaxis AK) és
Schnörch Tamás, Szuhanyik
György (Gödöllő/Veresegyház
Galaxis AK)

Letanóczki István
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könyvtári híradó
Ki mit olvasott utoljára?
És Te? És Ön? És Kend?
Tettszett? Mennyire?
Feledhető? ...vagy megrázó
volt? Esetleg megváltoztatta
az életét? ...vagy már nem is
tudja, mikor volt könyv a kezében?
Itt a lehetőség!
Kukkantson be hozzánk a
könyvtárba, megérkeztek legújabb könyveink! Olyan sok
jó könyv került bevételezésre,
hogy most részletesebb tartalom nélkül csak szerző és cím
szerint ajánlanám őket:
Grecsó Krisztiántól
négy
könyv: Vera, Tánciskola, Isten
hozott, Megyek utánad.
Kepes András: Istenek és emberek.
Szabó Magda: Csigaház.
Varró Dániel: Mi lett Hova?
Lisa Wingate: Elrabolt életek.
Marybeth Mayhew Whalen:
Bár igaz lenne! (A Született feleségek rajongóinak ideális!)
Sandie Jones: A másik nő.
Jenny Han: A fiúknak akiket
valaha szerettem.
Eszterhai Katalin - aki majdnem Eszterházy - újságíró,

televíziós riporter, producer, emberjogi
aktivista, május 7-én közönségtalálkozón mutatta be és

dedikálta könyveit a könyvtárunkban:
Szeretném még elmondani:
Szerettem, Légy az élet csodálója éljünk úgy ahogy a madár
dalol. Akaratunk gyógyerejeGyógyító ételek, lélekvidító
történetek, hasznos tanácsok,
hogy szemünk és lelkünk újra
ragyogjon.
Egy kis krimi Guillaume
Mussó-tól: Az Angyal hív.
Central park. Holnap.
Az elsőkönyves Virginia Sol
(alias: Toczauer Júlia, akivel
akár össze is futhatunk az
ESÉLY Családsegítő épületében) A belső vad című krimijének első kötete a Fogság az
Ünnepi Könyvhéten került bemutatásra.
Négy Skandináv krimi Camilla
Läckberg-től: Az idomár, A
toronyőr, A hableány, Eltitkolt
életek, valamint Jo Nesbo-tól:
Leopárd.
Fredrik Backman legújabb
sikerkönyve: Amit a Fiamnak tudni kell a világról.
Téti István: Manfréd és
Anton kalandjai. Manfréd
és Anton világa.

Nyitás: augusztus 12-én hétfőn, 13.oo órakor. n

Hollósiné Marika

Felhívjuk
olvasóink figyelmét, hogy
Július 1-től augusztus 9-ig
ZÁRVA leszünk.
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Európai parlamenti választások

Európai
parlamenti
képviselők
választása 2019

A

z Európai Parlament
magyar tagjainak választásán a Fidesz-KDNP 13,
a Demokratikus Koalíció 4, a
Momentum Mozgalom 2, az
MSZP-Párbeszéd és a Jobbik
1-1 mandátumot szerzett.
A választási részvétel 43,37%
volt.

A Fidesz-KDNP 1 777 757 voksot kapott (52,14 százalék), a
DK 554 286-ot (16,26 százalék), a Momentum Mozgalom
338 314-et (9,92 százalék), az
MSZP-Párbeszéd 227 786-ot
(6,68 százalék), a Jobbik 219
539 szavazatot (6,44 százalék)
kapott. Nem érte el az ötszázalékos küszöböt a Mi Hazánk
Mozgalom (113 529 voks, 3,33
százalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (89 635 voks,
2,63 százalék), az LMP (74 554
voks, 2,19 százalék) és a Magyar
Munkáspárt (14 385 voks, 0,42
százalék). n

pest Megye

erdőkertes
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Majális

Nálunk járt
a Polgármester
Bácsi!
Kislányunk születése alkalmából babacsomagot kaptunk Erdőkertes Önkormányzatától, melyet személyesen
Dr. Pásztor László Polgármester
Úr és önkormányzati képviselőtársa hoztak el otthonunkba. Megtudtuk Tőlük, hogy ez
a kezdeményezés 2018. januártól indult és azóta minden
erdőkertesi újszülöttet illet egy
igazán szép és értékes csomag.
Már majdnem 100 kisbabát
üdvözöltek ezzel a kedves gesztussal. Köszönjük szépen az
ajándékot és reméljük, hogy ez
a megtisztelő program tovább
folytatódik és még nagyon sok
erdőkertesi kisgyermek részesül a babacsomagban.
Domán-Baranya Kinga

M eghívó
Szeretettel meghívjuk
a 2019. június 19-én
17.oo órakor,
az Erdővárosiak térén
tartandó

Ját s zótér
és Sp or t p ar k
átadádó ünnepségre

