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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

KERTESERDŐKERTESÉRT
MUNKACSOPORT

A

2014-es önkormányzati választások
után Nagyné Gódor Csilla Alpolgármester asszonnyal beszélgettünk az előttünk álló időszak feladatairól. Mindketten
úgy láttuk hogy az elkövetkezendő évek során bőven akad
tennivaló a település szépítése,
csinosítgatása
terén.

Szeretnék megemlékezni néhai Juhász
Andor úrról, aki éveken keresztül végezte a
program eredményeinek rögzítését fényképezőgépével.
Az elmúlt 4 évben a Kertes Erdőkertesért
munkacsoport által megrendezett Erdőkertesi Kertészeti Fesztivál a település rangos
programjává lett, melyet a kiállítók és az érdeklődők évről évre növekvő száma is igazol.

Ezeknek a feladatoknak és az
ezzel kapcsolatos
munkáknak
az
összehangolására új szervezetre
van szükség.
Nem formális
keretek
között
gondolkodtunk,
hanem
inkább
olyanban, ahol a
civil és egyben
hozzáértő
emberek adják a
közösség gerincét. Így, a civil oldalról tagja lett Csapó Krisztina, Inczédiné Pajor Mónika, Fogarasi Tibor és
Pyka Zsolt.
A képviselő-testület részéről pedig Nagyné
Gódor Csilla és Galló György.
Az elmúlt években aprólékos gonddal és
nagy elhivatottsággal végezték munkájukat.
Ennek eredményeképp ma már hagyománnyá vált, a több kategóriával induló Szép
Kertek településszépítő nemes versengés,
valamint országos akcióhoz csatlakozva a
Legszebb Konyhakertek vetélkedés lebonyolítása, sok-sok helyszíni bejárással.

Eltelt öt esztendő és a munkacsoport szép
eredményekkel büszkélkedhet.
Bízom benne hogy mind a civil oldal, mind
pedig a települési döntéshozói oldal mintaszerű együttműködése a jövőben folytatódhat és tovább erősödhet. ■

Dr. Pásztor László
polgármester
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ESÉLY, SZÉP KERTEK

2019. SZEPTEMBER14. KISTÉRSÉGI FŐZŐVERSENY
ERDŐKERTESEN

I

zgatottan készültünk a RÁDÉRÜNK+ 60
klub csapatával, és elsőként értünk a
helyszínre az Erdőkertesi Ifjúsági Tábor területére, főzőasszonyunkkal, Kálmán Ildikóval. Az én feladatom a szervezés a
kiegészítő ízesítők és a kenyér beszerzése
volt.

Lassan megérkeztek a csapatok, Nagy
Miklós az Idősügyi Tanács vezetője ismertette a feladatokat, megkínált bennünket friss
pogácsával, és elkezdődött a főzés. Négy féle
étel készült: kakaspörkölt, babgulyás, halászlé, és az Ildikó általi fenséges Erdélyi töltött
káposzta.
Miközben rotyogtak a finom ételek, vetélkedőket hirdetett a Papp Miklós vácrátóti
nyugdíjas klub vezető. Tőlünk főként a férfiak
indultak kispuska lövéssel sikeresen, 100%-ra
megoldottuk a kvíz kérdéseket, ügyeskedtünk a szalagjátékkal, a kupaktorony építés
és a súlysaccolás nem sikerült annyira. Ellenben így is II. helyezést értünk el a vetélkedőn.
A zsűrinek nagyon ízlett a csodás töltött
káposztánk, de csak a III. helyet hoztuk el.
Örömünkre elfogyott utolsó cseppig, sőt a
zsűri egyik tagja nálunk ebédelt.

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. OKTÓBER
4

Mindannyian jól éreztük magunkat,
együtt volt a csapat négy helyről: Erdőkertesről, Veresegyházról, Vácrátótról és Csörögről.
Mondani is felesleges, hogy a magyar irodalom nagyjai szinte egyöntetűen hódoltak a
töltött káposztának. A kiváló, és jól sikerült
együttlét felidézését egy Jókai Mór általi dicsérettel zárom:
Jókai Mór lapjában, az Életképekben egy

ESÉLY, SZÉP KERTEK
álneves munkatárs (talán a nagy író?) tartott
emlékbeszédet felette 1847-ben: „Mi szépen
vette ki magát a kétfülű cserépbögrében,
mert fazéknak nem mondható és inkább hasonlított a dohánytartóhoz, s olyan volt egyegy szép tölteléke, mint a kövér cigaró. És
ahogy a kolbász-szeletek rájöttek! S bors, kapor, ezen felül a szálas gyalult rész, és az
egész jóféle aranyszínű sáfránnyal behintve;
egészen úgy nézett ki, mint a piros chinai dohány”. ■
Gál Henrikné Ildikó
A RÁDÉRÜNK+ 60 KLUB
megbízott vezetője

SZÉP KERTEKKIÁLLÍTÁS
ÉSÜNNEPÉLYES
DÍJÁTADÁS
Meghívó

Erdőkertes Község Önkormányzata és a
Kertes Erdőkertesért Munkacsoportja által
szervezett
Szép Kertek verseny lezárásának záró
eseményére, mely
2019. október 19-én 18.00 órakor
kerül megrendezésre az Erdőkertesi Faluház
és Könyvtárban
Szeretettel várjuk Önöket!
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG

N

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

em tudom, hogy kinek hogy indult ez
az ősz. Mi új helyre költöztünk. Igaz,
hogy 15 éve vagyok lelkész Erdőkertesen,
mégis egy teljesen új korszak kezdődik az
én életemben is, meg a gyülekezet életében
is. Átköltöztünk Váchartyánból. Megvan az
erdőkertesi református gyülekezetnek az
önálló temploma, az önálló parókiája, van
már egy saját fenntartású óvodája, és június közepe óta helyben lakó lelkésze is. Mi
ez? Új korszak Erdőkertesen? Vagy egy zárófelvonás még egy utolsó, istentelen korszak előtt?

szégyellni, mikor kiderül, hogy Isten rendjébe
nem fér bele, pedig az életébe valahogy
odakerült. És kidobja, lenyírja, megszabadul
tőle, mert zavarja, de nagyon. Vannak látványos dolgok, amelyek nem férhetnek be közénk. Persze talán mégis megbújnak, mint
egy-egy pók, szúnyog vagy csótány. Szép a
lakás, ki van takarítva, de az ágy alatt és a
szekrény mögött mégse szeretnénk végighúzni a fehér inget. Ott bújnak meg az élősködők. Mint a céltalanság, a reménytelenség.

Ki tudná megmondani? Mindenesetre azt
látjuk, hogy ahol Isten Igéjét komolyan veszik, ott Isten rendje kezd el kialakulni. Ahol
pedig Isten rendje alakul, ott sok minden a
helyére kerül. Persze sajnos nem minden,
mint ahogy a kertben pl. a füvet már sikerült
lenyírnom, de még annyi mindent kellene
átrendezni, kipakolni, bepakolni (a kertben is,
meg a házban is, ahová családommal költöztünk). Már lehet szépnek is tartani, de csak én
tudom, hogy mennyi mindent szeretnék
még átalakítani.

Mi azt éljük meg, hogy miközben éljük az
életet, reménységünk van. Nem a biztosítás
miatt, nem a tartalékaink miatt, nem a veszélyek kizárása miatt, nem a gondtalanság
miatt, hanem egy ígéret miatt lehet a miénk.
Ígéret, amelynek teljesülésére az a garancia,
hogy Jézus Krisztus feltámadt. Mivel pedig él,
kapcsolatban lehetünk vele. Gyülekezetünkben erre emlékeztetjük egymást, ide segítjük
egymást, és igyekszünk mindenkit oda segíteni, aki a közelünkbe talál. Mint mikor a kisfiú a sokezer partra vetett tengeri csillagot
szeretné visszadobálni a tengerbe. Egy járókelő pedig azt mondja neki, hogy mindet
úgysem tudod visszadobni, mire ő azt válaszolja, hogy legalább még ezt. Meg még ezt.
Meg még ezt – és folytatja.

Ilyen a keresztyén ember élete és formálódása is. Először a gazt kell lenyírni, hogy legalább egy kicsit szebben nézzünk ki. Mert
vannak, amelyeket az ember először elkezd

Az elmúlt másfél évtizedben sokan megfordultak gyülekezetünkben. Olyanok is, akik
csak egyszer jöttek el. Olyanok is, akik évekig
jártak, és már nem jönnek. Meg olyanok is,
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG
akik megerősödtek a Jézusba vetett hit által.
Talán pont olyankor, amikor egyre nehezebb
lett a helyzetük. De mikor már nem volt emberi megoldás, megtalálták az Isten megoldását. Vagy nem találták meg, pedig
elérhető hit által. Kereshetjük. Keressük. Legalább még ő hadd találja meg. Meg még ő is.
Meg még ő is…

sorrendben. Vagy lehet, hogy nem az Ő
rendje fordított, hanem a mi emberi rendünk
nincsen jól beállítva? Lehet, hogy a feje tetejére fordult minden?

Lelkészbeiktatásra készülünk. Ez mit jelent? Jelenti, hogy közösségünk Istenre szeretne mutatni. Isten szeretetét akarja keresni.
Erejét onnan meríti. Van egy őriző Pásztora,
Ura, Jézus Krisztus. Akinek sok-sok jó terve
van az életünkkel. Hozzásegít az Ő rendjéhez,
ha keressük. Bár azt tapasztaljuk, hogy sajnos
a mélyben megbújik az emberi, mégis jelen
van az isteni is. És ez nagyon jó. Nagyon jó
olyan emberek között lenni, akik szeretet élnek át, megértenek. Van reménységük. Isteni
reménység. Hogy Jézus nemcsak kétezer éve
győzte le a halált, hanem a jelenben is Ő a
győztes. Nem én, nem mi, hanem Ő. Egyfajta
fordított rend: Ő, te és én. Ebben a fontossági

Ezért imádkozunk, hogy a Forráshoz minél
több szomjas ember jusson el és frissíthesse
fel magát.

Lehet. De tudjuk, hogy ha mégis az Isten
szerinti rend alakul ki, akkor működni fog az
életünk.

Lelkészbeiktató istentiszteletünkre pedig
szeretettel várunk mindenkit október 20-án,
15.00-ra az erdőkertesi református templomba. ■
„Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék”
mondta Jézus. János evangéliuma 7, 37.
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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KI AKAROKNYÍLNI ÓVODA

BETEKINTÉSA
SZEPTEMBERI
ÓVODAKEZDÉSBE
2019. szeptember 2-án, az erdőkertesi Ki
Akarok Nyílni Óvoda emeletén két, olyan
újonnan kialakított csoportban kezdhettük
meg a nevelő munkát, ahol a környezet és a
tárgyi feltételek kielégítik minden szükségünket.
Az új csoportok birtokba vételét izgalommal várták a gyerekek, a szülők és az óvónők
egyaránt. Érdekes volt látni a gyerekeket, hogyan fedezik fel az új helyiségeket és az új játékokat. A beszoktatás során a szülőknek
lehetőségük volt betekinteni az óvodai élet
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mindennapjaiba. Láthatták, hogy a gyermekek egy esztétikusan berendezett, kialakított,
biztonságot nyújtó környezetben, szeretetteljes felnőttek féltő karjaiban töltik mindennapjaikat. Láthatták, milyen játékokkal
játszanak, hogyan vesznek részt a napi tevékenységekben, hol öltözködnek, mosakodnak az óvónők és dadus nénik segítségével.
A befogadási időszakot a gyerekek jól fogadták, viszonylag rövid idő alatt sikerült elfogadniuk, hogy távol vannak szüleiktől.
Szívesen fogadják közeledésünket, próbálnak alkalmazkodni a szokásrendhez.
Napjaink derűsen, vidáman és sok-sok játékkal telnek. ■
Baranyiné Székely Mónika

KI AKAROKNYÍLNI ÓVODA
Izgalmasan indult a szeptember óvodánkban, hiszen a sok kicsi óvodás mellett jó néhány új kolléga is érkezett, valamint két
teljesen új csoport is megkezdhette működését az emeleten: a Mókus és a Csiga csoport. Ez utóbbihoz némi átalakításra is
szükség volt, mely rendben és időben elkészült, így szépen berendezve, dekorálva és új
játékokkal felszerelve várta, hogy az apróságok birtokba vehessék.

hogy nyitottsággal,
minket.

szeretettel

fogadtak

Nagyon hálásak vagyunk, hogy 22 olyan
kisgyermek bízatott ránk, akik nagyon aranyosak, érdeklődőek, és gyorsan alkalmazkodtak az óvodai szabályrendszerhez.
Megteszünk mindent azért, hogy a szülőkkel együttműködve, szeretetteljes légkörben, sok élményhez juttatva neveljük a
gyermekeket, segítve ezzel fejlődésüket. ■

A Csiga csoportunk, egy teljesen újonnan
induló kiscsoport, beszoktatós gyerekekkel.
Vargáné Omrai Zsuzsanna
Munkánkat családlátogatással kezdtük még augusztus
végén és néhány kivételével
szinte minden családba sikerült eljutnunk. Ezúton is
2019. október 14-től 17-ig fotózás lesz az óvodában. Ezeken
köszönjük a családoknak,
a napokon családi fotózásra is lehetőség nyílik az intézménybe járó gyermekek részére. Jelentkezni a csoportokban lehet.

FOTÓZÁSAZÓVODÁBAN!

FONTOS
DÁTUMOK!
2019. november 13-án (szerda)
17.00 órai kezdettel összevont
szülői értekezletet tartunk a
nagycsoportos gyermekek szüleinek. Helyszín: központi óvoda
tornaterme.
2019. október 11-én (péntek)
nevelés nélküli szakmai munkanapot tartunk az óvodában.
2019. október 13-án (vasárnap)
az óvoda épülete is választási
körzetet biztosít. A szavazóhelyek
kialakítása csoportokat fog érinteni. Mindenki a saját csoportjában tud érdeklődni, hogy érinti-e
a kialakítás. ■
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INTERJÚ: OVISESÉLYEK

OVIS ESÉLYEK

I

dehaza egyedülálló program várja a Ki
akarok nyílni Óvoda beiratkozóit: önkormányzati támogatással, minden ide járó erdőkertesi gyermeket, családi és anyagi
helyzetre tekintet nélkül, szükség esetén
megillet egy olyan komplex fejlesztési
program, amelynek segítségével hátrány
nélkül, a lehető legfelkészültebben ülhet
majd az iskolapadba. A célokról és a programról Visnovszkyné Bátori Katalin mesélt.

betelepülő gyermekek aránya. Pár éve elég
volt még 6 csoport, az idén azonban plusz 3
kellett, amelyhez a csoportszobák kialakítását, berendezését és felszerelését az önkormányzat
önerejéből
finanszírozta.
Hozzátartozik, nehéz az egyre növekvő igényekhez alkalmazkodni, már kész egy újabb
két
csoportszobás
épületszárny
terve,
amelynek megvalósítására 200 millió forintot
nyert Erdőkertes önkormányzata. Igaz, a legolcsóbb kivitelezői ajánlat ennél éppen 150
millió forinttal több. Kérdés, az állam kiegészíti az elnyert pályázati keretet vagy a hiányt,
a csekély bevételű önkormányzatnak kellene
pótolnia.
Pásztor László polgármester szerint végső
megoldást az önkormányzati tulajdonú, jelenleg református óvodaként működő épület
felújítása jelenthet. Ahogy fogalmaz, számukra mindenképpen a gyerekek érdeke az
első.
Tény, egyetlen másik óvoda sem büszkélkedhet helyi esélyegyenlőségi tervvel. Erdőkertesen viszont már az óvodába kerülés
kezdetétől gyógy- és fejlesztő pedagógus
foglalkozik a gyerekekkel.

Majdnem 10 éve épült a település modern
kinézetű, korszerűen felszerelt közel 300 férőhelyes Ki akarok nyílni Óvodája. Vezetője,
Visnovszkyné Bátori Katalin 2017 óta irányítja
az intézményt, azt mondja, szerencsések,
mert az önkormányzat a lehető legbőkezűbben támogatja a működésüket.
„Igazi békebeli paneloviból érkeztem, ahol
az óvó nénik maguk vitték be a hozzávalókat
a különféle gyerekfoglalkozásokra. Itt viszont
kivételes a legtöbb igényt kielégítő környezet
és a településvezetés gyermeknevelési
szemlélete is.”
Szükség is van az utóbbira, hiszen évek óta
folyamatosan emelkedik a születésszám és a
ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. OKTÓBER
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„A program célja a nehézségekkel küzdő
óvodások felkészítése az iskolás évekre” –
magyarázza Visnovszkyné Bátori Katalin. A
cél, hogy ne az iskolában derüljön ki a gyerek
mozgásszervi vagy idegrendszeri éretlensége, amikor már csak szakértői vizsgálatot követően,
csoportos
foglalkozásra
van
lehetőség vagy a költséges magánfejlesztések segíthetnek. Itt nem kell szabadságot kivéve
a
szülőnek
ide-oda
szállítania
napközben a gyermekét vagy fizetnie a különböző fejlesztésért. Páratlan lehetőség ez
mindenki számára.” Ahogy az is, az önkormányzat folyamatosan bővíti a rendelkezésre
álló eszközparkot: hamarosan már a kibővült
óvodaudvar új fejlesztőjátékain tornázhatnak
a legapróbbak. ■
Pitrolffy Tamara

KÖRNYEZETÜNK, EBNYILVÁNTARTÓ

E

ljött az ősz, véget ért az égetési tilalom, ami településünkön minden év
május 31.-től augusztus 31.-ig tart.

A rendelet 3 éve él, ami úgy szól, hogy :” A
község közigazgatási területén tilos a nyílt
téri égetés, kivéve a kerti kiszárított zöldhulladék (fű, avar, gallyak stb.) minden év szeptember 1.-től május 31.-ig
minden hét
keddjén 6 órától 20 óráig és szombatján 6
órától 12 óráig terjedő időszakban történő

égetését, abban az esetben, ha nincs tűzgyújtási
tilalom, országos tűzgyújtási tilalom elrendelve. Az égetést ezen
időpontokon belül lehet
megkezdeni és teljesen
befejezni, azaz a füstöt is
megszűntetni földtakarással, illetőleg vízlocsolással.”
Ettől függetlenül levegőnk
tisztasága érdekében kérünk mindenkit, a zöldhulladékot
zöldzsákban
tegyék ki ingatlanjaik elé,
amit minden második héten, szerdán a Zöldhíd elszállít
még
november
végéig. Emellett a komposztálás is sokkal környezet tudatosabb megoldás
az égetésnél. Kérek mindenkit, aki még is az égetést választja, kiszárított
zöldhulladékot égessen, és
ne dobjon semmi más
hulladékot a tűzre. ■

M

ég mindig rengeteg bejelentés érkezik talált kölyök és
növendék macskákról.
Sajnos nincs lehetőség ezt a rengeteg magára
hagyott
állatot
elhelyezni. A lakosság
sokat tehet a fölösleges
szaporulat megállításában. Nagyon fontos! Ne
etessük utcán az állatokat. Legyünk felelős állattartók és ivartalanítsuk
állatainkat. ■
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KÖRNYEZETÜNK, EBNYILVÁNTARTÓ
I

llegális hulladék lerakás: Óriási
probléma.

Rengeteg pénzt es energiát fordít
az önkormányzat a hulladék begyűjtésre, aminek szinte semmi látszata, hiszen egy nap sem telik el,
máris újabb adag „terem” a helyén.
Fontos, hogy figyeljünk környezetünk tisztaságára. A múlt hónapban
lakossági közreműködéssel sikerült
kellő adatot és bizonyítékot gyűjtenünk ahhoz, hogy eljárást kezdeményezzünk
az
illegális
szemetelőkkel szemben. Magán
személy esetén 200.000 Ft, jogi személy esetén 2.000.000 Ft lehet a
bírság összege.
A szemetelés egyenes következménye a településen egyre több
helyen megjelenő és szaporodó
rágcsáló. (egér, patkány), de erről a
témával a következő számban írok
bővebben. ■

MINDENKI SZÁMÁRA
KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁS
Kérem aki még nem tette meg,
hogy az összeírásra bejelentse kedvencét, látogassanak el a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/
oldalra,
ahol egy rövid regisztrációt követően
Erdőkertest kiválasztva az oltási
könyv adatai alapján kitöltheti az
adatlapot. Nem csak a 3 évente kötelező eb összeíráskor kell használni a
felület, hanem itt lehet bejelenteni az
új kutyus érkezését, a meglévő eb
esetleges elhullását is. Minden Erdőkertesi eb tulajdonos segítő együttműködését nagyon köszönöm.

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. OKTÓBER
12

KÖRNYEZETÜNK, EBNYILVÁNTARTÓ

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. OKTÓBER

13

KÖRNYEZETÜNK, EBNYILVÁNTARTÓ

FELHÍVÁS
Tisztelt Eb tartó!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése
alapján az eb tartási helye szerint illetékes
önkormányzat – eb rendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel – három évente, legalább egy
alkalommal eb összeírást végez.
A települési önkormányzat az eb összeírás
alapján az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és
más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa
és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2019. évi eb összeírás céljából kérem
az Erdőkertes község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb
ebek tulajdonosai/tartóit, hogy az „Eb összeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben
megjelölt lehetőségek egyikére azt eljuttatni szíveskedjen.

dáján, 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. szám alatt,
vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról
(http://www.erdokertes.hu).
A
kitöltéssel
kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati
Irodáján,
illetve
a
20/3962189
telefonszámon kérhető.
Az eb összeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:
Elektronikusan a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu, ahol egy rövid regisztrációt
követően Erdőkertest kiválasztva az oltási
könyv adatai alapján tölthető ki az adatlap.
A kitöltött adatlapot a legyenrend@erdokertes.hu elektronikus levélcímre személyesen,
postai
úton
Erdőkertes
Polgármesteri Hivatal 2113 Erdőkertes, Fő
tér 4. vagy , faxon a 06/28/595-041 fax
számra,
Felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot von
maga után. A bírság legkisebb összege az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.
31.) Korm. Rendeletben foglaltak alapján
30.000.- Ft.
Felhívom továbbá az eb tulajdonosok
figyelmét, hogy:

Az eb összeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet,
hogy a formanyomtatvány beszerzése az
eb tulajdonos/eb tartó kötelessége. Az eb
összeírás során az eb tartóknak ebenként
egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Eb összeíró adatlap" kell kitölteni és azt
(azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni.

• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett
eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel
nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni.

Az adatlap a kitöltési útmutatóval együtt
folyamatosan beszerezhető az Erdőkertesi
Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati Iro-

• Az eb összeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett,
a központi nyilvántartásban már szereplő
ebeket is be kell jelenteni.
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• Az eb tulajdonosok az eb összeírást
követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot az
elhullást írásban bejelenteni.
• Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai
ellenőrizni fogják.
Együttműködését köszönöm!
Fehér Ágota sk.
jegyző

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP"- nyomtatványhoz
A NYOMTATVÁNYT GÉPPEL VAGY KÉZZEL, NYOMTATOTT NAGY BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!
A kitöltéshez szükséges az eb oltási
könyve!
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az eb tartó, de el is térhet
a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő
mindkét rovat.

az eb külleme alapján azonosítható be, de
meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék" megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip
sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének
száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eb oltási
könyvben rögzített adatok alapján tölthető
ki, amellyel már minden eb tartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési
státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb
megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb
veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: azt állatorvosnál pótoltatni kell.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve,
nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat útlevél,
nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett
„nincs" szöveg kerüljön beírásra.

A II. pontnál az eb fajtája vagy fajtajellege
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M

ozgalmas és várakozással teli hónapot zárt a Befogad-LAK.

Hat, még cumis kb. 3-4 hetes kiscica került
a gondozásunkba. Négyet a Batthyány szobor mellé tettek ki egy dobozba. Ezek
közül három családra talált egy elpusztult sajnos. Alig lélegeztünk
fel, már is találtunk 3 szintén 34 hetes kiscicát a lakásom
kapujába letéve. Aki ezt tette
bizonyára nem tudja, hogy
állatkínzás bűntettét követi el
ezzel a cselekedettel, hiszen
az állatvédelmi törvény szerint
a cica a kutya és a vadászgörény
babáknak 8 hetes korukig az anyjuk
mellett kell maradniuk, sőt az állat elhagyás is bűncselekmény.

Most is több mint 20 kutyát fogtunk közterületen gazdátlanul kóborolva. Az egyetlen
jó dolog ebben, hogy csak kettő nem rendelkezett mikro chippel, de szerencsére a karanténi idő lejárata után mindkettő gazdisodott,
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a többieket hazaszállítottuk. Kérjük, mindenki figyeljen jobban kedvenceire.
A Befogad-LAK létszáma jelenleg 40 kutya
és 9 cica jelenleg. Eledel költségünk meghaladja a százezer forintot havonta. Az állatbarát
adózók
1%
felajánlásából
összegyűlt összeg szeptember
vége október elején kerül a NAV
részéről kiutalásra. A Csemete
Sziget Bababolt (posta mellett) adománygyűjtő dobozt
helyez ki. Ezzel a csodálatos
gesztussal azok számára is
lehetőség nyílik védenceinknek nyújtott támogatásra, akik
nem tudnak utalni. Nagyon köszönjük a lehetőséget.
Kérjük, segítse munkánkat, akinek módjában áll. Akár utalással, akár tárgyadománnyal, (fertőtlenítő szer, hypo, domestos,
papírtörlő, kutyapelenka, sajnos sosem elég).
Számla számunk OTP: 11773425-65321764
Köszönjük.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS2019
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AZERDŐKERTESI
ULTI KLUB SIKEREI!
Kettős győzelem!
2019. 08. 18-án részt vettünk a Domonyi
ulti emlékversenyen. Harminchat versenyző tizenkettő asztalon mérte össze tudását,
amely igen izgalmas versenyt hozott.
Az egyéni verseny győztese: Skultéti József
Csapatban első Erdőkertes: Skultéti József, Deák Lajos, Nagy István
Gratulálunk a sikerhez, további jó játékot, jó egészséget minden kedves ultis barátunknak.

KÉKESI PÉTER
9. EMLÉKVERSENYE

Kilencedik alkalommal rendeztük meg
Péterről elnevezett ulti vándorkupát. Ő volt
az Ulti Klub szervezője, de az emlékét remélem még sokáig megőrizzük.
A versenyre érkeztek,Kartal, Aszód, Veresegyház, Iklad, Domony, Gödöllő, Budapest, és Erdőkertes településekről.
Két év után visszakerült a vándorkupa
Erdőkertesre. A verseny után elfogyasztottuk a finom vacsoránkat, amelyet az önkormányzat
támogatott,
ezúton
is
köszönjük.
A kupát elnyerte és egy évig őrzi:
1. GERHÁT FERENC Erdőkertes
2. DEÁK LAJOS Erdőkertes
3. GACSÁLYI ZOLTÁN Domony
Köszönjük a részvételt, kívánok további
jó egészséget, jó játékot.
Terebesi Sándor
ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. OKTÓBER
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2019. szeptember 18.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B

efejeződtek a „Csapadékvíz elvezetés
Erdőkertes középső vízgyűjtő területén” beruházás kivitelezési munkái

érintett területen csökkenni fog a vízkár események gyakorisága és nagysága.
A fejlesztés eredményeként megépül 191
m, felújításra kerül 413 m nyílt csapadékvízelvezető árok és megépítésre illetve felújításra kerül 1929 m burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok, valamint 2009 m zárt
csapadékvíz-elvezető árok.

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból pályázat útján elnyert támogatásból
megkezdődtek a Csapadékvíz elvezetés Erdőkertes középső vízgyűjtő területén” beruházás munkái. A Pénzügyminisztérium által
199,48 millió Ft-tal támogatott projekt összköltsége 209,98 millió Ft.
A projekt célja vízelvezető hálózat fejlesztése a Fő út gyűjtő, 1-0-0; Pacsirta-Katona
J.u.1-2-0; Fenyves-Katona J. u. 1-3-0; Katona J.
u. 1-3-1; Kalauz-Hév-Metró-Katona J. u. 1-4-0;
Kalauz-Katona u. 1-4-1; Villamos-Katona J. u. 14-2; Villamos u. 1-4-3; Katona J. u. 1-4-4; Metró
u. 1-5-0; Fő út páros oldal 1-6-0 tervezési szakaszokon. A beruházás eredményeként az
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A kivitelezést a Tunel Mélyépítő Kft. végezte.
Kivitelezés kezdési időpontja: 2018. október 17.
Műszaki átadás befejező időpontja: 2019.
szeptember 14.

INTERJÚ: MEGÚJULT RENDELŐ

LECHNERÉVAAZ
INGYENESOLTÁSRÓLÉSA
MEGÚJULT RENDELŐRŐL

A

z utóbbi években megduplázódott az
erdőkertesi házi gyermekorvosi praxishoz tartozó betegek száma. Dr. Lechner
Éva 2005 óta gyógyítja a hozzá tartozó gyerekeket, a hét minden napján állja a rohamot. Az önkormányzat nemrég plusz
helyiséggel bővítette a rendelőt, ahol a kisbabások a betegektől külön, zavartalanul
öltöztethetik és vetkőztethetik a legkisebbeket.
A hét öt napján folyamatos a rendelés az
erdőkertesi gyermekorvosnál. Dr. Lechner
Éva doktornő azt mondja, járvány idején addig marad, amíg az szükséges. A szülők is
tudják, ismerik a kocsiját, ameddig a parkolóban áll, mennek is. Akad páciens szép számmal, a település lélekszáma ugyanis 2005 óta
– ekkortól praktizál Erdőkertesen Lechner
doktornő-, a napjainkra megduplázódott,
amit csak még jobban és újra felerősít a kormány mostani családbarát politikája.
„Jelenleg, 1516, 0-14 korú gyermek tartozik
az ellátási területemhez. Két asszisztenssel,
előjegyzéssel és egészséges tanácsadással
folyamatosan rendelkezésre állunk, gyereket,

innen, még sohasem küldtem el” – mondja
Lechner doktornő.
Naponta ez 40-50 gyermek ellátását jelenti, járvány időszakban ennek a kétszeresét.
Könnyebbség, hogy a zsúfolt orvosi rendelőből új helyre költözött a védőnői szolgálat, így
az önkormányzat plusz helyiséget biztosított
a praxis számára, ahol lehetőség van a csecsemők és kisdedek öltöztetésére-vetkőztetésére. Korábban komoly nehézséggel járt az
egészséges csecsemők és betegek várakoztatása egy légtérben. Így viszont nem csupán
kulturált környezetben várakozhatnak a
szoptatós kismamák egy külön az erre a célra
fenntartott szobában, de a doktornő is gyorsabban haladhat a vizsgálattal.
A rendelő renoválása és kibővítése mellett
idehaza egyedüliként, önkormányzati támogatásnak köszönhetően az erdőkertesi kisbabák ingyen juthatnak hozzá a komoly
szövődményekkel járó rotavírus elleni oltóanyaghoz, a mozgásszervi problémákkal
küzdő gyerekek pedig szintén önkormányzati támogatással részesülhetnek speciális
Dévény gyógytornában.
Jó hír, hogy a település vezetése nem
elégszik meg ennyivel, napirenden szerepel
további vakcina támogatása is. ■

Pitrolffy Tamara
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TANÉVNYITÓ
Elszaladt a nyár és augusztus 30.-án újra
találkoztak szülők, tanárok, diákok tanévnyitó
ünnepségünkön. Elsőseink vidáman és kíváncsian lépték át az iskola kapuját az óvó- és
tanító nénikkel. Izgatottan várták, hogy bevonulhassanak a felsőbb évesek közé, és kedves
műsorukkal köszöntsenek mindenkit. Iskolánk diákjai versekkel, köszöntőkkel és nagy
szeretettel fogadták őket. A legnagyobbaktól
megkapták iskolánk jelvényét, amit remélünk, büszkén viselnek majd.

Hagyományokhoz híven Gergely Ferenc
Barnabás Tiszteletes Úr, a református egyház
nevében idén is Karácsony Sándor díjjal segítette a kiválasztott tanulók tanévkezdését.
Végül Katonka Anikó alsós igazgató helyettes asszony bemutatta az új kollégáinkat
és szólt a ránk váró feladatokról, az előttünk
álló tanévről néhány szót.
Mindenkinek jó munkát, sok sikert kívánok
a 2019/2020-as tanévhez. ■

CSALÁDI ÉS
ISKOLASZÉPÍTÉSI NAP A
NEUMANNBAN
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
az Erdőkertesi Neumann János Általános
Iskola szervezésében
Családi és iskolaszépítési napunkra,
melyet 2019. október 05-én,szombaton
8 órától 12 óráig tartunk.
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Az idei tanévünk
is, az immár hagyományossá vált
sportnappal indult
szeptember 2-án. A
gyerekek
mindig
nagy örömmel fogadják a játékot. Ez
jó lehetőség arra,
hogy
kicsit
átmentsük szeptemberre a szünidő hangulatát, hacsak egy
napra is.
A sport programok 10 órakor indultak, és
több helyszínen zajlottak egyszerre. Igyekeztünk olyan játékokkal kedveskedni a gyerekeknek, amelyek népszerűek és amelyekben
minél több gyerek tud részt venni.
Az alsó tagozatosok a váltóverseny, kidobós-és labdás ügyességi játékok, tollaslabda
és foci közül választhattak. Már az első osztályosok is elkezdtek ismerkedni ezen a napon

a többszintes iskolai udvarunkkal, sőt
a bátor jelentkezők
kipróbálhatták
magukat a játékokban, hisz tanítójuk elkísérte őket
a különböző játékok helyszínére is.
A felsősök körében a csapatjátékok a legnépszerűbbek,
ezért a nekik szánt program ehhez igazodott.
Fociztak a kézilabda pályán, csapat kidobóst
játszottak, floorballoztak és kosárlabdáztak a
gyerekek.
Mint minden jónak, ennek is vége szakadt
és mindenki szomorúságára 12:30-kor lezártuk a jó hangulatú, mozgásban gazdag első
napunkat. ■
Simon-Surányi Marianna
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ÁLLÁSOK
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BESZÉLGETÉSRajzó-KontorKornéliával

PALLAGKATALIN:
„AZÉLET AJÁNDÉKA
SZÁMOMRA: ISMERETSÉG
ERDŐKERTESI
EMBEREKKEL”

R

ajzó-Kontor Kornéliával 2017-ben, tél
végén ismerkedtem meg. Készültünk a
márciusi kiállításunkra, ami a KULTÚRÁK
TALÁLKOZÁSA sorozatban a japánok hétköznapi életét volt hivatva bemutatni.

Bementem a polgármesterhez, hogy elvállalná-e a vendégek köszöntését a megnyitón… az igenlő válaszát követő információnak
nagyon megörültem: ideköltözött egy család,
komoly japán kötődéssel, és tradicionális teaszertartás oktatásához kerestek bérelhető
helyszínt. Az ugyan nem volt (ideiglenesen
Veresegyházon talált Kornélia alkalmas helyiséget), de az egymásra találásunkért máig
hálás vagyok Pásztor Lászlónak. Mondanom
sem kell, szinte rögvest „kapcsolódtunk”, a
szabad gyökök kötése törvényszerűségének
megfelelően. Én hamarosan megismerkedtem a hagyományos teaszertartással, ő pedig
elvállalta a kiállítás megnyitását. A téma iránt
oly sokak érdeklődtek, hogy a kiállítás végén
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egy finisszázs keretében Kornélia a nagyközönség számára be is mutatta ezt a szertartást, a keletkezésének és a hagyományainak
ismertetésével. Azóta is találkozunk rendszeresen, hol csiperkegomba, hol szőlő kapcsán,
aztán egy tv-felvételére is itt került sor a Galérián, majd idén tavasszal részt vehettem a
MÜPÁ-ban egy nagyszabású kórushangversenyen, ahol ő is énekelt. Barátságos, nyitott,
sokoldalú személyiségével – ami egész családjára jellemző – gazdagodott a településünk. Egy „hagyományos” riport készítésére
ebben az időszakban nem tudtunk mindkettőnk számára alkalmas időt találni, ezért
megkértem, írja meg magáról mindazt (dióhéjban), amit igazán fontosnak gondol. Íme:
Első hallásra rövidnek tűnhet az az idő,
amióta Erdőkertesen élek férjemmel és három gyermekünkkel. Ugyanakkor hiszem,
hogy a 3 éve kezdődött életszakaszom egy
hosszú „utazás” eredménye. Majd 40 év távlatából fixen kijelenthetem: egymásra épülő
események sorozata az életem.
Győrben nőttem fel informatikus apa, tanító anya gyermekeként. Négyéves koromtól
kezdve volt része életemnek számos művészet: hegedültem, zenekaroztam, népi brácsáztam,
néptáncoltam,
operaéneklést
tanultam. Mindeközben reál vonalon bonto-

BESZÉLGETÉSRajzó-Kontor Kornéliával
gattam szárnyaimat, matematika
– informatika tagozatos osztályokban. Úgy tűnhet, nincs összefüggés a fenti felsorolás elemei
között, azonban ez nem igaz. 17
évesen Rotary ösztöndíjjal Japánba kerültem egy tanévre. A csúcstechnológia országába, ahol bár a
technikai vívmányok helyett egy
japán tradicionális művészet ejtett
leginkább rabul, mégis az informatikából adódó szemlélet és a
rendszerben való gondolkodás
tették lehetővé számomra, hogy
otthonosan mozogjak egy olyan
kultúrában, s annak művészeteiben, melyekre a perfekcionizmus,
a professzionizmus, a szabályok
végtelen tisztelete jellemző. Cserediákévem után hazatértem, Műszaki Egyetemet végeztem, s ismét fordulatot vett
életem: diplomázást követően japán – angol
műszaki tolmács lettem, mígnem ismét Japánba kerültem a korábban megismert japán tea művészet legmagasabb szintű
elsajátítása céljából.
Műszaki- és művészvilág, mindig szorosan
összefonódtak az életemben. Ma már egy
magyar és egy tokiói informatikai céget vezetek, szabadidőmben pedig egy japán tea
művészeti iskola magyarországi tagozatának
művészeti vezetőjeként oktatok tea művészetet (hazánkban egyedüliként), itt Erdőkertesen.
Bár korábban multi cégeknél dolgoztunk
férjemmel, 5 éve megérett bennünk a váltás
gondolata. Emberibb életre vágytunk, természetközelibbre. Hosszú keresés után csodás településre, környezetre találtunk itt,
emberséges vezetőkre, művészeteket szerető és támogató emberekre, intézményekre.
Polgármester úrnak és Pallag Katalinnak köszönhetően tudok például tanfolyamot tartani itt a településünkön, s építhetem ezáltal
álmomat, mely nem kevesebb, minthogy

hozzájáruljak egy békésebb és szebb világ
megteremtéséhez a tea művészet megismertetése által (a művészet célja pontosan
ez), gyerekek, felnőttek, idősek körében egyaránt … ha nem is egyetemesen, de legalább
a közvetlen környezetemben. Ugyan ki ne
vágyna erre?
Vajon a véletlen műve, hogy ideköltözésünket követően Japánt bemutató fotókiállítás nyílt Erdőkertesen? Hogy a polgármester
számontartotta, hogy már van Japánban élt
és annak kultúrájával foglalkozó ember a településen? Vagy netán az, hogy Katalin
azonnal időt szánt a megismerésemre, a
küldetésem megértésére, s hogy így útjaink
egyre inkább keresztezni kezdték egymást?
A barátság kialakulását már felesleges is
említenem! S családom persze mindeközben
pont itt talált nyugalomra, békére!
Nem hinném, hogy ez mind csupán véletlen lenne! Itt van dolgom, itt Erdőkertesen! ■
Rajzó-Kontor Kornélia
alelnök, művészeti vezető
Magyarországi Japán Tea Egyesület
Urasenke Tankokai Hungary Association
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OKTÓBER
Október 15-éig látható a Helyi Értéktár –
értékeink Erdőkertesen – fotókiállítás
Szept. 30-tól okt. 6-ig az Országos Könyvtári Napok (OKN) rendezvényei:
2-án (szerda) 10.00 a Barátság Nyugdíjas
Klub vetélkedője „zöld-témában”
2-án (szerda) 17.00 Köszöntjük a Szépkorúakat! - műsor az Idősek Világnapján. Köszöntőt
mond:
dr.
Pásztor
László
polgármester, szerepel a két helyi óvoda egyegy csoportja. Sztárvendég: Vásáry André
3-án (csütörtök) 10.00 a Baba-Mama Klub
„mini-túrája” - hordozós Baba-Mama túra
3-án (csütörtök) 10.00 a Meridián Klub és
a Kati-torna résztvevőinek gyógynövénytúrája – a BioPont klub tagjaival közös rendezvény
4-én (péntek) 17.00 az Ifjúsági és Gyermekkönyvtár-részleg avatója: Avatóbeszédet
mond: dr. Pásztor László polgármester, közreműködnek a Ki Akarok Nyílni óvoda ovisai.
Kiállítás-megnyitó, dobozszínház-mese
18.00 Mi legyek, ha nagy leszek? - interaktív előadás szülőknek. Előadó: Kozákné Zsuzsa pedagógus, emberi erőforrás tanácsadó,
KamaszMentor
5-én (szombat) „Családi Nap a természetben” túra a Budai hegyekbe (részletesen a
honlapon és plakátokon)
17.00 Steigervald Krisztián: Az x, y, és a z
generáció kulturális fogyasztási igényei, szokásai

tor és Kósa Dénes előadásában (rossz időben
a műsor a Faluházban lesz)
10-én (csütörtök) 15.00 SZENIOR AKADÉMIA (2.). Kovács György: Svindlerek nyomában - az idősek átverési kísérletei
10-én (csütörtök) 18.00 TÁRSASJÁTÉK
KLUB
13-án (vasárnap) 6.00-19.00 HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS
18-án (péntek) 15.00-18.00 PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP 7-8. osztályosoknak és szüleiknek
18.00 Ne legyen kényszerszülte döntés a
pályaválasztás! (ismertető alább!). Vendégünk: Kozákné Zsuzsa pedagógus, emberi
erőforrás tanácsadó, KamaszMentor
19-én (szombat) 18.00 SZÉP KERTEK – fotókiállítás megnyitója (főszervező a Kertes
Erdőkertesért Munkacsoport). Megnyitja: dr.
Pásztor László polgármester
22-én (kedd) 10.00 és 11.00 órakor a Neumann J. Ált. Iskola növendékeinek megemlékezése
22-én (kedd) 17.00 VILÁGJÁRÓK KLUBJA.
Az ismeretlen Spitzbergák - Schneider Judit
és Molnár Tamás vetítettképes előadása
(részletesen alább) A részvétel díjtalan.
23-án 17.00 Megemlékezés az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc évfordulóján.
A műsor után fáklyás séta az 1956-os emlékműhöz
26-án (szombat) 13.00 Ulti Klub
27-én (vasárnap) 17.00 Nosztalgia Klub
Vegyes vásárok:

6-án (vasárnap) 18.00 Megemlékezés,
mécsesgyújtás az Aradi Vértanúk emlékére
a Batthyány. „Kik érted haltak szent világszabadság…” Szabad Ötletek Színháza – Bor Vik-

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. OKTÓBER
28

Október 10. (csütörtök) 10.00 – 13.00
Október 15. (kedd) 9.00 – 11.00

FELHÍVÁS!

NOVEMBERI
ELŐZETES
7-én (csütörtök) 15.00 SZENIOR AKADÉMIA (3.). Pataky Enikő: Mr. Google, Mr. Facebook: meg is gyógyítanak?
16-án (szombat) 18.00 KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ – Rácz Krisztina és Lovas Dániel
8. 11. 12. 13. 14. 15. 8.00-18.00 TÜDŐSZŰRÉS
21-én 14.00-18.00 Véradás
22-én Neumann Nap – az általános iskola
szervezésében

" Többgyermekes anyaként tudom, milyen nehéz segítenünk gyermekünknek
megtalálni azt a szakmát, pályát, amelyet
gyakorolva úgy érezheti, hogy a helyén van,
azt csinálhatja nap mint nap, amit szeret.
Ehhez meg kell ismernünk, hogy a fiatal mi
iránt érdeklődik, miben ügyes, mi az, amiben hosszú távon is örömét leli. Előadásommal abban szeretnék segíteni a
szülőknek, hogy a továbbtanulást illetően
ne egy időnyomás alatt/kapkodva meghozott, kényszerek szülte döntés szülessen,
hanem olyan megalapozott döntés, amelyet a fiatal is magáénak érez."
Kozákné Zsuzsa
pedagógus, emberi erőforrás tanácsadó, KamaszMentor

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 17.00-19.00 óráig
lesznek, a minimum létszám 4 fő, és a
maximum 6 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.

A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai
közé mindazokat, akik szívesen énekelnek,
és szeretik a jó társaságot. A próba időpontja: szerda, 18.oo, karvezető Iványi
Magdolna.

PROGRAMOKAFALUHÁZBAN
2016-ban volt kollégám, Tóth Zoltán elindított egy előadássorozatot Világjárók
Klubja címmel. A szándékunk az volt, hogy
összegyűjtsük, meghívjuk azokat az ismerősöket (és ismeretleneket is), akik a munkájukból
adódóan,
vagy
éppen
a
hobbijuknak hódolva utazgatnak, s ennek
kapcsán fotóznak, és hajlandók is ezt elmesélni az érdeklődőknek.
Több sikeres program lett ebből, de aztán abbamaradt… bár ilyen jellegű előadásokat 2017-ben a TÁRSASKÖR keretében is
szerveztünk, Fogarasi Tibor két ízben is
volt
vendégünk, ahol az „Erdőkertesi
szemmel” alcímű előadásain indiai útjairól
mesélt. Aztán az indiai kiállításunk nyitóés záróprogramján Kali élménybeszámolóját is idesorolhatjuk...
Most ismét felelevenítenénk ezt a műfajt, Molnár Tamás és Schneider Judit nyáron a Spitzbergákon töltött tíz napot,
melynek az élményeit Tamás fotóival
„megfűszerezve” osztanák meg velünk október végén. Az alábbi levélben hívogatnak bennünket:
„Kedves Erdőkertesi Szomszédok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk.
Több, mint 10 éve élünk Erdőkertesen, a
település természetközelisége, fantasztikus
leve-
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gője és a rengeteg közös élményünk miatt
nagyon szeretünk itt lakni. Mivel imádjuk a
természetet és a hegyeket, a szabadidőnket nagyrészt kirándulásokkal, túrázással
töltjük. Ha időnk engedi, szívesen kitekintünk a nagyvilágra is, sokat járunk az osztrák Alpokba, a szlovák Tátrába, de többek
közt megmásztuk már az Istenek hegyét,
a görög Olümposzt, voltunk a spanyol
Mulhacén-on és bejártuk Madeira levadáit.
Idén sikerült Európa legészakibb pontjára,
a norvég fennhatóság alatt álló Spitzbergákra eljutnunk, ahol 10 napon keresztül
túráztunk és ismerkedtünk a szélsőségekben bővelkedő szigettel. Ennek a 10 napnak az élményeit és a Spitzbergákon, ezen
a kevésbé ismert, ám annál változatosabb,
izgalmasabb és gyönyörűbb helyen szerzett tapasztalatainkat szeretnénk elmesélni az arra kíváncsi hallgatóságnak.
Megmutatjuk, milyen az élet a jegesmedvék földjén, elmeséljük, hogy éltük meg
azt, hogy 10 napon keresztül egyszer sem
ment le a Nap, milyen a világ legészakibb
repülőtere, postája és temploma, és hogy
a Spitzbergákat élőhelyükül választó növények, állatok és nem utolsó sorban az emberek
hogyan,
milyen
praktikákkal
alkalmazkodtak az itteni környezethez.
Mindenkit szeretettel várunk az előadásunkon!”
Schneider Judit és Molnár Tamás

Alapfokú gombaismereti tanfolyam indult Erdőkertesen ősszel, folyamatos csatlakozási lehetőséggel. A tanfolyam kettő időszakos: ősszel és tavasszal 6-6 elméleti foglalkozással (minden
2. csütörtökön) 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 tananyagot és jegyzetet is kapnak
a részvevők. A legközelebbi gombatúrák időpontjai (ahol nincs időpont, ott minden esetben 9
óra, Faluháztól):
okt. 13. Gödöllő, Csörsz árka (telekocsi, indulás 10 órakor)
okt. 19. Vácrátót
okt. 26. Acsa/Csomád
nov. 2. Ivacs/Háromház
Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidónia gomba szakellenőrnél (tel.: 30-293-0359, szidoniakis@gmail.com), valamint a Faluház elérhetőségein.

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.

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.

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

JÁTSZANI JÓ! A TÁRSASJÁTÉK KLUB már egy éve működik. A havi
egy alkalom időpontját a jelentkezőkkel egyeztetjük. 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 várnánk, s a francia kártya más
verziói (kanaszta, römi) kedvelőit.

PROGRAMOKAFALUHÁZBAN

Dömsöd, Természetismereti tábor

Hangszerbirizga tábor

Bartók Zeneház

Szenior Akadémia

VEKOP Néptánc Tábor

Baba-Mama klubb

Bartók Zeneház

Dömsöd, Természetismereti tábor

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

KÖNYVTÁRI HÍRADÓ!
Kedves olvasóink! A nyár folyamán ismét érkeztek új könyvek, ezek közül ajánlok most
néhányat:

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma
által kiírt pályázatán intézményünk Ifjúsági és Gyermek
Olvasótér kialakítására az Erdőkertesi Könyvtárban,
1.500.500 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert,
melynek megvalósítási határideje ez év július 31-e volt. A
gyermekek és szüleik örömmel vették birtokukba az új
részleget. A Ki Akarok Nyílni Óvoda Bóbita csoportjából
néhányan Gabinénivel már el is látogattak hozzánk, hogy
beiratkozzanak, s rendszeres látogatóink legyenek. Ez
alkalommal a közlekedésről beszélgettünk, és ehhez
kapcsolódó könyveket nézegettek és kölcsönöztek ki a
gyerekek.
Előzetes időpont egyeztetés alapján szeretettel várom
továbbra is az óvodai és iskolai csoportok jelentkezését
rendkívüli könyvtári órákra-foglalkozásra.
Tel: 28/595066, Email: erdokertesikönyvtar@gmail.com
Hollósi Jánosné Marika
könyvtáros
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TUNING&CABRIO
NYÁRZÁRÓ AUTÓSPROMENÁD
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