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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

TISZTELT ERDŐKERTESI POLGÁROK!
Február 26-án Molnár Zsolt Római Katolikus plébánossal
egyeztettem a március 7-i jótékonysági Koncertről.
Február 26-án első alkalommal került megrendezésre a Faluházban a Közbiztonsági Kerekasztal.
Február 27-én Képviselői megbeszélést tartottam.
Február 28-án részt vettem az ESE Közgyűlésén.
Március 3-án helyszíni bejárást tartottunk a Fő úti járdarekonstrukció kapcsán.
Március 3-án Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen vettem
részt.
Március 4-én részt vettem a Barátság Nyugdíjas Klub éves beszámolóján.
Március 5-én lakossági fórumot tartottunk a Pacsirta utcában.
Március 6-án a Nőnap alkalmából kolléganőink köszöntésére került sor a Faluházban.
Március 6-án szintén a Nőnap alkalmából köszöntöttük a Kandúrbanda műsorával is Erdőkertes hölgyeit a Faluház és Könyvtárban.
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Március 7-én került megrendezésre a „Kezek dicsérete” kiállítás megnyitója a Faluházban.
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Március 7-én este részt vettem a veresegyházi Szentlélek Templomban tartandó jótékonysági koncerten, ahol a meghívott vendégek között volt Ella Beatrix és Ella István, Pindroch Csaba és Terék József.
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Március 10-én került sor az első Intézményi vezetői megbeszélésre a koronavírus járvánnyal kapcsolatos teendőket kapcsolatban.
Március 11-én Váchartyánban részt vettem a Veresegyházi Kistérség Társulási ülésén.

Tisztelettel
dr. Pásztor László
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ESÉLY

TÁJÉKOZTATÓ
AKORONAVÍRUSFERTŐZÉSKEZELÉSÉNEK
MEGELŐZÉSÉBEN
VÉGZETT MUNKÁRÓL
Tisztelt Erdőkertesi Lakosok!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam
Önöket a családsegítő által, a veszélyhelyzetben végzett munkáról.
Munkatársaimmal teljes létszámban
dolgozunk. A 60 év feletti, elsősorban egyedül élő és segítséget nem kapó lakosok kereshetnek
bennünket
azért,
hogy
bevásároljunk nekik, illetve kiváltsuk a
gyógyszereiket.
Az elmúlt három hétben 36 idős ember
kérte segítségünket. Nekik igénytől függően, de maximum heti kettő alkalommal
vásárolunk be. A helyi gyógyszertárral való
együttműködésünknek
köszönhetően
kedden és csütörtökön nyitás előtt van lehetőségünk kiváltani a gyógyszereket,
hogy ne kelljen munkatársaimnak sorban
állniuk és felesleges perceket tölteniük.
Számos segítséget kaptunk, amit a rászorulóknak osztunk szét. A Magyar Élelmi-

szerbanktól hetente kettő alkalommal
kapunk pékárut és zöldséget. Ezt becsomagolva kedden és csütörtöki napokon
szállítjuk ki a rászorulóknak. A Scitec Dunakeszi gyárától 1100 mg C vitamint és Multivitamint
kaptunk,
amit
szintén
kiosztottunk. A Zsohan étteremből csokoládét kaptunk, amit szintén kiosztottunk.
Meleg ebédet kaptunk a „Melegtálak és
Frissensültek Adriánától”, Erdőkertesi vállalkozótól.
Elindítottunk egy szájmaszk akciót is.
Kedves és tettre kész lakosok felajánlásával
maszkok varrása indult a héten. Szeretnénk adni a lakosoknak is. Igényüket a családsegítő kapujára kihelyezett csengő
megnyomásával jelezhetik.
Köszönjük a sok segítséget!
Kérem, hogy ha segítségre van szükségük, jelezzék azt a 06-28-476-269-es telefonszámon.
Ha tehetik, maradjanak otthon!
Vigyázzanak magukra!

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

S

oha nem találkozott még a mi generációnk ilyen helyzettel, mint amelybe
belefutottunk. Teljesen érthető, hogy sokan
sokfélét mondunk. Egyfajta kényelmes háborús helyzetben kezdtünk el élni. 75 éve
nem volt ilyen, és nyilvánvaló, hogy fogalmunk sincs, mi lenne a helyes, mi nem.
Mégis, hadd szűrjünk le néhány lelki tanulságot a Biblia fényében.

1. Ha valamikor, így most a legnagyobb a
szükség az imádságra. Egy olyan helyzettel
kerültünk szembe, amit az emberiség magában nem fog tudni megoldani. Illetve természetesen
valamilyen
megoldásaink
lesznek, de mivel nincsenek bejáratott utak,
így kiszámíthatatlanok a következmények.
Egyébként is azok, és a Biblia alapján a keresztyénség mindig is ezt állította, de ilyen-

kor sokkal élesebbnek tűnik a helyzet. Talán
többen vannak, akik – ha eddig nem is, de
most – komolyan veszik az ember kiszolgáltatott helyzetét. Hitünk szerint az ember
nem Isten kénye-kedve szerint van kiszolgáltatottságban, hiszen Isten szeretetét látjuk mindig, mindenhol. Mindenhonnan Ő
mosolyog ránk, és a hívő ember a félelmetes
helyzetben is az Úr ölelő karjait veszi észre
maga körül. Azonban az engedetlenség, ami
sajnos a kezdetektől velünk van (ez volt az
ősbűn, amikor az ember mégis szakított a jó
és gonosz tudásának fájáról), ezért vagyunk
kiszolgáltatva a bűnnek és minden következményének. Azzal, hogy fellázadtunk Isten
jó döntései ellen, magunkat hoztuk halálos
helyzetbe. Pl. ennek egyik következménye
most egy világjárvány, de az ökológiai katasztrófa felé sodródás is ilyen. De ilyen lehet
bármikor máskor is. Én nem keresek összeesküvés elméleteket, hogy kinek milyen érdeke fűződhet hozzá, stb. Van. Benne
vagyunk, velünk van a vírus. Így
velünk van a félelem és a kiszolgáltatottság. Ebben a helyzetben
viszont a lehetőségünk megmarad Isten keresésére. Hiszen Ő kijelentette magát a Bibliában, és ez
a Kijelentés továbbra is elérhető.
Számomra ez a legfontosabb
megállapítás. Mert ha elérhetjük
Őt, Aki fölötte áll mindennek és a
szent kezeiben tart mindent, akkor
biztonságban érezhetjük magunkat. Sőt, a gyermekeinket is, szeretteinket is. Ezért a legfontosabb
dolog az imádság, Isten szeretetének keresése.
2. Ugyanilyen fontos, hogy ott
keressük Istent, ahol Ő maga jelentette ki magát. Vagyis a Szentírásban. Felállíthatunk mindenféle
elméletet, de mégis azt érdemes
megismerni, ahol Ő maga mutatkozott be: ilyen vagyok. Ha valaki a
Bibliát támadja, ezzel az alapot tá-

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. ÁPRILIS
8

ÁLDÁS, BÉKESSÉG
madja. Bő másfél évszázada kezdték el nevetségessé tenni akár a Bibliát, akár a benne
lévő Tízparancsolatot. Társadalmunk elég
messzire is sodródott a bibliai erkölcstől, ez a
társadalom egészen másféle értékeket tart
fontosnak, mint eleink 150-200 éve. A család
mást jelent, a biztonság mást jelent, a haza,
a nemzet szeretete mást jelent. Ha Petőfi
feltámadna kortársaival, bizonyára nemcsak
a technikai újdonságok miatt érezné kívül
magát a társadalmon, az általa is megfogalmazott értékek, amelyekért az életét is kész
volt odaadni értünk, akkori jövő nemzedékek
fiaiért, ma már nem sokat jelentenek. Tovább
„fejlődött” a világ, a gondolkodásunk. Második megállapításunkban emeljük ki a Szentírás
fontosságát,
visszatérésünket
a
Kijelentéshez. Amint régi közmondásaink jelzik, hogy a régiek mennyire bibliaolvasó, Biblián tájékozódó emberek voltak, nekünk is fel
kell ismernünk, hogy nem lesz máshonnan
erő, felemelkedés, mint Isten kijelentett Igéjéből.
3, Március közepén, amikor ez a cikk íródik,
még nem látható, hogy mi lesz áprilisban és
később. De iskolai oktatás helyett már otthoni oktatás kezdődik, minden hozzáértő azt
ajánlja, hogy maradjunk otthon, ha csak egy
mód van rá. Gyermekeink inkább a kertbe
menjenek ki játszani és ne a közösségi terekbe. Az internet sötét oldalának veszélye
nem csökkent, és erre magunkat is emlékeztetnünk kell. Ha valamikor, akkor most óriási
a lehetősége gyermekeinknek a digitális függőségre, most már államilag is ez van elrendelve.
Hála
Istennek
–
mondhatjuk
egyrészről, mert aki szeretne tanulni, az továbbra is tud, ebben a helyzetben is. De a
szülők feladata, hogy legyenek együtt is velük, szeressék őket. Ha már úgyis otthon kell
lenni, és nemcsak a szülők kell, hogy dolgozzanak az online térben, akkor időnként most
talán több lehetőségünk van/lesz egymással
együtt lenni, együtt enni, együtt kacagni, játszani. Esetleg olvasni. Bibliát, regényeket,
meséket. Hadd osszam meg a mi élményün-

ket: én esténként a Narnia krónikái sorozatot
kezdtem el olvasni a családunkban. Elég
hosszú a több könyvből álló sorozat ahhoz,
hogy sokáig együtt lehessünk esténként.
Emellett C. S. Lewis gondolatai kellőképpen
elénk hozzák a bibliai gondolatokat, áthallásokat, amelyek segítségével mély beszélgetéseink lehetnek gyermekeinkkel. Nagyon
fontos, hogy ha már összekényszerítenek
minket az intézkedések a családban, akkor
szeretetben lehessünk együtt. Talán nem
véletlen, Istentől való ez a lehetőség, hiszen
az eddigi életstílusunk meglehetősen elválasztotta a szülőket a gyermekektől. Nekik a
legnagyobb szükségük ránk van, arra a
szeretetre és biztonságérzetre, amelyet éppen rajtunk keresztül kaphatnak elsősorban.
4, Imádkozzunk idős szeretteinkért, és
támogassuk őket. Valószínűleg a legnagyobb félelemben most ők vannak. Ezért a
legtöbb bátorításra most nekik van legnagyobb szükségük. Relatív elhanyagoltságukban most jó alkalom kínálkozik arra, hogy
velük is több időt tölthessünk, nekik is nagyobb figyelmet szentelhessünk. Van mivel
bátorítani őket: „Velünk az Isten!” (Máté 1,23).
„Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ajándékozna
nekünk Vele együtt mindent?” (Róma 8,32).
Sok fontos dolog változni fog. De Isten
szeretete nem fog, mert az örök. Keressük Őt,
kapaszkodjunk a felénk is kinyújtott kezeibe,
meg fognak tartani!
„Hívj segítségül engem a nyomorúság
idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz
engem” (Zsoltárok 50,15) – ennek a zsoltárnak ez a verse most még inkább megelevenedve ad békességet a hívő embernek.
Legyen ez így bennünk is hit által! ■
Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész
06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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KI AKAROKNYÍLNI ÓVODA

FELHÍVÁS
2020. AUGUSZTUS31-IG
3. ÉLETÉVET BETÖLTÖTT GYERMEKEK
SZÜLEINEKÓVODAI BEIRATKOZÁS
Kedves Szülők!
A kialakult járvány helyzet az óvodai beiratkozásokat is érinti. A szokásostól eltérően a
beiratkozás menete jelen esetben a következő:

Amennyiben a Ki Akarok Nyílni Óvodába szeretné íratni gyermekét:
• az óvoda honlapján illetve az óvoda postaládája mellett található „Szándéknyilatkozat óvodai felvételre” nyomtatványt kérjük kitölteni, majd április 8-ig visszajuttatni részünkre. Ezt megtehetik email-en a kiakaroknyilniovoda@gmail.com címre, vagy kézzel
kitöltve a postaládába bedobva. Kérjük, hogy telefonos és email elérhetőségüket mindenképpen tüntessék fel a nyomtatványon, mert jelen helyzetben csak így tudunk
Önökkel kommunikálni!
• Az első óvodai napon kell bemutassák hivatalos dokumentumaikat. Akinek van lehetősége, az a nyomtatvánnyal egy időben email-en is beküldheti.

Amennyiben NEM a Ki Akarok Nyílni Óvodába szeretné íratni gyermekét:
• az óvoda honlapján illetve az óvoda postaládája mellett található „Nyilatkozat körzeten kívüli óvodába történő beiratkozásról” nyomtatványt kérjük kitölteni, majd 2020.
április 8-ig visszajuttatni részünkre. Ezt megtehetik email-en a kiakaroknyilniovoda@gmail.com címre, vagy kézzel kitöltve a postaládába bedobva.
• keressék fel 2020. április 17-ig az Önök által választott óvodát, ahol jelezzék beiratkozási szándékukat.
Köszönjük együttműködésüket!
Visnovszkyné Bátori Katalin
intézményvezető

KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA
Erdőkertes, Rákóczi u. 9-11.
Tel: 28/595-086
e-mail: kiakaroknyilniovoda@gmail.com
OM: 032839
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TISZTELT SZÜLŐK!
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások
vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
Minden olyan gyermek óvodaköteles 2020. szeptember 1-től, aki 2020. augusztus 31-ig
betölti 3. életévét.
A koronavírus járvány miatt sajnos a megszokott személyes beiratkozásra jelenleg
nincs lehetőség. Ehelyett digitális formában vagy papír alapon 2020. 04. 08.-ig visszajuttatott szándéknyilatkozat segítségével lesz lehetőségük beiratkozni óvodánkba.
Azok a gyermekek, akik 2020. szeptember 1 és december 31 között töltik be 3. életévüket még nem óvodakötelesek, de a szülő kérésére szabad hely függvényében felvehetők.
Ezt a lehetőséget első sorban a munkába visszatérő szülők számára ajánljuk fel. Az ő esetükben 2020. 04. 15.-ig kérjük a szándéknyilatkozatok beküldését. Ezt megtehetik emailen vagy az óvoda postaládájába bedobva. A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapján –
www.kertesiovi.hu
Kérem Önöket, hogy töltsék ki és juttassák vissza részünkre a nyilatkozatot, melyben
megjelölik, hogy szeretnének-e a mi intézményünkbe jelentkezni, vagy sem.
Köszönöm segítő együttműködésüket!

Tisztelettel:
Visnovszkyné Bátori Katalin
intézményvezető

NEUMANNJÁNOSÁLTALÁNOSISKOLA

„CIKI ACIGI” PROJEKT
ISKOLÁNKBAN
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a
környezettudatos, valamint az egészséges
életmódra nevelés kérdésére. Tanórán és
tanórán kívül egyaránt megragadunk minden lehetőséget, hogy korunk legfontosabb
kérdéseivel, melyek veszélyeztetik a mai gyerekeket, fiatalokat felhívjuk figyelmüket.
Egyik ilyen fontos kérdés, mely nagyon
„népszerű„ a fiatalok között a dohányzás.
Számos kérdést vet fel:
• Milyen hatásai vannak?
• Környezetet is szennyezi?
• Rengeteg pénzbe kerül?
• Hogyan beszéljünk róla, hogy ne népszerűsítsük?
• Miért olyan fontos kipróbálni?
• stb. folytathatnám a sort
Az OFI programjai között található ez a
honlap (program) címe- Ciki a cigi, mely iskolánkban bemutatásra került, s a gyerekek innen is értesülhettek, tájékozódhattak számos
kérdésben a témát illetően.
A program célja: A dohányzás elutasításának elősegítése, a dohányosnak nyújtható
segítség lehetséges módjainak megismertetése. A dohányzás hatásainak megmutatása,
ezzel elősegítve a nem dohányzó életmód
választását; valamint a dohányzás, mint
problémamegoldás/gondolkodás-serkentés
elutasítását.
Részmodulok:
1. Csak egy szippantás
ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. ÁPRILIS
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2. A dohányos is

ember, csak rövidebb ideig 3. Mondj nemet!
A program 3 korcsoportnak készült, azonos témákban: kicsik (5-8 évesek), tinik (9-14
évesek), és nagyok (15-20 évesek).
Különböző fülekre kattintva játékos feladatokon keresztül, természetesen életkornak megfelelően tanulhatnak a gyerekek.
Mivel a gyerekek szeretik az internetes felületeket, iskolánkban is népszerű volt a
program. Hatása nyilván fontos, de azt gondolom, ha néhány gyerek érdeklődését felkeltette, talán komolyan elgondolkodtatta,
mindenképpen megérte bemutatni.
Intézményünk fogékony minden lehetőségre, mely gyermekeinket tájékozottá, tudatos felnőtté formálja.
Áncsán László István
technika-hök- biológia szakos tanár

NEUMANNJÁNOSÁLTALÁNOSISKOLA

CIRKUSZLÁTOGATÁS
2020. február 13-án a Lázár Ervin Programnak köszönhetően hatodikos diákjaink a Fővárosi Nagycirkusz vendégei
lehettek. A XIII. Budapest Cirkuszfesztivál
győztes produkcióit láthattuk nemzetközileg elismert ifjú artistaművészek előadásában. Igen nagy várakozással, izgatottan
ültünk fel a buszra, már maga a buszozás
is élményszámba ment. Amikor a kissé
hosszúra nyúlt várakozás után végre kihunytak a fények, és megtelt a manézs
élettel, szájtátva néztük a lélegzetelállító,
lenyűgöző produkciókat.

LÁZÁRERVINPROGRAM
Az idén indult az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (Emmi) által elindított
Lázár Ervin Program, amely az összes
általános iskolás tanuló számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi
előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire,
komolyzenei
koncertekre.
Fontos, hogy a diákok a tanórákon kívül
játszva, szórakozva is ismereteket szerezhessenek. Az iskolánkból már 3 évfolyam vett részt az előadásokon.

A bohócok mellett a kislabdákkal ördögi ügyességgel bánó kínai és orosz művészeket,az egyensúlyozás bajnokait, lovas
balettet, akrobatikát csodálhattunk. Az
etióp lányok csodálatos hajlékonyságra és
bizalomra épülő száma is nagyszerű volt.
A legnagyobb ovációt a légtornászok kapták hibátlan produkciójukra. Láthattuk,
hogy bizony nem mindig sikerülnek úgy a
produkciók, ahogyan az előadó szeretné,
de nem adja fel, újra nekifut, és csak az
eszközei sérülése akadályozhatja meg őt
abban, hogy hibátlanul bemutassa számát. Az összpontosításnak, az egymásra
utaltságnak, az összhangnak és a bizalomnak a magasiskoláját láttuk profi művészek előadásában.
Nagy élmény volt diáknak, tanárnak
egyaránt!
Koczkásné Pintér Judit
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PIN:OKKIO, AVAGY AZ
ÖTÖDIKÉVFOLYAM
SZÍNHÁZI ÉLMÉNYE
2020. március 5-én ebéd után az ötödikesek zajosan gyülekeztek az ebédlő előtti aulában. Az iskola mellé gördülő busz a Lázár
Ervin Program keretén belül a Pesti Magyar
Színház előadására vitte a gyerekeket és kísérőiket ezen a szép, napos délutánon. Sok
gyerek számára ez volt az első igazi színházi
előadás, ennek megfelelően izgalommal és
érdeklődéssel foglalták el helyeiket a színház
karzatán. Legtöbbjük számára ismert volt a
történet, amely Dzsepettóról és a gyermekké
változott fabábúról, Pinoccioról szólt. Óriási
meglepetés volt minden néző számára az,
ahogyan a történetet a jelen kor technikai
vívmányai közé varázsolva, valamint a mindennapjainkat lassan teljesen átszövő kommunikációs
hálóba
helyezve
láthattuk
viszont. A történet alap mondanivalóján túl

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. ÁPRILIS
14

az internet használatával kapcsolatban is
kaptak útmutatást a nézők. A két felvonás
minden perce izgalmakkal teli volt, amit a
felnőtt és gyermekszínészek játéka mellett a
nagyszámú táncosból álló tánckar, valamint
a színpadi technika – villódzó fényekkel, változatos, hangulatokat leíró hanghatásokkal,
sokszor átrendezett színpadi állványzattal -,
tett igazán emlékezetessé. A nézők között
ülve számomra külön örömet jelentett a
gyerekek reakciója, ahogyan izgultak, szurkoltak, aggódtak a történet szereplőiért.
Őszinte megnyilvánulásaikkal hálás közönségnek bizonyultak. Mint mindig, most is
győzött az emberség, a szeretet.
Íme, néhány gondolat gyerekeink tollából
(Vásárhelyi Mónika tanárnő gyűjtése):
„Szerintem izgalmas volt, szomorú és vicces. Sok jó jelenet volt, csak ajánlani tudom!
#spoiler!!!# Aszódi Bence 5.a
„Nekem azért tetszett, mert vicces volt,
nem volt erőszak. Jók voltak a jelenetek, meg

NEUMANNJÁNOSÁLTALÁNOSISKOLA
táncoltak, zenéltek.” Szemesi Áron 5.b

nyáron!” Papp Rebeka 5.a

„Számomra a legjobban az tetszett, amikor Pin ember lett, mert az szívhez szorító
volt.” Koczó Márk 5.a

„…és a legjobb akkor volt, amikor Pin emberré változott és az igazi családjához került,
nem azokhoz, akik csak a hírességért vitték
el.” Zöldi Adrienn 5.b

„Az a rész tetszett legjobban, amikor volt a
Zigi show. Én még egyszer látni szeretném

Rácz Éva

TÜNDÉRLALA
Iskolánk 3. évfolyama a Lázár Ervin
Program keretében színházlátogatáson vett részt Budapesten, a Magyar
Színházban. Tündér Lalát, a valaha
volt legcsintalanabb tündér, zenés
mesejátékát néztük meg. A programon a gyerekek ingyenesen vehettek
részt. Csodálatos élményt nyújtott tanulóinknak a színház világa és reméljük, hogy máskor is lesz lehetőségünk
ilyen programon való részvételre.
Nándori Eszter
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KÖRNYEZETÜNK
Közúti szabályszegések száma sajnos
minden erőfeszítésünk ellenére sem csökken.
A megállási tilalom ellenére várakozók száma nagyon magas. Sok a
mozgáskorlátozottak
számára
fenntartott parkolóhelyek jogosulatlan használata, illetve a járdán parkolás!
Járdán akkor lehet megállni,
ha azt közúti jelzőtábla megengedi. Erdőkertesen sehol nincs ilyen. Kérek minden közlekedőt, legyünk tekintettel a
gyalogosokra is. A Fő út Thököly út és Katona József utcai szakaszára megállni tilos
tábla lett múlt évben kihelyezve. A kiegészítő tábla az útpadkán várakozást is tiltja
ezen a szakaszon. Sokan megszokásból vezetnek és megálltak itt balesetveszélyt előidézve a Bocskai utcából a Fő útra
kanyarodókra.
Nem megfelelő állattartás még mindig
sarkallatos probléma.
Sokan tartanak házi, illetve haszonállatot
településünkön, ugyanakkor nincsenek tisztában az állat igényeivel, valamit a tartás szabályaival. Igyekszünk felhívni az állattartót az
állatjóléti és állatvédelmi szabályok fokozottabb betartására.
A nem biztonságos kerítés mellett CSAK
futóláncon lehet az ebet megkötve tartani,
egyébként nem lehet a megfelelő mozgás

lehetőségét biztosítani számukra. A felügyelet nélkül utcán kóborolni hagyott állat gazdája szabálysértést követ el. Ebben az
esetben 2020.03.01.-től a Rendőrség
az eljáró hatóság, nem a Gödöllői
Járási Hivatal.
Még mindig sok az azonosító
mikrochip
nélküli
kutya.
2013.január 1 óta kötelező kint és
bent tartott kutyában egyaránt!
Az a kutya, aki nem rendelkezik
azonosító mikrocsippel veszettség
oltás sem kaphat. Ha a kutya gazdát cserél,
ELŐTTE kell chippel ellátnia a kölyökkutyát a
gazdának. Eddig 49 kutyát fogtunk be ebben az évben, 35-öt a chipnek köszönhetően vittünk haza. 14 kutyában ugyan nem
volt azonosító mikrochip, de sikerült
megtalálni 13- nak a gazdáját, akik immár
oltással és chippel rendelkeznek.
Környezetvédelem, Szemetelés
Egyre többen szabadulnak meg építési
törmeléktők, kommunális szeméttől, használt bútoroktól,elektronikai hulladéktól úgy,
hogy azt lakatlan területeken, erdősávok,
utak mentén dobják ki. A múlt évben 5 esetben kezdeményeztünk eljárást illegális szemétlerakás miatt, ahol az elkövetők komoly
pénzbüntetést kaptak. Figyeljünk a környezetünkre. Csak együtt tudunk tenni a változásért. ■

Aki támogatni szeretné munkánkat pénzadományaikat az OTP.-nél vezetett 11742568-20003775 számla
számra várjuk. A Csemete Sziget Baba boltban (posta
mellett) van kihelyezett adománygyűjtő dobozunk is.
Köszönjük azoknak akik segítettek és ezután is segítik a
munkánkat! Egyedül nem megy, csak a támogatók segítségével. Várjuk a személyi jövedelemadó 1%.-os felajánlásokat idén is, ha arra érdemesnek tartják a
munkánkat. SEGÍTS HOGY SEGÍTHESSÜNK.
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Mittó Gabriella és Miksi József
Közterület Felügyelő

KÖRNYEZETÜNK
2020 első negyedévében 6 kutyánk talált új otthonra oltás chip
is ivartalanítás után. Nem győzöm hangsúlyozni az ivartalanítás
fontosságát, mert sajnos ott tartunk, hogy sokkal több az állat,
mint a befogadó gazdi, akár kutya akár cica esetében.
Éppen ezért úgy próbálunk segíteni a rászoruló, de egyébként
felelős állattartó gazdiknak, hogy ősszel ivartalanítási akciót szervezett a Befogad- LAK Alapítvány. 5.000 ft.-ot kellett fizetnie minden nőstény kutya és cica ivartalanításánál. A fennmaradó
költséget Alapítványunk fizette 211.000 Ft értékben. Ily módon 14
nőstény cicát és 8 szuka kutyát sikerült ivartalanítani Ebben az
évben is szeretnék ilyen akciót szervezni, egyben segíteni a felelős állattartó rászoruló gazdiknak. A képen néhányan, akik átestek a műtéten. ■
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FALUHÁZ

ÁPRILISI PROGRAMOK

A

z alábbi programok megvalósulása
abban az esetben lehetséges, ha a koronavírus fertőzés megszűnik, és az általa
okozott zárva tartást feloldják.

Barbara és Kis Cecília
A megnyitó után kézműves foglalkozás
lesz, Magdus bevezeti az érdeklődőket a teatasak-hajtogatós képek készítésére.
18-án (szombat) 13.00 Ulti Klub
18-án (szombat) TÁRSASJÁTÉK KLUB

14-éig tart a KEZEK DICSÉRETE – kiállítás
4-én 17.00 „Velünk élő NDK-s tárgyak” Kiállítással és humoros film vetítésével mutatkozik be a Csepeli Filmklub. (Részletek,
felhívás a gyűjtésre, az előző havi újságban
olvasható)
6-án 15.00 Húsvéti készülődés, kézműves
foglalkozás gyermekeknek
17.00 Húsvéti készülődés, kézműves foglalkozás felnőtteknek
7-én 17.00 Szülők Akadémiája – a Ki Akarok Nyílni Óvoda szervezésében – Pécsiné
Uzsaly Rita
9-én (csütörtök) 18.00-20.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB
15-én 8.00-12.30 Utazó Planetárium – előadások ovisoknak – A Ki Akarok Nyílni Óvoda
szervezésében
18-ÁN 17.00 Kiállításmegnyitó „ORIGAMI A
KONYHÁBÓL” Mogyorósi Magdus munkáiból
Közreműködik: Dancs Erzsébet, Gyurika
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20-án 18.00 BioPont Klub Biodinamikus
gazdálkodás – fórum – (részletesen alább)
21-én 17.00 VILÁGJÁRÓK – Irán (részletesen alább)
20-án 10.00 Telegdi Ágnes – MADARAINK
– Könyvbemutató, interaktív előadás gyermekeknek
25-én Galgamenti Óvodák Néptánctalálkozója – a Ki Akarok Nyílni Óvoda szervezésében
26-án (vasárnap) 17.00 Nosztalgia Klub

MÁJUSI ELŐZETES
Május 1-én MAJÁLIS AZ IFJÚSÁGI TÁBORBAN
május 9-én (szombat) Japán hagyományos teaművészet – oktatás – vezeti: RajzóKontor Kornélia
12-én 18.00 VILÁGJÁRÓK – Dél-Spanyolország

FALUHÁZ

AFÖLDÉRT, MAGUNKÉRT
ÉSAZELJÖVENDŐ
GENERÁCIÓKÉRT...
FÓRUM: 2020. 04. 20-án 18.00
Téma: bio gazdaság létrehozása (mint önkormányzati vállalkozás, vagy közösségi kert,
esetleg szociális mezőgazdaság, vagy egy
nagy szabadidő park egyik projektje...?)
Sokat hallunk a tudatos, egészséges táplálkozásról, rengeteg irányelv
van. Lehet választani kinek mi a
megfelelő táplálék. Növényeink minőségének fontossága még sincs
benne a köztudatban eléggé. Bemegyek egy nagy piacra (Lehel),
óriási halmokban konvencionális
áruk, és sehol sem látni bioterméket.
Tehát még nem keressük eléggé.
Azért, arról lehet hallani, hogy a
műtrágyás, vegyszeres gazdálkodással szennyezik a földeket, vizeket,
mérgezik az embereket. Mégis, simán fogyasztjuk az így kezelt élelmiszert,
mert közvetlenül nem érzékeljük a káros hatását. Más lenne a helyzet, ha habzana a
szánk, és hirtelen rosszul éreznénk magunkat miután ilyet fogyasztottunk.
Dr. Márai Géza összegyűjtötte tápláléknövényeink beltartalmi alakulásának adatait
(kb. 1965-től – a műtrágyázás kezdeti időszakától - 2005-ig terjedő adatok). E szerint ma
2x3x4x több zöldséget, gyümölcsöt kellene
fogyasztanunk a korábbi beltartalom beviteléhez, annyira leromlottak ezek az értékek.
Ugyanis hiába pótolják vissza a talajba a növények által kivett ásványi anyagokat műtrágya formájában, a talaj termékenységét így
nem tudják visszaállítani. A mai vegyszeres
gazdálkodással nem tudnak olyan életteljes
közeget teremteni a növények számára,
hogy gazdagon kifejleszthessék belső érté-

keiket. Vannak akik arra használják fel ezt a
kimutatást, hogy táplálék-kiegészítők vásárlására biztassanak minket. Ez lenne az igazi
megoldás? Környezetünk és magunk szennyezése, mérgezése pedig tovább folytatódjon?
A vegyszeres termék megvásárlásával
hozzájárulunk a vegyszeres termesztés támogatásához, igy mi is részt veszünk a környezet szennyezésében. Szinte hétköznapi
kifejezések:
„legkorszerűbb
technikák”,
„fenntartható fejlődés”. Lehet-e korszerű és

fenntartható olyan tevékenység, ami rontja
az egészséget és a Föld állapotát? A legkorszerűbb és legfenntarthatóbb a mezőgazdaságban ami nem ront, hanem javít.
Van-e igényünk arra, hogy a változás útjára lépjünk? - mi fogyasztók és termelők, akár
az önkormányzatok részvételével vagy más
módon. Itt van az idő? Vagy még nem vagyunk mi is és a Föld is eléggé szennyezve?
Mindenkit, akit érzékenyen érintett ez a kis
írás, egy fórumra hívok!
Ennek a kezdeményezésnek a szükségességét érezve, bizakodva az együttműködésben, reménytelten a jövő iránt, várok
Mindenkit szeretettel:
Zöld Edit szadai biodinamikus kertész,
a Biokör nevében
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FELHÍVÁS!
TEXTIL-ÉKSZER KÉSZÍTŐ délutánra hívjuk a kreatív érdeklődőket
április 4-én.
A foglalkozást Magyar Judit Mária tartja 15.00-18.00-ig, részvételi
díj 3.000.-Ft, mely az anyagköltséget is tartalmazza.

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.

Alapfokú, 24 órás szövőtanfolyamot indítunk megfelelő számú jelentkező esetén, szerdai és szombati napokon. Az időpontokat a jelentkezőkkel egyeztetjük, lehetőség szerint a délutáni időszakra. A
részvételi díj eszközhasználattal, anyagköltséggel együtt: 20.000.-Ft/fő.
A jelentkezés határideje: április 20., 5.000.-Ft előleg befizetésével,
amelyre az anyagvásárlás miatt van szükség. A tanfolyamvezető Petrás
Anna ÉLETFADÍJAS, többszörös Nívódíjas népi iparművész

A március 31-én „elnapolt” VILÁGJÁRÓK Bringatúra a Föld
körül – Lázár Bálint és Sam Calara előadása áprilisban, illetve
májusban (az ideérkezésüktől függően) lesz, a közösségi oldalakon, honlapunkon és plakátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket.

IRÁN, AKÖZEL-KELET NAGYMACSKÁJA
Vendégünk: Hudák Szabolcs
Irán az ősi Perzsia földje, ahogy sokan viccesen nevezik: a Közel-Kelet nagymacskája. Ritkán találkoztam olyan emberrel, aki első látásra ne szeretett volna bele és ne kívánkozna azonnal vissza. Egyben a térség legérdekesebb és
legfélreértettebb országa is, aminek ráadásul tradicionálisan nincs jó sajtója.
Legyenek a vendégeim és engedjék meg, hogy egy közös (most csak képzeletbeli) utazásra invitáljam meg önöket, ahogy velem tették iráni barátaim, és derítsük ki együtt, hányadán is állunk ezzel a bizonyos nagymacskával ....
Hogyan lett az USA és a nyugati világ első számú szövetségeséből annak első
számú mumusa? Igaz-e, hogy jobban izgulnak az amerikai elnökválasztás idején
Teheránban mint Washingtonban? Hogy kerül Iránba Lehel kürtje? Miért hívják
magukat "zöld embereknek" a helyiek? Hogy is néz ki egy helyi lakodalom? Hogy
mondják azt perzsául hogy szép estét? Miért a perzsa a legmosolygósabb nyelv?
Hudák Szabolcsnak hívnak és egy hegymászó expedíció tagjaként Ázsia legmagasabb tűzhányóját megmászni érkeztem érkeztem az országba, akkor még nem
tudtam, hogy nem csak fizikai értelemben véve indultam el nagy útra.... örök hála
drága Zsombor barátomnak, aki nem átallt rábeszélni az expedícióra.

A Faluházban októbertől kezdődően a Róheim-szobában tartják a Ki Akarok Nyílni Óvoda gyermekei számára a fejlesztő foglalkozásokat, minden nap
8.00-12.00 óráig.

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

Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul Erdőkertesen megfelelő számú jelentkező esetén. A tanfolyam kettő időszakos: tavasszal és ősszel 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.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidónia gomba szakellenőrnél (tel.: 30-293-0359, szidoniakis@gmail.com), valamint a Faluház elérhetőségein.

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

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.

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.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Központi
telefonszám:
28/595-040 Fax: 28/595041
E-mail:
erdokertes@erdokertes.hu
Ügyfélfogadási idő:
H 8:00-12:00 és 13:0018:00, Sze 13:00-16:30,
P 8:00-12:00,
K, Cs nincs ügyfélfogadás
Ügyfélkapcsolati iroda:
H 7:30-18:30, K-Sze-Cs
7:30-17:00, P 7:30-12:30
dr. Pásztor László polgármester:
06-20/474-8592
Fogadóóra: minden hétfő 14:00-18:00
Előzetes
bejelentkezés:
titkarsag@erdokertes.hu,
28/595-057
Fehér
Ágota
jegyző:
28/595-069
Fogadóóra: minden hétfő 9:00-12:00 és 14:0018:00
INTÉZMÉNYEK
Neumann János Általános Iskola
2113 Erdőkertes, Fő tér 6.
Igazgató: Ladjánszki Csilla, tel.: 28/595-062,
Titkárság: Mogyorósi Melinda (titkarsag@kertesiiskola.hu)
E-mail: info@kertesiiskola.hu, Honlap: www.kertesiiskola.hu
Ki akarok nyílni Óvoda
Székhely: 2113 Erdőkertes,
Rákóczi út 9-11.
Telephely: 2113 Erdőkertes, Fő út 232.
Telephely: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. 2. ajtó
Intézményvezető:
Visnovszkyné Bátori Katalin,
tel.: 28/595-047
Tel.: 28/595-086, e-mail:
kiakaroknyilniovoda@gmail.com
Étkezés lemondás: tel.:
0620/585 0465, e-mail:
kertesetkezes@gmail.com
hétköznap 11 óráig
Honlap: http://www.kertesiovi.hu/
Erdőkertesi Faluház és
Könyvtár
2113 Erdőkertes, Fő út 112.
Intézményvezető: Pallag
Katalin, tel.: 28/595-065,
e-mail: faluhaz@erdokertes.hu
Faluház: tel.: 28/595-067,
nyitva tartás: H, P 12:0020:00, K 8:00-18:00, Cs
8:00-20:00, Sze szünnap,
hétvégén rendezvénytől
függően

Könyvtár: tel.: 28/595066, könyvtáros: Hollósi
Jánosné, nyitva tartás:
hétfő és péntek 14:0020:00, kedd 8:00-12:00,
csütörtök
10:00-14:00,
szerda szünnap
Honlap:
http://www.erdokertesfaluhaz.hu/

ce.hu
Rendőrkapitányság: 2100
Gödöllő, Petőfi Sándor
utca 6-10.
Tel.: 28/524-600, e-mail:
godollork@pest.police.hu
Telefontanú (ORFK): 0680-555-111
Drogsegély (BRFK): 06Veresegyház Kistérség 80-202-502
Esély Szociális Alapellátási Központ Család és Tűzoltóság
Gyermekjóléti Szolgálat PMKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Intézményvezető: Nagy- Gödöllői Hivatásos Tűzolné Gódor Csilla, tel.: tóparancsnokság
28/476-269,
06-70/931- 2100 Gödöllő, Szabadság
0959, 06-70/338-54-38 e- út 28.
mail: esely@eselykister- Tel.: 28/528-700, honlap:
http://pest.katasztrofaveseg.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze delem.hu/tuzoltosa9:00-18:00, P 9:00-12:00, gok/104/reszletek
E-mail: hivatasostuzoltoK, Cs szünnap
Krízishelyzetben hívható sag.godollo@kattelefonszám pénteken 16 ved.gov.hu
óra után és hétvégén: 06Közterület-felügyelet
70/334-0134
Mittó
Gabriella:
06Honlap:
20/396-2189
http://www.eselykisterMiksi József: 06-20/320seg.hu/
1934
E-mail: legyenrend@erHIVATALOK
Veresegyházi Kormány- dokertes.hu
ablak
2112 Veresegyház, Fő út EGÉSZSÉGÜGY
Egészségügyi
45-47. (Szabadidős és Misszió
Veresegyház,
Gazdasági
Innovációs Központ,
tel.: 28/389-625
Centrum, 1. emelet)
Ügyfélfogadás: H 7:00- Flór Ferenc Kórház, Ki17:00, K, Cs 8:00-16:00, starcsa, tel.: 28/507-600
Sze 12:00-20:00, P 8:00Felnőtt orvos
14:00
Tel.: 28/588-661, e-mail: 2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
I. körzet: Dr. Kiss Csaba,
jarasihivatal@godolrendelési idő: H, Sze
lo.pmkh.gov.hu
13:00-17:00, K, Cs 8:0012:00, páros péntek 8:00Postahivatal
2113 Erdőkertes, Nemes 12:00
II. körzet: Dr. Nagy Péter,
utca 2/D.
Tel.: 28/476-169, nyitvatar- rendelési idő: H, Sze
tás: H 8:00-19:00, K 8:00- 8:00-12:00, K, Cs 13:0015:00, Sze, Cs 8:00-16:00, 17:00, páratlan péntek
P 8:00-14:00, ebédidő: 8:00-12:00
Ügyelet: Misszió Egész12:00-12:30
ségügyi Központ, hétköznap
18:00-7:00,
Központi telefonszáhétvégén egész nap
mok:
tel.: 06-20/922-00-82
Mentők 104
Tűzoltók 105
Fogorvos
Rendőrség 107
2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
Általános segélyhívó 112
I. körzet: Dr. Frang EmeKözponti tudakozó 198
se, rendelési idő: H, Sze
14:00-20:00, K, Cs 8:00KÖZBIZTONSÁG
14:00, páros péntek 8:00Rendőrség
Körzeti megbízott: Gál 20:00, ebédidő 12:00–
időpontkérés:
Tamás (r. főtörzsőrmes- 13:00
06-30/844ter) tel.: 06-70/492-076 28/595-079,
Ivády Gergely (r. főtörzs- 17-12
őrmester) tel: 06-30/303- II. körzet: Dr. Fűtő Mária,
rendelési idő: K, Cs 8:009578
Veresegyházi rendőrőrs: 21:00, páratlan péntek
ebédidő:
2112 Veresegyház, Petőfi 8:00-21:00,
14:00-15:00 – időpontkéutca 3.
28/595-079,
06Tel.: 28/385-011, e-mail: rés
30/628-13-43
godollork@pest.poli-

Ügyelet: Központi Stomatológiai Intézet (1088
Budapest,
Szentkirályi
utca 40.)
tel.: 1/317-66-00
Gyermekorvos
2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
Dr. Lechner Éva, rendelési idő: H 8:00-12:00, K
14:30-18:00, Sze, Cs 10:3013:00, P 13:00-17:00 – időpontkérés
28/595-075,
06-30/525-73-74
Tanácsadás:
K
12:0014:00, Sze, Cs 8:00-10:00
Ügyelet: Misszió Egészségügyi Központ, szombaton 9:00-13:00

se: 06-80/300-300
Vízmű
Duna Menti Regionális
Vízmű Gödöllői Üzemigazgatóság: 2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
Ügyfélfogadás: H 08:0020:00, K-P 07:00-13:00
Központi
telefonszám:
06-80/22-44-88
Műszaki hibabejelentés:
06-27/511-511

Kéményseprés
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
e-mail:
kemenysepro.ugyfelszolMentők
Gödöllői mentőállomás: galat@katved.gov.hu
Gödöllő, Ady Endre sé- Telefon: 1818, 9. menü
Pest Megyei Ellátási Csotány 56. tel.: 28/420-844
port: 2045 Törökbálint,
Raktárvárosi út 1.
Gyógyszertár
Borostyán Gyógyszertár,
2113 Erdőkertes, Fő tér EGYHÁZAK
Római Katolikus Egy5/D., tel.: 28/594-120
Nyitvatartás: H-Cs 8:00- házközség
http://erdokertes.vaci17:00, P 8:00-15:00
egyhazmegye.hu/
2113 Erdőkertes, Fő út 53.
Védőnői szolgálat
I. körzet: Nyilas-Kádas Molnár Zsolt plébános
Judit (helyettesítés), tel.: Tel.: 06-20/910-45-09
E-mail:
erdokertesiple06-30/209-25-87
II. és III. körzet: Cseriné bania@gmail.com
Szeredai Andrea, tel.: 06- Miserend: H 17:30, Szo
18:00, V 08:00
20/350-29-82
Önálló tanácsadás: Cs
Görög Katolikus Egy10:00-12:00
Várandós tanácsadás: Cs házközség
2113 Erdőkertes, Fő út 53.
12:00-14:00
Csecsemő- és kisgyer- Sivadó János paróchus
mek tanácsadás: K 12:00- Liturgia: a hónap 2. és 4.
vasárnapján, 11:15
14:00, Sze, Cs 8:00-10:00
KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK
Áram
ELMŰ-ÉMÁSZ ZRt. Gödöllői Iroda: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 69. (VÜSZI irodaház)
Ügyfélszolgálat: H 8:0016:00, K 14:00-18:00, Sze
8:00-12:00
Számlázás: H, K, Sze, P
8:00-16:00, Cs 8:00-20:00,
tel.: 06-20/30/70-978-5611, 1/238-38-38
Hibabejelentés:
0-24ben, 06-80/38-39-40
Mérőállás bejelentés: 0620/30/70-938-38-38
Közvilágítás hibabejelentés: EnergiApp applikáción keresztül

Református
Egyházközség
https://erdokertes.reformatus.hu/#/
2113 Erdőkertes, Nemes
utca 5.
Gergely Ferenc Barbabás lelkipásztor
Tel.: 06-30/405-61-73
E-mail:
gfbarna@gmail.com
Istentisztelet:
V
11:00,
előtte 10:30-tól imaközösség

Evangélikus
https://erdokertes.lutheran.hu/
2113 Erdőkertes, Nemes
utca 2.
Kun-Török Anett lelkész
Tel.: 06-20/775-36-81
Gáz
TIGÁZ ZRt. Levelezési E-mail: anett.torok@lucím: 4201 Hajdúszobosz- theran.hu
Istentisztelet: V 10:00
ló Pf. 291.
Telefonos ügyfélszolgálat: H, K, Cs, P 08:0014:00, Sze 08:00-20:00,
tel.: 06-80/180-380
Gázszivárgás bejelenté-

