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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Tisztelt erdőkertesi polgárok!
Május 4-én és május 11-én a vasútállomásnál szájmaszkot osztottunk.

Május 5-én és május 12-én
az idei évre tervezett csapadékvíz elvezetési munkákról
egyeztettem.
Május 7-étől, minden héten,
csütörtökön a helyi piac beruházásának

kooperációs

egyeztetésére kerül sor. A koAz Erdőkertesi Faluház és Könyvtár intézményvezetői pályázata
eredménytelenül zárult, új pályázat kiírására kerül sor.
Május 14-én Ekker Tibor részére polgármesteri elismerést adtam át, tőle kapta az önkormányzat a 900 liter tisztítószert.

ronavírus járvány miatt, a kivitelezési

határidő

meg-

hosszabbodott, az új határidő 2020. július 30.
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Május 15-én Kertész Lajosné Erzsike, korábbi munkatársunk temetésére került sor az őrbottyáni
temetőben.
Május 8-án Ladjányszki Csilla Igazgatóasszonnyal egyeztettem.
Május 19-én Tóth Lajos Urat köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából.

A koronavírus miatt szünetelő babacsomagok kiosztása május 20-tól újraindul.
Az öreg óvodát, a polgármesteri hivatalt és a Kastély
épületét magába foglaló energiahatékonysági pályázat közbeszerzési eljárása zajlik.
Befejeződött a Fenyves – Bagoly - Pacsirta utcában az
út kivitelezése.
Erdőkertes és Veresegyház önkormányzata közösen
keresi meg a MÁV Magyar Állami Vasutak Zrt.-t, hogy
az önkormányzatokkal közösen gyalogos átkelőhelyet
építsen ki a vasúti síneken keresztül.
Tekintettel, a temető területének békességére a megváltási díjakat a környékbeli települések megváltási díjaihoz igazítottam, az elmúlt időszakban tapasztalható
volt, hogy a kedvezőbb díjak miatt egyre többen temetkeznek Erdőkertesen, úgy hogy nem erdőkertesiként hunytak el. Az urnában való temetkezésnél az
erdőkertesi elhunytak esetében díjkedvezményt alkalmazunk, a ravatalozó használata a temetési szertartásokhoz továbbra is ingyenes.

Tisztelettel
dr. Pásztor László
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Az Erdőkertest is érintő 71-es számú
Rákospalota-Veresegyház-Vác vasútvonal korszerűsítését kezdeményezte
Pásztor Béla veresegyházi polgármester, amelyet az Innovációs és Technológiai
Minisztérium
vasútszakmai
szempontból támogat, ez azonban
csak 2021-2027-es Európai Uniós költségvetés keretén belüli hazai Mobilitási
Operatív
Program
forrásból
valósulhat meg. Az uniós büdzséről és
így hozzá kapcsolódó hazai operatív
programokról azonban ezidáig még
nem született döntés. A további fejleményekről természetesen tájékoztatom Tisztelt Erdőkertesi Polgárokat.

INTERJÚPÁSZTORLÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL
Pásztor László

A nyilvánosságról és a felelősségről
A járványügyi korlátozások enyhítésével sem csökkent az önkormányzat felelőssége, a védekezés
fenntartása szükségszerű és elkerülhetetlen Pásztor
László polgármester szerint. A település első embere
vállalja a felelősséget szavaiért és döntéseiért, de az
is kiderül, különféle üzengetés helyett nyitott a személyes megbeszélésre, telefonszáma a kezdetektől
nyilvános.
- Sokat cseng a telefonja?
- Gyakran, ilyenkor mindig van
pár másodpercem Bartókot
hallgatni. Napközben csak tárgyalás közben némítom.
- Mindenkivel beszél?
- Igyekszem, ha valakivel pedig
nem tudok azonnal, később
visszahívom. Érkezhet a hívás
munkaidőben vagy azon túl,
szombat este vagy karácsony
napján. Ez is a szolgálat része.
- Nézelődtem, Veresegyház
vagy Szada polgármesterének nem nyilvános a telefonszáma.
- Az enyém sohasem volt titkos, minden felületen publikus,
a levélpapíron, a hivatal ablaktábláján is ott szerepel. Azért
van, hogy bárki elérhessen ha
kell.
- Nem félő, így sokszor összekeverednek az önkormányzati, képviselő testületi vagy
közigazgatási ügyek?
- Az baj? A lényeg, hogy akinek
gondja van, a lehető leghama-

rabb megoldhassa. A telefonhívás, a személyes találkozás az
emberek bizalmának megnyilvánulása. Persze sokan nem
csak panasszal fordulnak hozzám, többen az örömüket is
megosztják velem.

fejlődésének gazdasági alapjaival, a pályázatok megvalósításával és törődni az itt élő
emberek lelkével, családok békéjével, a közösség hangulatával, az egész település sorsával.
- Azért akadnak kényes kérdések is, amelyeket szintén
menedzselnie kell. Nézzük
példaként az útépítést. Nincs
olyan település, ahol ne lenne
téma a szilárd útburkolat hiánya vagy minősége. Ebben mi
a felelőssége?
- Az úthálózat fejlesztése kulcsfontosságú: meghatározza az
adott település fejlődését a valamennyi generáció életében.
Ki gondolta volna a régmúltban
hogy szűk lesz a Fő út vagy ép-

- Azt gondolom, a település első emberének lenni
inkább politikai, közéleti
tisztség, szerepvállalalás,
Erdőkertes hosszú távú
fejlődését meghatározó
gazdaságpolitikai kulcspozíció. A másik terep viszont
a
település
közösségi életétől és a
közbeszédtől
független
hivatali munka.
- Édesapám mellett felnőve megtapasztaltam mit
jelent
polgármesternek
lenni, láttam azt a részét is
a munkának, amit mások
jobbára nem. Így tudtam
mit vállalalok: gazda és a
lelkek istápolója leszek. Ez
azt jelenti számomra, hogy
párhuzamosan kell foglalkoznom a település mindennapi működtetésével,
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INTERJÚPÁSZTORLÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL
pen a Homokdülő utca? Erdőkertesen amúgy az 1980-as évek
végétől kezdett kiépülni az ivóvízhálózat, majd gázhálózat és
idővel a szennyvízcsatorna-hálózat is. Az emberek figyelme a
növekvő lakosságszám és ebből
adódó egyre nagyobb gépkocsiforgalom miatt terelődött az
utak állapota és áteresztőképessége felé.

szezon végére anyagi nehéz- sét, a hatékonyság növelését
ségekkel számol. Változott va- valamint a mindennapi gondok
megoldását. Egyetlen cél vezélamit a helyzet?
rel, a település fejlődése.
- Vannak, akik a közösségi csatornákon keresztül bírálnak, de - Maradjunk a számoknál. A
a felelősség az enyém és a kép- Pest megyét érintő korlátozáviselő-testületé, így a partvona- sok enyhítése csökkentette a
lon túlról minden könnyebb. A védekezési költségek nagysáhelyzet nem változott, sőt, az ál- gát? A különféle települési
lam jövőre is elvonja a gépjár- programok elmaradása javítja
műadót.
Az
adóbefizetések a költségvetés egyenlegét?

- Nyakunkon a nyár és a kihívás: ki vigyázzon a gyerekre,
mi legyen a program. Karanténban elmaradnak a település szünidei rendezvényei?

időpontjának kormányzati kiltolása, az említett gépjárműadó
elvétele nehéz helyzetbe hozza
azokat az önkormányzatokat,
amelyeknek nincs jelentős helyi
iparűzésiadó bevételük, illetve

- A koronavírus járvány miatt a
jogszabályok napról-napra, hétről-hétre változnak. Egyelőre
megjósolhatatlan, hogy milyen
programokat tervezhetünk legyen szó óvodásnak, iskolásoknak, vagy felnőtteknek szánt
rendezvényről. Az egész világ a
pandémiával sodródik, mindent
annak alakulása befolyásol.

nem rendelkeznek megtakarításokkal.
- Erdőkertes is közéjük tartozik?

A 3200 hazai önkormányzat közül 2900-et érinthet a válság.
Erdőkertes a képzeletbeli kés
pengeélén táncol. Valamennyi
eddigi és jövőbeli döntésem és
- Más okból is sorsdöntő a intézkedésem során szem előtt
nyár, többen kritizálták koráb- tartom a költségek csökkentébi merész kijelentése miatt: a

- Érdemben nem. Meggyőződésem, hogy a koronavírus járvány
okozta károk enyhítése valamint
egy második hullám elkerülése
továbbra is az eddig is megkövetelt viselkedési formák –
maszk viselése, rendszeres kézmosás, távolságtartás – fenntartását indokolják és így a
védekezés költségei folyamatosan jelentkeznek. Másrészt a koronavírus
járvány
miatt
elmaradó települési programok
tervezett kiadásai csupán töredékei a települést érintő kormányzati költségelvonásnak. ■
Pitrolffy Tamara

Az Erdőkertesi Napló áprilisi számában megjelent kérdőíveket visszaküldők között 39-en jelezték, hogy szívesen részt vennének a Polgárőrség tevékenységében.
Tisztelettel kérem őket, hogy egy személyes találkozó céljából szíveskedjenek elküldeni elérhetőségüket (cím, e-mail cím, telefonszám) a polgarmester@erdokertes.hu e-mail címre.
Természetesen mindazokat is örömmel látjuk, akik a kérdőívtől függetlenül
örömmel részt vennének a Polgárőrség tevékenységében.

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. JÚNIUS
6

HELYI PIAC

Örömmel értesítjük, hogy várhatóan 2020 tavaszára elkészül a helyi piac Erdőkertesen az Iskola
utca 5. szám alatt. A piac a helyi termelői piaccal együtt a kastélyudvarban fog működni, melynek
mérete véges, ezért az elárusító helyek száma korlátozott lesz. Amennyiben fontolóra veszi a leendő piacon történő árusítást, kérem jelezze felénk, hogy a helyét biztosítani tudjuk. A jelentkezéseket érkezési sorrendben vesszük figyelembe azzal a kitétellel, hogy az elárusító helyek legalább
40%-át élelmiszer vagy mezőgazdasági termékek árusítására kell kiadnunk.
Jelentkezni az erdokertes@erdokertes.hu e-mail címen, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton lehet alábbi omtatvány kitöltésével és adatvédelmi záradék aláírásával.

------------------------------------------------------------------------------------

Név: ......................................................................................................................................
Elérhetőség (telefonszám): ...........................................
Vállakozási forma: ..........................................................
Őstermelő: igen, nem
Árusítani kívánt termék fajtája: ..........................................................................................
Árusítás tervezett gyakorisága: esetleges, idény jelleggel, bizonyos piac napokon,
minden piacnapon.
Alulírott: ..................................................., hozzájárulok az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal
részére fenti személyes adataim kezeléséhez, melynek célja kizárólag az Erdőkertesi
Napló 2020. júniusi számában meghirdetett helyi piacra árusítóként jelentkezettekkel
való kapcsolattartás, részükre történő információ nyújtás.
A Polgármesteri Hivatal adatkezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) irányadó.
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére
történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes
hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel
és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen,
minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések ismeretében tettem meg.
Kelt, Erdőkertes, 2020. ............. hónap ........ nap
...............................................................
Nyilatkozattevő aláírása
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sajtóközlemény

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 Erdőkertes, Béke utca II.
ütem (Trencsényi – Vereckei utca közötti
szakasz) útépítési és csapadékvízelvezetési munkái. A Nemzetgazdasági Minisztérium

által

99,98

millió

Ft-tal

támogatott projekt összköltsége 105,25
millió Ft.
A projekt célja a belterületi aszfaltúthálózat bővítése, a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök
és ezáltal a munkahelyek gyorsabb elérése volt.

Idén is lesz Tábor az
Erdőkertesi ifjúsági
Táborban
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom önöket, hogy a SZEDER Egyesülettel és a Családsegítő Szolgálattal idén is
tervezzük táborainkat.
Sajnos még nem tudunk részleteket annak
feltételeiről.

A fejlesztés eredményeként 694 m gyűjtőút készült el a hozzá közvetlenül kapcsolódó

csapadékvízelvezetési

elemekkel.
A kivitelezést a HAJNÁCZKINVEST Kft.

Kérem, figyeljék a www.szeder.hu és a
www.eselykisterseg.hu honlapokat, illetve
kövesség a Veresegyház Kistérség ESÉLY
Szociális Alapellátási központ facebook oldalát.

végezte.
Kivitelezés kezdési időpontja: 2019. július
29.
Műszaki átadás-átvételi eljárás befejezési időpontja: 2020. április 28.
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Táborainkat június 29-és július 31 közötti időszakra tervezzük.
Megértésüket köszönöm!
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

SZŐLŐFÜRT ÓVODA

Ünnepeink a Szőlőfürt Református Óvodában a járvány
idején

A következő az Anyák napja volt. Az óvodapeda-

Mint minden óvodának, nekünk is saját munka-

tésre akasztotta az Anyák napjára készített aján-

tervünk van, amely tartalmazza az adott nevelési

dékot.

év eseményeit, ünnepeit. A legintenzívebb idő-

Gyermeknapra is készülünk egy vidám kis vide-

szak a tavasz, ebből a szemszögből. De az idei ta-

óval az óvodásaink számára.

vasz más, mint a többi. Az eddig rutinszerűen

Az óvodai búcsúzásra is nagy hangsúlyt fekte-

működő szervezési feladatok most nem működ-

tünk. Az idén harmincegy gyermek lépi át az

tek. Teljesen más nézőpontból kellett megközelí-

óvoda és az iskola küszöbét. Szeretnénk óvodá-

tenünk ezek megszervezését. Nem volt és nem

saink számára személyessé tenni ezt az alkalmat,

lesz könnyű ezek lebonyolítása, mint ahogy sen-

ezért nem online készülünk. Nyár végére, au-

kinek sem az most, de erőnket az igéből nyertük:

gusztusra tervezzük a nagycsoportosok búcsúz-

„…taníts meg bennünket, hogy mit cselekedjek a

tatását,

gyermekkel”(Bírák 3: 8). Így erőt és kreativitást

összegyűlhetünk már többen is.

kaptunk és sikerült az ünnepek megtervezése,

Hiszek abban, hogy a koronavírus okozta nehéz-

kicsit másképpen.

ségeket, Istentől kapott erővel, a kollegák össze-

Az első ilyen ünnepünk a Húsvét volt. Reformá-

tartásával, közös gondolkodással meg tudjuk

tus óvodaként, a Feltámadás ünnepe nagyon

oldani.

fontos számunkra. Ezért a munkatársakkal, egy

„Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé

közös montázzsal, egy igével, köszöntöttük a

utamat.”(Zsoltárok 18: 33)

gógusainkkal egy szép Anyák napi verssel és dallal

az

köszöntöttük

Édesanyákat

és

Nagymamákat. Több óvónéni, a dajka nénivel
együtt ellátogatott az Édesanyákhoz, és a kerí-

reménykedve

abban,

hogy

addigra

szülőket, illetve hirdettük (és folyamatosan hirdetjük) az Erdőkertes-i Református Egyházközség online Istentiszteletét.

Balogh Katalin
Intézményvezető- helyettes
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NEUMANNJÁNOSÁLTALÁNOSISKOLA
Tisztelt Tanáraink, Diáktársaink,
kedves Szülők!
Hatalmas öröm számunkra,
hogy ma itt állhatunk, még
ha nem is olyan formában,
ahogy azt terveztük. Hogy
hogyan lehet egy személyben
minden évfolyamtársunk nevében elbúcsúzni, és köszönetet mondani mindazoknak,
akik segítettek bennünket?
Talán sehogy! De engedjétek
meg, hogy megpróbáljuk.
A végzős évfolyam nevében
szeretnénk megköszönni, hogy
ilyen sokan gondolnak ránk, és
így, közösen vehetünk búcsút,
a második otthonunkat jelentő
általános iskolától.
Bár az elmúlt pár hónapban az
iskola falain kívül tanultunk,
mégis úgy érezzük, furcsa lenne nem beszélni róla. Ez a helyzet kihívás volt és még mindig
az, mindenki számára, de
mindennek a jó oldalát kell
nézni: mi diákok kaptunk egy
hatalmas leckét a középiskola
előtt önállóságból, a tanáraink
pedig jóval tájékozottabbak
már a digitális világban, mint
azelőtt. Így ugyan távol, de
mégis, közelebb kerültünk egymáshoz. Mindeközben pedig,
még az is rájött, hogy szereti az
iskolát, akinek ilyen soha nem
fordult volna meg a fejében.
Persze ezt nem magunkra értjük, mi egytől egyig, mindig,
minden házit makulátlanul elkészítő, sosem bambuló mintadiákok voltunk!
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Úgy gondoljuk, a koronavírus
megtanította mindenkinek azt,
amit a ballagás minden végzős
tanulónak: Meg kell tanulni értékelni a hétköznapok apró
örömeit, mert azok számítanak
igazán.
Ma nem búcsúzhatunk azoktól
az osztálytermektől, folyosóktól,
ahová annyi emlék köt minket.
De ott maradunk majd néhány
könyvtári könyv borítóján, a padok firkáiban, egy-egy kiállított
rajzórai projektben vagy jól sikerült,
példaként
szolgáló beadand
óban,
tanáraink és
diáktársaink
emlékezetében
és
a
tablóképeinken.

kat gyakran kiborítottuk, de ha
nem a legjobb magatartás miatt, a pár ősz hajszál miatt azért
biztosan megmaradunk tanáraink emlékezetében. Bocsánat
a napokért, amikor nem figyeltünk az órán, hanem inkább
beszélgettünk,
álomittasan
léptünk be az ajtón, vagy hiányos volt a házink! Köszönjük,
hogy ennek ellenére az itt eltöltött évek alatt mindenkitől
nélkülözhetetlen
értékeket
kaptunk, mert általuk nyitottabbak lettünk, kitartást, szorgalmat,
fegyelmet
és
önfegyelmet tanultunk. Biztattak a kreativitásra, önkifejezésre és a kommunikációra.

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a szép diákvilág,
S mint a fecske alkonyati szélben,
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”

Jövőre már a mi képeink is a
végtelennek
tűnő
folyosók
egyikét fogják díszíteni, de akik
megnézik, csak azt a mosolyunkat látják majd, melyet
meg akarunk őrizni általuk az
utókornak.
Nem látják majd a mögötte rejlő sokévnyi tanulást, munkát.
Nem látják majd, hogy ugyan
nem mi voltunk a legtökéletesebb évfolyam, mert a tanáro-

(Ady Endre)

Köszönjük és igyekszünk megőrizni ezeket!
Nem látják majd, hogy igazán
egymástól tanultuk a legtöbbet. Kisgyermekként kerültünk
ide, és ez az iskola megadta
nekünk azt a lehetőséget, hogy
együtt nőjünk fel. Mindig
örömmel fogunk visszagondolni a beszélgetésekre a szünetekben, az órákon elhangzott
poénokra, az iskolai vagy az iskolán kívüli közös programokra,
osztálykirándulásokra, bulikra,
versenyekre, ahol közösen mérettettük meg magunkat és,

NEUMANNJÁNOSÁLTALÁNOSISKOLA
ahol mindig drukkoltunk egymásnak és egymásért.
Búcsúzunk tőletek, diáktársainktól, akik hamarosan a helyünkbe
léptek
majd.
Ugyanazok a gondolatok fognak kísérteni benneteket is és
ugyanúgy fogtok majd izgulni,
mint mi. Lerágjátok a körmötöket, pontokat számoltok. De
bármilyen nehéznek tűnhet,
akármekkora akadályok is állnak majd előttetek, élvezzétek
ki minden egyes percét. Legyetek felelősségteljesek és éljetek
úgy, hogy ti jövőre elmehessetek kirándulni, nevethessetek,
beszélgethessetek a suliban és
táncolhassatok a gálán.
Ezek a közös élmények mindannyiunk számára leckét adtak
a közösségről, a barátságról és
ezek a kötelékek – ha néhány

meg is lazul - mindig fontosak
maradnak majd nekünk. Ahogyan a mai búcsú is ilyen számunkra, mert az emlékek majd
megszépülnek, ha a jó dolgokra koncentrálunk. Együtt lépünk tovább az izgalmasan
ijesztő ismeretlenbe, nem feledve azokat az értékeket, amiket itt kaptunk, mert ez az, ami
összeköt bennünket.
Kedves Szülők! A tablóképeinken nem látni majd, hogy nyolcadikosként életünk első, egyik
legfontosabb fejezete hamarosan lezárul és nekivágunk az ismeretlen nagyvilágnak, hiszen
a ballagás csak egy újabb lépés
a céljaink, vágyaink elérése felé.
Most abban az érdekes helyzetben vagyunk, hogy a szívünk
egyszerre vágyik az ismeretlenre és fél is attól. Köszönjük nektek azt a tiszta, mélyről jövő,

igazhitű
szeretetet,
mellyel
mindig támogattok bennünket. Köszönjük, hogy mindig
mellettünk álltatok és bíztattok
bennünket, bár ezt, a viselkedésünkkel, nem mindig érdemeltük ki.
Nem lesznek a tablóképeken
pluszok, mínuszok, magatartás,
szorgalom, kötelező olvasmányok, sem az év végi átlagok,
mert mi nem dolgozatok és bizonyítványok vagyunk, hanem
mi, az a felejthetetlen mosoly
vagyunk.
A történet zártvonalú,
s bármily tág: kör, akár az élet.
Mitől függ: víg? vagy szomorú?
Hogy hol kezded, és meddig meséled.
(Fodor Ákos)

A nyolcadik évfolyam diákjai

Kedves ballagó Nyolcadikosok!
Elérkezett a várva várt tanév vége, minden diák és tanár örül ennek. Ma szólt volna nektek utoljára a
csengő, és ma figyelmeztetett volna utoljára az osztályfőnökötök, hogy: tedd el a telefonod, tüntesd
el a rágógumit, és ne beszélj a sorban.
Elmentek az iskolából, ahol nyolc évig szívtátok magatokba a tudást, hogy okosabbak és tapasztaltabbak legyetek.
Eljött az idő, hogy továbblépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét, hogy más helyen tanuljatok és okosodjatok.
Csendesebb lesz az iskola nélkületek! Gondoljatok majd szeretettel az itt eltöltött évekre, a diákcsínyekre, az itt szerzett barátokra, arra, ahogy a torkotokban dobogott a szívetek egy-egy dolgozatírás
előtt vagy puskázás közben, nehogy lebukjatok.
A hetedik évfolyam nevében kívánjuk, hogy a középiskolában érezzétek jól magatokat, tanuljatok
sokat, szerezzetek új barátokat. Kívánjuk, hogy ne csak kitűnő, de hasznos emberekké is váljatok!
A hetedik évfolyam diákjai
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Köszönet mindenért
Ott állsz a pult mögött hajszolt a tested,
mi csodáljuk a te szorgalmas jó lelked.
A pénztárgép előtt csillognak szemeid,
látjuk hogyan remegnek elfáradt kezeid.
A lábadozás folyosóján aggódva állunk,
a gyógyulást most nagymesterektől várjuk.
Mint a védő őrangyalok lebegtek felénk,
a gondoskodás nyugalmát hozzátok elénk.
Érkezik a jármű, tiszta, hófehér ez a mentő,
száguldunk a hegyről, de már látszik a lejtő.

lázasan kerestek hűs vizű tiszta kutat.
Fehér köpenyben ti adtok most új életet,
köszönjük nektek az eljövendő éveket.
Menteni kell, nektek a tűzben kell állni,
oltani gyorsan, gyakran a vízen is járni.
Idegen erőkkel szemben óvjátok a hazát,
megismerni ki a rossz s ki a jó barát.
Hű védelmezők ti szolgáljátok az országot,
az elismerés hangjai eljutnak hozzátok.
Tudjuk így együtt könnyebb a mi életünk,
köszönjük a sorsnak, hogy veletek élhetünk.
Cserepka István

Kutatva kémlelitek ezt a göröngyös utat,

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. JÚNIUS

13

INTERJÚTUZSONBENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

„Örülök, hogy örültek”
Tuzson Bence: Eredményes
volt térségünkben a
járványellenes védekezés
Összefogással

és

segítőkészséggel

száz laptopot sikerült összegyűjteni és
szétosztani térségünk olyan tanulói
között, akiknek szüksége volt erre, így
Erdőkertesen is több kisdiák kapott a
digitális oktatáshoz elengedhetetlen
eszközt – mondta el a lapunknak
adott nyilatkozatában Tuzson Bence,
a pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője.
A politikust arról kérdeztük, hogyan összegezné
a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások idején szerzett tapasztalatait, hiszen különleges,

emberpróbáló

időszak

volt

ez

mindannyiunk számára. Mint mondta, országgyűlési képviselőként fontos feladatának tekintette

a

járvány

elleni

védekezést:

„Kiváló

segítőkészséggel találkoztam minden területen.
A járvány különleges helyzetek elé állított mindannyiunkat, de fontos, hogy mindenki azt érezte:
nincs egyedül! Bízom abban, hogy az összegyűjtött és kiosztott laptopokkal sikerült megkönnyítenünk a gyerekek, és a velük otthon tanuló, a
távoktatásban kiemelt szerepet játszó szülők
mindennapjait. Fontos számomra, hogy sikerült
örömet szereznünk ezeknek a diákoknak és családoknak. Továbbra is jó tanulást és remek bizonyítványt
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kívánok

minden

erdőkertesi

INTERJÚTUZSONBENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

kisdiáknak” – mondta hozzá a képviselő.

korlátozást, ami bizonyosan életeket mentett.

Mostanra a védekezés második szakaszába ér-

Mindez persze azért sikerülhetett, mert az em-

keztünk, amelynek célja a mindennapi élet újra-

berek elfogadták az intézkedéseket, és együtt-

indítása.

működtek

Rendkívül fontos feladat áll előttünk – hangsú-

megköszönni minden erdőkertesi honfitársam-

lyozta Tuzson Bence. Magyarország megnyerte a

nak a fegyelmezett magatartást, az együttmű-

koronavírus elleni első csatát, a védekezés sike-

ködést – fogalmazott a politikus.

rességét tekintve az unióban az elsők között va-

Örülhetünk,

gyunk,

tömeges

ugyanis a járvány nem múlt el, a megszokott

köszönhető,

életünkhöz csak fokozatosan térhetünk vissza –

hogy minden intézkedést a kellő időben hozott

mondta el lapunknak Tuzson Bence országgyű-

meg a kormány. Gyorsan léptünk az iskolák be-

lési képviselő.

sikerült

megakadályozni

megbetegedéseket,

ami

annak

a

velünk.

de

Fontosnak

azért

óvatosnak

tartom

kell

lenni,

zárása ügyében, időben rendeltük el a kijárási

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. JÚNIUS

15

KI AKAROKNYÍLNI ÓVODA
Búcsú az óvodától

PITYPANG CSOPORT

„Egyszer régen édesanyám, megfogta a kezemet.
Kicsit féltem, amikor az óvodába
vezetett.„
Emlékszem még az első napra.
Pont úgy történt, ahogy a versben
mondja: Kézen fogtam a kislányom
és sétáltunk az óvodába. Olyan kicsi volt még, szorította a kezem. A
hatalmas ajtó előtt megtorpant s
könnyes szemmel azt mondta:
„Anya! Kicsit rettegek.”
Bizony, rettegtünk egy kicsit mind
a ketten, de aztán beléptünk az ajtón s várt ránk száz csoda. Gyönyörű csoportszoba, kedves Óvónénik
bíztató szava.

BÓBITA CSOPORT

Azóta már sokszor léptük át az
óvoda kapuját. Egy pillanat volt
csupán a csodás mesevilág. Gyorsan elszálltak a napok, évek. Most
újra itt állunk az ajtó előtt, csak
most az én szemem könnyes.
Büszkén nézek gyermekemre, aki
közben felcseperedett. Iskolába
megy. Maga mögött hagyja a játékokat, kis barátokat, Óvónéniket,
Dajkanéniket.
Kedves Óvónénik, Dadusnénik!
Hálával búcsúzunk Tőletek! Sosem
feledjük, amit értünk tettetek. Köszönetet mondunk minden ovis
percért. A sok-sok bíztatásért, mosolyért, simogatásért. Hálával tartozunk
minden
megértő
pillantásért, becéző szóért, meghallgatásért és az elfogadásért.
Iskolába megyünk, de nem feledünk Titeket. Ígérjük, jövőre visszajövünk s meglátogatjuk a kicsiket.
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NAPRAFORGÓ CSOPORT

KI AKAROKNYÍLNI ÓVODA
Levél a búcsúzó nagycsoportosoknak
Kedves gyerekek!
Nehéz szívvel, de büszkén írom ezeket a sorokat.
3 (szerencsés esetben) 4 évig itt voltatok velünk.
Kicsit a mi gyerekeink is lettetek, mert szüleitek
megbíztak bennünk, amit ezúton is tisztelettel
megköszönök.
Az első napokra, hetekre, visszaemlékezve, az jutott eszembe, milyen aranyos kicsik voltatok. Csillogott a szemetek,de nem egyformán, mert volt
aki kíváncsian, érdeklődve kezdte az óvodát.
És bizony, voltak akik sírtak, nehezen váltak el az
anyukájuktól, sokáig ültek az ölünkben, vagy fogták a kezünket ,így vigasztalódtak meg. Aztán
teltek múltak a napok, hetek és a sok közös játék,
élmények, a szeretet ,meghozta gyümölcsét, igazi óvodásokká váltatok. Sokat játszottatok, tanultatok verseket, mondókákat, meséket, dalokat,
egyre szebbeket rajzoltok, bátran szerepeltek ünnepélyeken, néptánc találkozón. Ügyesen versenyeztek, fociztok.
Kíváncsian szemlélitek
a
világot , sokat kérdeztek, egyre okosabbak lettetek. De ami még ennél is fontosabb, barátokat
Napraforgó csoport ballagói
1. Czupor Hanna
2. Goller Tamás Bendegúz
3. Márton Rafael
4. Mátyus Dorina
5. Mikola Alex György
6. Oláh Izabella
7. Papp Maja
8. Pisla Benjámin
9. Rontó Noel
10. Scsibrán-Tóth Illangó
11. Seller Fanni
12. Szabadkai Dorina
13. Vass Laura
Pitypang csoport ballagói
1. Ágoston Beáta
2. Bódis Dorottya
3. Fábián Emma Dorottya
4. Horváth Ében
5. Jamli Zakariás

találtatok, a sok közös ünnep, élmények a csoportban történt események, összekovácsoltak
benneteket. Jó volt látni, hogy ha sírt valaki, azt
megvigasztaltátok, és segítettek egymásnak. És
persze az is előfordult, hogy velünk is összevesztetek, de mindig éreztettük veletek,hogy ha haragszunk, is a szeretetünk töretlen maradt.
Sajnos, most ez a váratlan kényszer szünet elsodort egymástól minket, de tudom, hogy a sok
nehézség ellenére, ami a szüleitekre hárul, ez
számotokra jót is hozott, sok időt tölthettek a
családotokkal.
Bízunk abban a többi óvó nénivel, hogy az óvodai
évzárót meg tudjuk szervezni, a nyáron.
A sok szeretet, tudás amit itt kaptatok az óvodában, erősít minden kislányt és kisfiút. Örülök,
hogy része lehettem az életeteknek és kívánom
az összes iskolába menő gyermeknek, legyetek
bátrak, szorgalmasak, nyitottak, egészségesek, és
mindig boldogok.
És ha nem túl nagy kérés, néha látogassatok el
hozzánk, az óvodába.

6. Jovanovics Liliána
7. Kánya Patrik
8. Kazinczy-Hegyes Zonga Villő
9. Laczkovszki Benedek
10. Lipták Maja
11. Mórocz Botond
12. Papp Tünde
13. Rabb Noé
14. Rajzó Anna Lili
15. Solti Lőrinc Ákos
16. Szegedi Zalán
17. Szkoklik Csenge
18. Szűcs Vivien
19. Turcsik Eszter
20. Várkonyi Eszter
21. Szilágyi Kira
22. Tímár Jázmin Tara
Bóbita csoport ballagói

Szeretettel: Gabi néni

4. Domán Ajsa
5. Dunka Maja Daniella
6. Fülöp Márton
7. Hegedüs Kiara Zoé
8. Kálé Márk
9. Kelemen Richárd
10. Kovács Benett Benjámin
11. Kovács Dominik Noel
12. Lehoczki Viktória Eszter
13. Leskó Róbert Santiágó
14. Lukácsik Alina
15. Mészáros Laura
16. Mikulik Nimród
17. Molnár Marcell
18. Németh Krisztián
19. Németh Ramóna
20. Podráczki Hanga Léna
21. Schréger Zorka
22. Torony Noémi
23. Vinter Gréta

1. Ábrahám Levente
2. Bardos Anna
3. Csizmadia Luca
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FALUHÁZ
AZ ALÁBBI PROGRAMOK MEGVALÓSULÁSA
ABBAN AZ ESETBEN LEHETSÉGES, HA A KORONAVÍRUS FERTŐZÉS MEGSZŰNIK, ÉS AZ ÁLTALA OKOZOTT ZÁRVA TARTÁST FELOLDJÁK.

honlapokon és plakátokon lesz olvasható.
27-én (szombaton) 13.00 Ulti Klub, Ugyanekkor:
(szombat) TÁRSASJÁTÉK KLUB
28-án (vasárnap) 17.00 Nosztalgia Klub

JÚNIUSI PROGRAMOK
Még mindig tart a KEZEK DICSÉRETE – kiállítás –
a zárlat feloldását követően még két hétig.
Az elmúlt két és fél hónapban elmaradt programjaink (is), melyeket a járványveszély múltával
a következő időszakban megvalósítunk:
Az előre egyeztetett csütörtök estéken 18.0020.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB (havonta)
19-én (péntek) 18 óra A szakképzési rendszer átalakul - pályaválasztási lehetőségek és buktatók
az új rendszerben.
Kozákné Zsuzsa emberi erőforrás tanácsadó előadása 7-8. osztályosoknak és szüleiknek – s még
mindazoknak, akik érdekelve lesznek a következő években. (ismertető alább!)
29-én (hétfő) 18.00 BioPont Klub, Biodinamikus
gazdálkodás – fórum – (részletesen olvashattak
róla az áprilisi újságban)
A VILÁGJÁRÓK – Irán – program időpontja

a

A táborokban elsőbbséget élveznek az év közben
azonos szakkörben részt vevő gyermekek.

JÚLIUSI PROGRAMOK
Kuthy Zsuzsanna 40 TONNA TŰSAROKBAN –
kamionnal Európában, élménybeszámoló és irodalmi est (ismertető alább)
Eszterhai Katalin – Közönségtalálkozó, az Írónő
idén megjelenő könyvének bemutatója.
Eszterhai Katalin újságíró, szerkesztő, televíziós
producer. 1987-ben férjével és lányaival együtt
Olaszországba költöztek, majd két év római tartózkodás után Kanadában lelték meg új hazájukat. Idáig négy kötete jelent meg az Alexandra
Kiadó gondozásában, az Akaratunk gyógyereje
(2016), a Majdnem Esterházy (2017), a Légy az élet
csodálója (2018), és a Szeretném majd elmondani: szerettem (2019).

TEXTIL-ÉKSZER KÉSZÍTŐ délutánra hívjuk a
kreatív érdeklődőket júniusi szombat délutánonként. 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.

A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai közé

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.

mindazokat, akik szívesen énekelnek, és
szeretik a jó társaságot. A próba időpontja:
szerda, 18.oo, karvezető Iványi Magdolna.
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A nyári táboraink: június 15-19-ig: Néptánc tábor,
június 22-26-ig, Természetjáró tábor, június 29július 3-ig: Bábos tábor

FALUHÁZ
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 a zárlat feloldásától
kezdődő második hét vége, 5.000.-Ft előleg befizetésével, amelyre az anyagvásárlás miatt van
szükség. A tanfolyamvezető Petrás Anna ÉLETFADÍJAS, többszörös Nívódíjas népi iparművész.

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

A március 31-én „elnapolt” VILÁGJÁRÓK Bringa-

Kozákné Zsuzsa: A szakképzési rendszer
átalakul - pályaválasztási lehetőségek és
buktatók az új rendszerben, az alábbi témákban:
- a szakképzési rendszer átalakul - mire figyeljünk oda a továbbtanulásnál? (buktatók,
változások)
- az eddigi 773 helyett 174 szakma közül választhatnak a fiatalok
- az iskolatípusok elnevezése megváltozik mit jelent ez a gyakorlatban?
- az OKJ átalakul - januártól felnőttképzésben nem lehet szakmát szerezni. milyen lehetőségei maradnak a felnőtteknek?
- linkgyűjtemény, ahonnan releváns információkhoz jutunk.
Kozákné Zsuzsa
emberi erőforrás tanácsadó
tel: 06/70/570-0064
Mottó: "A tanulás nem felkészülés az életre: a
tanulás maga az élet." (John Dewey)
www.kamaszmentor.hu

túra a Föld körül – Lázár Bálint és Sam Calara
előadására szintén sor kerül (az ideérkezésüktől
függően). A közösségi oldalakon, honlapunkon
és plakátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket az
időpontról. Addig is, aki szeretné, követheti sorsukat

a

https://m.facebook.com/themighty-

ride/?_rdr Fb-oldalukon. Kényszerű „parkolásuk”
alatt sem tétlenkednek, Lvovból „átruccantak”
Kijevbe az ottani S.O.S. Gyermekfalu vezetőjének a támogatásával, és jelenleg ott önkénteskednek (Brovary-ban). Az ukrán média is hírt
adott róluk, a tv, a rádió és online riportokat is
készítettek velük.
Világkörüli útjuk folytatására egyelőre nincs lehetőségük, de tervüket nem adják fel.

40 tonna tűsarokban
Kuthy Zsuzsa negyven évig taxizott, majd 59
évesen megszerezte a jogosítványt kamionra, jelenleg pedig (közel egy évtizede) kamionsofőrként járja a világot. Négy évvel
ezelőtt egy riportban azt mondta, egyik
szakma sem veszélyes, ha az ember tud a
partnerrel kommunikálni, és sohasem késő
elkezdeni valami újat. Rendhagyó beszélgetésünk témája nem csak az izgalmas munkája lesz, hanem irodalmi tevékenysége is.
Zsuzsa ír, és ebben a lapszámban az Anyák
Napja kapcsán olvashatják is az Egy csésze
tea illata című, kicsit szívszorító történetet.
Szeretettel küldi a Napló Olvasóinak.

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.
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FALUHÁZ
JÁTSZANI JÓ! A TÁRSASJÁTÉK
KLUB már több, mint egy éve
működik. A havi egy alkalom már
kettőre bővült, az időpontját minden alkalommal 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.

Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul Erdőkertesen ősszel, megfelelő számú jelentkező esetén. A
tanfolyam kettő időszakos: ősszel és tavasszal 6-6
elméleti foglalkozással (minden 2. csütörtökön) és
6-6 terepgyakorlattal (hétvégeken 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, e-mail: szidoniakis@gmail.com,
valamint a Faluház elérhetőségein.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin

Az árnyékvilág koronája
A hazug, téves és öncélú eszmék,
a különcöket könyörtelenné tették.
Néztük az idegen változó világot,
ahol nem értékelték a nyíló virágot.
Figyeltük a múló életek magányát,
az eltorzult birodalmak hatalmát.
Az árnyékvilágnak szürke az országa,
fejünkre feszült a sötétség koronája.
Gyorsan jött váratlan volt, nem fékezett,
nem akartuk, de mégis megérkezett.
Fohászkodott minden hívő felekezet,
de a gonosz átok újra bekövetkezett.
A sors büntetése most könyörtelen,
sokk és kéz a háttérben, ez embertelen!
Nem csókoljuk unokáink piciny fejét,
nem fogjuk gyermekeink remegő kezét.
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Elérkezett hát az összefogás ideje,
segít minket a hit és szeretet ereje.
Közösen taszítjuk le a fekete koronát,
büszkén emeljük elé a hófehér orgonát.
A remény vezet majd nyugodt tengeren,
túrázunk a hűs színpompás hegyekben.
Együtt napozunk nyáron a forró strandon,
homokvárat építünk gyermekekkel a
parton.
Átéljük újra az ősz színpompás varázsát,
elűzzük az árnyékvilág kegyetlen magányát.
Elvarázsol majd újra a zord rideg tél,
nézzük ahogy havat hord a hideg szél.
Önfeledten éljük át újra az ölelést,
Bolygónk Isten adta végtelen örömét.

Cserepka István

ZÖLD HÍD
ZÖLD HÍD B.I.G.G. Kft.
hulladékgyűjtési naptár
június 17. szerda
június 24. szerda

kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2

július 1. szerda
július 8. szerda
július 15. szerda
július 22. szerda
július 29. szerda

kommunális, szelektív 1, zöld
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2, zöld
kommunális, szelektív 1

Páratlan hét - SZELEKTÍV 1.
Arany János utca
Bacsó Béla utca
Barackos utca
Báthori utca 15/B ig a Páratlan
oldal
Báthori utca 22/B-ig a Páros
oldal
Beszkárt utca
Birkás utca
Bethlen Gábor utca
Béke utca
Bocskai utca
Cserép köz
Cseresznyefa sor
Dobó utca 14-ig a Páros oldal
Dobó utca 17-ig a Páratlan
oldal
Dohány utca
Fenyves utca
Fő tér
Fő út 102-ig a Páros oldal
Fő út 121-ig a Páratlan oldal
Fűzfa utca
Géza utca
Határ utca 47-től 55-ig

Hév utca
Homokdűlő utca
Hunyadi utca
Iskola utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juharfa utca
Juhász Gyula utca
Kalauz utca
Kazinczy utca
Kémény utca
Kígyóstó utca
Kígyóstó sor
Kolozsvári utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc utca
Kőrisfa utca
Körte utca
Meggyfa utca
Mély utca
Metró utca
Mikszáth Kálmán utca
Móra Ferenc utca
Nemes utca
Nyíres utca
Pálya utca
Paskom utca

Petőfi Sándor u. 30-ig a Páros
oldal
Petőfi Sándor u. 45-ig a
Páratlan oldal
Pozsonyi utca
Rákóczi Ferenc utca
Reveteg utca
Sport utca
Sugár utca
Szabadkai utca
Szilva utca
Szőlősor utca
Tégla utca
Thököly utca
Tó utca
Tompa Mihály utca
Tücsök utca
Vácegresi utca
Vadvirág utca
Vasútállomás Felvételi épület
Veresegyházi utca
Villamos utca
Vörösmarty Mihály utca
Zombori utca
Zrínyi utca
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ZÖLD HÍD
Páros hét - SZELEKTÍV 2.
Almás utca
Ady Endre utca
Akácfa utca
Alig utca
Aradi utca
Árpád utca
Aszódi utca
Aszódi köz
Bagoly utca
Banka utca
Bártfai utca
Báthori utca 19-től a Páratlan
oldal
Báthori utca 24-től a Páros
oldal
Béke utca 37-től
Béke utca 70-től
Bibic utca
Cinke utca
Csillag utca
Csíz utca
Dobó utca 16-tól a Páros oldal
Dobó utca 19-től a Páratlan
oldal
Domb utca
Eperjesi utca

Erdőkerülő utca
Ezerjó utca
Fő út 104-től a Páros oldal
Fő út 123-tól a Páratlan oldal
Gólya utca
Gyümölcsöskert
Háromház utca
Határ utca 57-63
Homokbánya utca
Huba utca
Johanna utca
Kálmán utca
Katona József utca
Kéri utca
Kilencholdas utca
Kodály Zoltán utca
Kövidinka utca
Lapály utca
Liszt Ferenc utca
Liget utca
Lomb utca
Losonci utca
Lugosi utca
Mandula köz
Mária utca
Méhes köz
Mogyorósi utca
Nap utca

Nyár utca
Orsovai utca
Ősz utca
Pacsirta utca
Pál utca
Petőfi Sándor utca 36-tól a
Páros oldal
Petőfi Sándor utca 49-től a
Páratlan oldal
Présház utca
Puttony utca
Rét utca
Rizling utca
Rózsa utca
Sándor utca
Szalai sor
Szatmári utca
Szív utca
Szlanka utca
Tavasz utca
Tél utca
Tölgyfa utca
Trencsényi utca
Vácbottyáni utca
Vágás utca
Vércse utca
Vereckei utca
Viola utca

Zöldhulladék gyűjtése
Változás a zöldhulladék-szállítás ütemezésében - 2020.03.27.
A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között szállítjuk el a lakóingatlanoktól, a gyűjtési
naptárakban megjelölt dátumokon.
A zöldhulladék kihelyezhető az értékesítési partnereknél beszerezhető 110 literes biozsákban. Az 1 méternél
nem hosszabb, max. 6 mm átmérőjű ágakat összekötegelve is elszállítjuk.
Nagy mennyiségű zöldhulladék esetén az ingatlan tulajdonosa saját zöld hulladékát komposztáló
telepünkre szállíthatja be, ebben az esetben azonban kezelési-ártalmatlanítási díjat számítunk fel.
Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve kötegelt zöldhulladékot a saját ingatlan elé, az úttól 1-2 méterre kell
kihelyezni a szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt nap reggel 6:00-ig! Ügyeljen rá, hogy a
gyűjtőzsák összefogható legyen.
A zöldhulladékokból hulladékkezelő központjainkban található komposztálótelepeinken jó minőségű
komposztot állítunk elő, amelyet értékesítünk is.
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FONTOS TUDNI VALÓK
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: 14:00-19:00, kedd
8:00-16:00,
csütörtök
10:00-16:00, péntek:13.0019.00, szerda szünnap
Szombat: a hó 1. és 3. hete 12.00-20.00
Honlap:
http://www.erdokertesfaluhaz.hu/

Tel.: 28/385-011, e-mail:
godollork@pest.police.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 Katasztró2113 Erdőkertes, Fő út 51.
favédelmi Kirendeltség,
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:
seg.hu
http://pest.katasztrofaveÜgyfélfogadás: H, Sze delem.hu/tuzoltosa9:00-18:00, P 9:00-12:00, gok/104/reszletek
K, Cs szünnap
E-mail: hivatasostuzoltoKrízishelyzetben hívható sag.godollo@kattelefonszám pénteken 16 ved.gov.hu
óra után és hétvégén: 0670/334-0134
Közterület-felügyelet
Honlap:
Mittó
Gabriella:
06http://www.eselykister20/396-2189
seg.hu/
Miksi József: 06-20/3201934
HIVATALOK
E-mail: legyenrend@erVeresegyházi 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,
17:00, K, Cs 8:00-16:00, Kistarcsa, tel.: 28/507-600
Sze 12:00-20:00, P 8:00Felnőtt háziorvos
14:00
Tel.: 28/588-661, e-mail: 2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
tel: 28/476-141
jarasihivatal@godolI. körzet: Dr. Kiss Csaba,
lo.pmkh.gov.hu
rendelési idő: H, Sze
Postahivatal
13:00-17:00, K, Cs 8:002113 Erdőkertes, Nemes 12:00, páros péntek 8:00utca 2/D.
12:00
Tel.: 28/476-169, nyitvatar- II. körzet: Dr. Nagy Péter,
tás: H 8:00-19:00, K 8:00- rendelési idő: H, Sze
15:00, Sze, Cs 8:00-16:00, 8:00-12:00, K, Cs 13:00P 8:00-14:00, ebédidő: 17:00, páratlan péntek
12:00-12:30
8:00-12:00
Ügyelet: Misszió Egészségügyi Központ, hétKözponti telefonszámok:
köznap
18:00-7:00,
hétvégén egész nap
Mentők 104
tel.: 06-20/922-00-82
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Fogorvos
Általános segélyhívó 112
Központi tudakozó 198
2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
I. körzet: Dr. Frang Emese, rendelési idő: H, Sze
KÖZBIZTONSÁG
14:00-20:00, K, Cs 8:00Rendőrség
Körzeti megbízott: Gál 14:00, páros péntek 8:00Tamás (r. főtörzsőrmes- 20:00, ebédidő 12:00–
időpontkérés:
ter) tel.: 06-70/492-076 13:00
06-30/844Ivády Gergely (r. főtörzs- 28/595-079,
őrmester) tel: 06-30/303- 17-12
II. körzet: Dr. Fűtő Mária,
9578
Veresegyházi rendőrőrs: rendelési idő: K, Cs 8:002112 Veresegyház, Petőfi 21:00, páratlan péntek
8:00-21:00,
ebédidő:
utca 3.

14:00-15:00 – időpontkérés
28/595-079,
0630/628-13-43
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

14:00, Sze 08:00-20:00,
tel.: 06-80/180-380
Gázszivárgás bejelentése: 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
10:00-12:00
Várandós tanácsadás: Cs Egyházközség
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
Egyházközség
https://erdokertes.lutheran.hu/
2113 Erdőkertes, Nemes
utca 2.
Kun-Török Anett lelkész
Gáz
TIGÁZ ZRt. Levelezési Tel.: 06-20/775-36-81
cím: 4201 Hajdúszobosz- E-mail: anett.torok@lutheran.hu
ló Pf. 291.
Telefonos ügyfélszolgá- Istentisztelet: V 10:00
lat: H, K, Cs, P 08:00-

