
Óvodai oszi kiállításon„

• 1. Mézeskalácsváros a Bálnában • 2-3. A Bartók-so-
rozat januári előadása • 4-5. A Magyar  Kultúra Napja 
tiszteletére rendezett kiállítás, a Pest Megyei Értéktár  
vándorkiállítása megnyitója • 6-7. A Népi Mestersé-
gek Pest Megyei Egyesülete kosárfonó és gyöngyfűző 
tanfolyama • 8-10. Ferge  Béla Bartók előadás-sorozat  
• 11-13. Az ESZAK Gyermekkarácsony rendezvénye 
• 14. Az Opera Nagykövete - előadás
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December 1-én a szokásos Mikulás túrára indultunk óvódásaink-
kal és családjaikkal. Aki végigcsinálta velünk ezt az útvonalat a fő 
épületünktől a Szivárvány csoportig, az végül találkozhatott a Miku-
lással, valamint finom zsíros kenyér és meleg tea várt bennünket. 
Kellemes kirándulás és jó élmény volt mindnyájunknak. 

December 18-án a gyerekek nagy örömére elékezett hozzánk a 
várva várt karácsony. Mivel óvodánk Bázis óvoda, ezért minden 
évben a Vöröskereszttel együtt ünnepelünk. A befizetett tagdíjakat 
visszaforgatva rengeteg értékes és a gyermek számára kedves 
játékokat hoztak nekünk. Vendégünk volt dr. Pásztor László pol-
gármester úr, Varga-Bokor Zsuzsanna védőnő, valamint a Vörösk-
ereszt képviseletében Gáspár Rita és Gáspár Tibor. A nagycsoporto-
sok műsora után a csillogó gyermekszemek kíváncsian fürkészték 
az ajándékokat a fa alatt. 

Február 9-én ismét megrendezzük a KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA 
jótékonysági farsangi bálját, melyre szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt. 
Amennyiben támogatni szeretné óvodánkat, ezt támogatói jegyek 
vásárlásának formájában is megteheti. 
Belépő- és támogatói jegy kapható a Ki Akarok Nyílni Óvodában 
és a Faluházban.

Óvodai
események

Ki Akarok Nyílni
Óvoda
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• Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata •  Felelős kiadó: Fehér Ágota jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György Zoltán  
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-040; fax: (28) 595-041;  
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A település elmúlt éve 
önkormányzati szemmel

Elteltek az év első napjai és ez 
lehetőséget ad arra, hogy az elmúlt 
esztendőről összefoglalóan lehessen 
beszélni, továbbá arról gondolkod-
ni, hogy milyen feladatok várnak 
ránk az idei évben, milyen munkák 
indultak még tavaly, melyek az idei 
évben még folytatódnak. 

Az elmúlt évben történtek: 
• A Róheim Kastély, (Iskola 

utca 5.) tetőszerkezetének felújí-
tása, a héjazat teljes cseréje, vala-
mint az épület bádogozása még a 
2017-es esztendőben vette kezde-
tét és 2018-ban ért véget. Jelenleg 
a felújításhoz is kapott támogatás 
elszámolása történik. 

• Az erdőkertesi kutyatu-
lajdonosok régi vágya volt, hogy 
egy kutyafuttató létesüljön. Több 
lehetséges helyszín vizsgálata után 
a benzinkút mögötti terület tűnt a 
legalkalmasabbnak. Egyed Tamás-
tól és barátnőjétől kapott segít-
séggel és az Önkormányzat kom-
munális csoportjának munkájával 
közösen elkészült a hármas osztatú 
kutyafuttató és edzőpark. Már ta-

valy rangos versenyek megrendezé-
sére került sor. Szemmel láthatóan 
ennek a közös hobbinak, a kutyák 
szeretetének közösségformáló ereje 
van, amely új színfoltot hozott a te-
lepülés életébe. 

• Az Én Erdőkertesem cím-
mel a lakóhelyhez való kötődés, 
a helyi identitás erősítése okán a 
Képviselő-testület képzőművészeti 
és fotós-filmes pályázatot hirdetett. 
Az alkotásokból június 2-án a Falu-
házban kiállítás is nyílt. 

• Február 24-én első alkalom-
mal került megrendezésre az első 
Erdőkertesi Kocsonyafesztivál. A 
versenyre jelentkezők által készített 
hagyományos és különleges kocso-
nyákat szakértő zsűri bírálta és díjaz-
ta, a kedves vendégek pedig utcabál-
lal zárták a havas estét. 

• A Béke utcának - a Fő út 
háromházi végétől a Vereckei utcá-
ig terjedő szakaszának egy részén 
- az időjárási körülmények miatt 
elmaradt az aszfaltozás. A hiányzó 
rész aszfaltozása áthúzódott 2018-
ra. Az ünnepélyes átadóra március 
24-én került sor. 

• Minden 2018.01.01. után 
Erdőkertesre született gyermek és 
szülei alanyi jogon az Önkormány-
zattól Babacsomagot vehetnek át és 
10.000 Ft-os támogatásban részesül-
nek. 2018-ban születetteknek 94 db 
babacsomagot vittünk ki képviselő-
társaimmal közösen a családoknak. 

• Az elmúlt év végén a Kodály 
Zoltán utcában elkészült a szenny-
vízcsatorna-hálózat. 

• Az elmúlt évben lehető-
ség nyílt arra, hogy a Polgárőrség, 
a Rendőrségtől korábban kapott, 
járőrözésre használt személygépko-
csit, a célnak jobban megfelelő Opel 
Astra H-ra cseréljük. 

• 2018. május 12-én meg-
rendezésre került a III. Erdő-Kert 
Fesztivál, vendégünk volt Megyeri 
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Szabolcs kertészmérnök is, és ame-
lyen összesen 24 kiállító vett részt. 
A Fesztiválon a hozzánk ellátogatók 
gasztronómiai termékekből, virá-
gokból, kertészeti eszközök széles 
választékából válogathattak. 

• Régóta szándék, hogy az 
Egészségház épületéből a Védőnői 
Szolgálat rendelője átkerüljön az Ál-
talános Iskola régi épületének Isko-
la utcai szárnyába. Az idei évben ez 
végre megvalósulhatott. 

• Ennek folyományaként új, 
nagyobb alapterületű, két helyiség-
ből álló gyermekorvosi rendelő ke-
rülhetett kialakításra a volt védőnői 
rendelő helyiségeiben. 

• Az így megüresedő volt 
gyermekorvosi rendelőbe átköltö-
zött Dr. Frang Emese fogorvosi ren-
delője. Ez utóbbi a háziorvosi rész 
végéből nyílik. 

• A Kistérségi Idősügyi Tanács 
és az Önkormányzat közös rendezé-
sében tartottuk meg az elmúlt évben 
a környéken élő nyugdíjasok szá-
mára a már hagyományos juliális-t, 
melynek helyszínéül az Ifjúsági  
Tábor szolgált. 

• Szeptember 26-án átadásra 
került a felújított önkormányzati 
főzőkonyha. A beruházást pályázati 
támogatás és Önkormányzati hozzá-
járulás tette lehetővé. Párhuzamosan 
az ebédlő is felújításra került, hogy 
a konyháról kikerülő ételt kulturált 
körülmények között lehessen elfo-
gyasztani. 

• Decemberben elkészült a 
Mária utcában az aszfaltburkolat. 
Előtte megtörtént a közműaknák 
szintbeemelése, valamint a Mária 
köz irányában a szennyvízcsatorna-
hálózat kiállása. 

• Az önkormányzat és az ESE 
együttesen pályázatot nyújtott be egy 
defibrillátor készülék beszerzésére. A 
pályázat sikere után az Egyesület két 
tagjával közösen a készülék használa-
táról oktatásban részesültem. 

• A településre az elmúlt év-
ben beköltöző családok óvodásko-
rú gyermekeinek óvodai ellátása 
érdekében újabb óvodai csoportot 
kellett indítania ősszel az Önkor-
mányzatnak. 

• Október-november hónap-
ban a Fő úti járdarekonstrukció ré-
szeként három méter szélességben 
térkőburkolatú járdaszakasz épült a 
Tó és a Tégla utca között. A térbúto-
rok kihelyezésére a tavasz folyamán 
kerül sor. 

• Nemzeti és állami ünne-
peink mellett az elmúlt évben is 
megrendezésre kerültek a már ha-
gyományossá vált települési nagy 
rendezvények, mint a Majális, Csa-
ládi nap, Kertészeti fesztivál, Tuning 
& Cabrio Nyárzáró Autósprome-
nád, Sörfesztivál és az Adventi ren-
dezvénysorozat. 

• A Béke utcai aszfalt útbur-
kolat elkészülte után a csapadékvíz 
elvezetésének problémája is rende-
zésre került. A Béke út és a Mogyo-
rósi utca sarkánál elkészült a csapa-
dékvíz elvezető műtárgy. 

• Szintén a csapadékvíz prob-
lémáját rendezte a Bethlen és a Bocs-
kai utca között megépült csapadék-
víz elvezető rendszer. 

• A sporttelepen a felső labda-

rúgó pályán pályázati támogatásból 
és az Önkormányzat által vállalt ön-
részből megújult a világítás. 

• A terveztetés és az egyezte-
tést követően közvilágítási hálózat 
épült a Katona József, a Barackos és 
a Lomb utcákban. 

• A vasútállomási parkoló vi-
lágítása a MÁV-val történt együtt-
működés keretében elkészült. Az 
utolsó két lámpatest bekötése az 
idő jobbra fordultát követően tör-
ténik meg. 

• Az önkormányzat tavaly ta-
vasszal pályázatot nyújtott be a Béke 
útnak a Trencsényi és a Vereckei utca 
közötti szakaszán aszfaltburkolat 
megépítésére. A pályázat sikeressé-
géről novemberben értesültünk. A 
közbeszerzési eljárás most kerül ki-
írásra. Párhuzamosan készül a kör-
nyék teljes körű csapadékelvezetési 
terve, az engedélyezést követően re-
ményeink szerint idén megkezdőd-
het a kivitelezés. Ezúton is kérném a 
Béke utcai útépítéssel érintett ingat-
lan tulajdonosokat, hogy amennyi-
ben ingatlanuk nincs teljes körűen 
közművesítve, úgy erről még a be-
ruházást megelőzően gondoskodja-
nak, mert erre később már nem lesz 
lehetőségük. 

• Rossz hír, hogy vasútvo-
nalunk felújítására az elkövetkező 
években nem kerül sorra. Leghama-
rabb a 2020-as évek dereka felé. 

• A Dunakeszi Tankerületi 
Központtal kötött szerződés módo-
sítására került sor. Lényege, hogy az 
ebédlőt nagyobb mértékben tudja 
használni a település. 

• Az önkormányzati fenntar-
tású Ki Akarok Nyílni Óvodában 
tovább folytatódott a Képviselő-
testület 2016. évi döntése és 2017. 
évi felülvizsgálata alapján a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program. Ennek 
keretében három szakember fejlesz-
ti csoportosan és egyénileg is az arra 
rászoruló gyermekeket. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>
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• 2018 tavaszán érkezett a 
hír, hogy egy 2016 nyarán beadott 
pályázatunk sikeresnek bizonyult 
és egy 150 m2 alapterületen megva-
lósítható hat elemcsoportból és 16 
eszközből álló sportpark létreho-
zását nyertük meg. A sportpark az 
Erdőkertesiek terén lévő játszóté-
ren kerül elhelyezésre, amely a Ba-
csó Béla és a Pozsonyi utca sarkán 
található. 

• Az Önkormányzat 2017-
ben pályázatot nyújtott be csapadék-
elvezető hálózat építésére. Annak 
sikeréről 2018 tavaszán értesültünk. 
Elkészültek a kiviteli tervek és le-
zajlott a közbeszerzés. A munkát a 
Tunel Kft. nyerte el. A munkák vár-
ható befejezése 2019. június 15. A 
beruházás érinti a Fő utat, a Metro, 
Villamos, Kalauz, Fenyves, Pacsirta 
és Hév utcákat. 

• Végezetül Erdőkertes állan-
dó lakossága 2018 év végén 8563 fő 
állandó lakos és 806 fő tartózkodási 
hellyel rendelkező lakos. 

• Az Önkormányzat nyáron 
pályázatot nyújtott be kerékpárút 
építése iránt. A kerékpárút a Fő út 
és a Béke utca sarkától indulna és 
az erdőkertesi település központot 
a vasútállomással és a veresegyházi 
településhatárt kötné össze. 

• Szintén tavaly nyáron helyi 
piac kialakításának érdekében pá-

lyázatot adott be a Képviselő-testü-
let. A piac a Bocskai és Iskola utca 
kereszteződésében található Kastély 
udvarában valamint részben az épü-
letben kerülne kialakításra. 

• A település előtt álló egyik 
legnagyobb feladat a Bölcsőde meg-
építése. E cél megvalósításának ér-
dekében az Önkormányzat tavaly 
szeptemberben szintén pályázatot 
nyújtott be. Jelenleg a pályázat elbí-
rálása folyik. A beruházás helyszíne 
a Fő út 187. szám alatti ingatlan, me-
lyen egy négy csoportszobás bölcső-
dét szeretnénk építeni. 

• Az elmúlt évben pályázaton 
pénzt nyertünk melyből megvaló-
sul a Katona József utcának a Fő út 
és a Fenyves utca közötti szakaszán 
az aszfaltburkolat megerősítése. Ezt 
a beruházást a már említett csapa-
dékvíz elvezető hálózat megépítését 
követően tervezzük. 

• A Kastély épületében ta-
lálható, sokak által Donga néven 
ismert helyiség együttes felújításá-
hoz nekiláttunk. Az elavult fűtési 
rendszer, villamoshálózat elbon-
tásra került. A belső téglaburkolat 
homokfúvással megtisztításra kerül, 
visszaadva a megépítésekori arcu-
latát. A rekonstrukció nemcsak az 
ismert tereket érinti, hanem a teljes 
épület alatti pincerendszert is. Így 
sokkal nagyobb, több célra haszno-
sítható helyiségcsoport jöhet létre. 

A szakhatósági egyeztetések után 
indulhat a tervezés. A kivitelezésre 
az Önkormányzat 2019-es költség-
vetésében nincs pénz. A lehetséges 
támogatók, pályázat felkeresése az 
idei év feladata. 

Zárszó: 
A 2017-es évben már elkezdett 

fejlesztéseket finanszírozó 2018-as 
költségvetésben több saját erős be-
ruházást terveztünk. Azonban eze-
ket a szándékokat az élet felülírta.  
A reméltnél is nagyobb pályázati 
sikerek által generált, valamint az el-
múlt évben megnyílt pályázatokon 
való részvétel lehetővé tevő tervezési 
feladatok jelentős költséggel jártak. 
Azonban ezeken a pályázatokon 
való indulás történelmi jelentőségű, 
hisz a település régi, nagy problémá-
inak megoldását jelentheti, melyeket 
Erdőkertes önerejéből megvalósítani 
nem képes. Tovább a közeljövőben 
nem látszik másik pályázati konst-
rukció, mely segítségünkre lehet. 

Az elnyert pályázatokat és a még 
vágyott beruházások megvalósítása 
komoly kihívás elé állítja a település 
Önkormányzatát és a Polgármesteri 
Hivatalt. A feladatok elvégzésében 
kollégáim örömmel és kellő szakér-
telemmel vesznek részt. Különösen, 
hogy érezzük a település polgárai-
nak bizalmát és értő támogatását. 
Köszönöm! 

Tudom még sok más egyéb feladat 
áll előttünk. Most a hóeltakarítás 
és síkosság mentesítés. Majd a tél 
okozta úthibák helyreállítása. Aztán 
a parlagfű elleni küzdelem. Sorol-
hatnám még és biztos lenne még az 
Önök részéről is mivel kiegészíteni, 
de a célok csak közös erőfeszítés-
sel érhetőek el. Ezért társul hívok 
minden erdőkertesi embert, hogy 
mindenki a maga helyén állva, fel-
adatait, kötelességeit elvégezve épül-
hessen tovább szeretett otthonunk,  
Erdőkertes. 

Dr. Pásztor László
polgármester

éves beszámoló
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Megtiszteltetésnek tekintem, 
hogy immár ötödik éve vagyok 
a térség országgyűlési képviselő-
je – mondta lapunknak Tuzson  
Bence. A politikus munkatársunk-
nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy 

az elmúlt évek kormányzati mun-
kájának központi eleme volt a csa-
ládok megerősítése anyagi és erköl-
csi értelemben egyaránt, s ebben a 
felfogásban folytatja tevékenységét 
a kabinet az idén is. Ennek egyik 
legfontosabb példájaként említet-
te, hogy januártól havi negyvenezer 
forintra emelkedett a kétgyermeke-
sek családi adókedvezménye, amit 
most már a várandósság kilencven-
egyedik napjától azok a családok is 
igénybe vehetnek, akiknél még nem 
született meg a második gyermek. 
Ennek az intézkedésnek a kedvező 
hatásait máris érzékelhetik a kis-
gyermekeket nevelő erdőkertesi 
családok is. Mint a képviselő el-
mondta, tavaly kétéves bérmegálla-
podást fogadtak el, amelynek értel-
mében az idén januártól és a jövő év 
elejétől is nyolc-nyolc százalékkal 
emelkedik a minimálbér és a garan-
tált bérminimum összege. Ez azt 
jelenti, hogy a minimálbér bruttó 
összege 149 000 forint, a garantált 
bérminimum bruttó összege pedig 
195 000 forint lesz – tette hozzá.

Tuzson Bence szerint az a 
legfontosabb, hogy ezeknek a 
kormányzati intézkedéseknek 
a hasznát és a pozitív hatásait a 
hétköznapi életükben is megérez-
zék az emberek, vagyis helyben, a 
kistelepüléseken is kézzelfogható 
eredményeket hozzanak. Így pél-
dául Erdőkertesen az elmúlt idő-
szakban felújították a Géza utcát 
és megépült a Béke utca, a tervek 
között pedig több fontos fejlesztés 
szerepel erre az évre is.

A naponta ingázók munkába 
járását könnyíti meg és teszi kom-
fortosabbá, hogy megkezdődik a 
vasúti vonalon lévő állomásépüle-
tek felújítása. Ez a szakasz Fóttól 
Csomádon, Veresegyházon és Er-
dőkertesen át egészen Vácig halad, 
tizenhat megállóhellyel, amelyek 
közül összesen nyolc található a 
Pest megyei 5. számú választókerü-
letben. Néhány hónapon belül vár-
hatóan elkezdődhet a kivitelezés.

Ehhez kapcsolódva a képviselő 
hozzátette még, hogy egy olyan 
agglomerációs környezetben, mint 
amilyen a mi választókerületünk 
is, rendkívül fontosak az útépí-
tésék, hiszen ha mindazok, akik 
a fővárosban dolgoznak, sokkal 
gyorsabban érhetnek haza a mun-
kahelyükről, sokkal több időt tölt-
hetnek el a családjukkal. Ebben 
a tekintetben is fontos döntések 
várhatók a következő időszakban. 
Ezért is szeretném megköszön-
ni minden erdőkertesi lakosnak, 
aki időt szánt arra, hogy kitöltse 
tavaly, az év végén a konzultációs 
kérdőíveket, hogy ezzel is segítet-
te a munkánkat – mondta Tuzson 
Bence, aki hozzátette még azt is, 
hogy jelenleg is folyamatban van 

interjú

a közösség egészének válik 
majd hasznára

Tuzson Bence: 
A családok és az 

iskolák voltak az 
elmúlt évek legna-
gyobb nyertesei, és az 
idén csatlakozhat-
nak hozzájuk a kis-
vállalkozók is

Januártól egy átlagos nyugdíj 
éves szinten negyvenkétezer fo-
rinttal emelkedik – nyilatkozta 
lapunknak Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5. számú választókerü-
let országgyűlési képviselője, aki 
szerint az elmúlt időszakban 
jelentős fejlesztési eredményeket 
sikerült elérni Erdőkertesen. A 
politikus beszélt arról is, hogy 
milyen beruházások felkarolását 
támogatja az idei tervek közül, s 
mint mondta, nagyon fontosnak 
tartja, hogy a kormányzati in-
tézkedések helyi szinten is talál-
kozzanak a lakosság igényeivel. 
Mint mondta, a bevezetett ked-
vezményeknek köszönhetően az 
adózók az idén mintegy tízmil-
liárd forintot spórolhatnak meg.

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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FOLYTATÁS AZ 4. OLDALRÓL>

ez + Az

a beérkezett válaszok kiértékelése, 
és várhatóan februárban már be is 
jelenthetik az első olyan intézke-
déseket, amelyeket ezekre alapoz-
va hoznak meg.

Erdőkertesen történtek fontos lé-
pések az oktatási intézmények szük-
séges fejlesztésének előkészítése ér-
dekében is – fogalmazott lapunknak 
nyilatkozva a képviselő. Véleményem 
szerint a jövőt építi az, aki iskolát 
épít – mondta –, ezért meggyőző-
désem, hogy minden ilyen kezdemé-
nyezés a közösség egészének válhat 
a hasznára. A családok és az iskolák 
voltak az elmúlt évek legnagyobb 
nyertesei, ugyanis hazánk nemzet-
közi összehasonlításban is kimagas-
ló, példamutató lépéseket tett egy 
családbarát ország megteremtése 
felé. Ha pedig a családok erősödnek, 
akkor Magyarország és Erdőkeretes 
is erősödik – hangsúlyozta a politi-
kus. Kiemelte azt is, hogy soha ennyi 
gyermek nem jutott még ingyenes 
tankönyvhöz és gyermekétkezte-
téshez, mint ebben az időszakban, 
és ez is abból a szemléletből ered, 
hogy Magyarország a családpoliti-
kai intézkedéseket választotta a de-
mográfiai kérdések megoldására, és 
nem a bevándorlást. Emellett pedig 
megőriztük a nyugdíjak vásárlóérté-
két, sőt, az idén januártól egy átlagos 
nyugdíj éves szinten negyvenkétezer 
forinttal emelkedik, és csökkentet-
tük a kisvállalkozók adóterheit is. Így 
már elmondhatjuk, hogy az Európai 
Unió tagállamai közül Magyarorszá-
gon a legalacsonyabb a társasági adó, 
a kormány pedig több speciális adó-
zási formát is kínál a vállalkozások-
nak. Az 2019-es évnek a kisvállal-
kozók is a nagy nyertesei lehetnek, 
ugyanis négymillió forinttal nőtt 
az áfamentesség bevételi határa. Az 
adózók mintegy tízmilliárd forintot 
spórolhatnak az idén – mondta el 
a lapunknak adott nyilatkozatában 
Tuzson Bence.

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazon 
rokonoknak, barátok-

nak és ismerősöknek, akik 
szerettünk, 

Szokolik Ferenc 
temetésén megjelentek 

és utolsó útjára elkísérték.
a Gyászoló Család
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ISMÉT LEHET 
JELENTKEZNI 

TÉRÍTÉSMENTES 
INFORMATIKAI 

KÉPZÉSI 
LEHETŐSÉGRE!

Az első képzés decemberben el-
indult, melyet a hallgatók sikeres 
vizsgával zártak. A képzés máso-
dik részére előre láthatóan február 
közepén – végén fog sor kerülni. 

Első lépések a digitális világba 
IKER 1 - 35 órás képzés

A képzés célja, hog y  résztve-
vők képesek leg yenek használni 
az infokommunikációs eszközük 
(TABLET, okos telefon) alapve-
tő funkcióit, képesek leg yenek az 
interneten tájékozódni, könnyen 
hozzáférhető információkat meg-
szerezni, elektronikus levelezést 
bonyolítani.

Önállóan használom az infor-
matikai eszközömet IKER 2 - 

35 órás képzés
A képzés célja, hog y a részt-

vevők képesek leg yenek a képzés 
során használt eszközeik (PC, 
tablet, okostelefon stb.) önálló 
működtetésére, a legfontosabb 
beállítási lehetőségek használa-
tára, az interneten g yűjtött in-
formációkat fel tudják dolgozni, 
azokat konkrét problémák meg-
oldására felhasználják. Elekt-
ronikus üg yintézésre leg yenek 

képesek (pl. Üg yfélkapu), elekt-
ronikus levelezés során képesek 
leg yenek csatolmányokat hasz-
nálni.

A két képzés eg ymásra épül, 
azokat záróvizsga követi, amely 
eg yszerű feladatmegoldásból áll.

Jelentkezhetnek azok a 16-65 
év közötti, mag yarországi, Kö-
zép-mag yarországi lakóhellyel 
rendelkező magánszemélyek, 
akik a szerződéskötés időpontjá-
ban nem állnak középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanu-
lói/hallgatói jogviszonyban, és e 
képzési programmal párhuzamo-
san nem vesznek részt hazai vag y 
európai uniós forrásból megva-
lósuló digitális kompetenciafej-
lesztésre irányuló informatikai 
képzésben. 

A sikeresen vizsgázók a képzés 
végeztével hazavihetik a képzésen 
használt tabletet/mobiltelefont.

A képzés tömbösített hétvégé-
ken (péntek-szombat-vasárnap) 
fog zajlani.

Tanfolyamot csak 15 fő  
jelentkező esetén tudunk indítani.

A képzésre jelentkezni lehet az 
alábbi jelentkezési lapon. 

A kitöltött jelentkezési lapo-
kat az Erdőkertesi Polgármesteri 
Hivatal üg yfélszolgálati irodájá-
ban lehet leadni.

Jelentkezési határidő: 
2019. március 31.

informatikai képzés



7hit

Áldás, békesség!

Nem tudok most másra gondolni, ami-
kor cikket írok. Református tragédia 

történt. Van ilyen is. Van ilyen is?!
Talán nem mindenki hallott róla: leégett 

épp az a kollégium, ahol a leendő lelkésze-
ket képezik, és ott is laknak. Nem gondolják, 
hogy gyújtogatás történt, inkább elektromos 
tűzre gondolnak. Mire a cikk megjelenik, ta-
lán már az okot is megtalálják. Sok teológus 
hallgatónak majdnem mindene elégett. Egy 
négygyermekes családapa megégett a tűz-
ben. Micsoda tragédia!

Szabad megkérdezni együtt, hogy miért 
történhetett ilyen? Szerintem igen. Szabad, 
sőt talán kell is. Akkor is, ha választ nem kap-
hatunk rá. De a kérdésünk most vonatkozzon 
arra, amit ilyenkor meg szoktak kérdezni az 
emberek. Hogyan engedhette Isten? Épp az 
övéivel…

Én csak az én gondolataimat tudom leírni. 
De nekem ez adja az erőt és magyarázatot. 
Hátha másnak is segít. Mert tragédiákat 
szoktunk átélni. Ki így, ki úgy. Előbb utóbb 
eljönnek a „nem szeretem” napok. De azokra 
addig kell felkészülni, amíg rendben vagyunk. 
Gyanítom, hogy épp ez nem szokott menni. 
Mert még rendben van minden, és nem lehet 
mindig arra készülni, hogy mi lesz majd, ha 
baj lesz. Az csak rettegéshez vezetne. Állandó 
bizonytalansághoz és félelemhez.

Helyette 2000 éve azt hirdetjük, hogy 
olvasni kell a Bibliát. Folyamatosan. Ezzel 
állandóan készülünk, de rettegés nélkül. Mert 
nemcsak olvasni, hanem megérteni kell és 
megélni. Mert mi van benne? Hogy Isten egy 
csodálatos világot alkotott. Amelyben nem 
volt rettegés, nem volt kihasználás, erőszak, 
nem volt halál sem. Nem kellett tragédiákkal 
megküzdeni. Egészen addig, amíg az ember a 
maga kezébe nem akarta venni az irányítást. 
Mert elhitte, hogy Isten rosszat akar. Elhitte, 
hogy Isten hazudik. Hitt a kísértőnek, és fel-
lázadt, szakított a gyümölcsből, amiből nem 
kellett volna.

Azóta már semmi nem olyan. Ugyan van, 
ami még nem romlott el teljesen, pl. a szere-
lem ilyen. Az Éden-kertből való. Talán azért 
esik olyan jól, ha valakivel együtt dobog az 
ember szíve. De a szeretet is az Éden-kertből 
való. Szeretet nélkül az ember lelke elhal. 

Még ha egyedül él is valaki, lehet, hogy 
állatokat tart, növényekhez beszél, meg 
akarja osztani érzéseit. Éreznie kell, hogy 
szeretve van.

De épp ez az, ami elveszett. Mert elszakadt 
Istentől, Aki maga a Szeretet. Szeretet-pótléko-
kat kerget, és úgysem kaphatja meg. Közben 
pedig él abban a világban, amely tönkrement. 
Nem teljesen, nem alkalmatlan az emberi 
életre, és nem alkalmatlan arra, hogy valaki 
Istennel is és önmagával is harmóniában éljen, 
de csakis hit által. Hit által ugyanis újra épül 
a kapcsolat Isten és ember között. A lázadó 
ember alázatossá formálódik. Tudja, hiszi, 
hogy Isten a kezében tart mindent. És ha meg 
is történik valami rossz, tragédia, betegség, pl. 
tűzeset, akkor nem vádolja Istent, mint olyat, 
aki rosszat akar, hanem segítségül hívja. Mert 
közel van az Úr (Zsolt 34,9).

Az egész életet pedig iskolának tartja, 
amely felkészít az örök Szeretetre. Ha meg-
hal valaki, Istenhez mehet végre – ha hitt 
Krisztusban, Aki maga az élet. Ha pedig leég 
a háza, kirabolják, megbetegszik, akkor is 
alázattal hordozza terheit, Istent keresve és 
az Ő szeretetéből erőt merítve. Mert azt Is-
ten soha nem ígérte meg, hogy aki hisz, az-
zal nem fog baj történni. De azt megígérte, 
hogy „veled leszek a nyomorúságban”.

Így imádkozom most a leendő lelkésze-
kért, akik laptopokat, telefonokat, ruhákat, 
jegyzeteket, teológiai könyveket stb. veszí-
tettek el. Hogy majd 10-20-30 év múlva 
is őszintén és komolyan el tudják mondani 

másoknak, hogy hogyan élték át Isten sze-
retetét a nyomorúságban. Így imádkozom a 
négy árváért és feleségéért. Meg mindenki-
ért, akit bármilyen veszteség ért, hogy soha 
ne kérdőjeleződjön meg Isten szeretete, 
hiszen egyszer s mindenkorra megmutatta, 
hogy szeret minket: egyszülött Fiát, Jézust 
adta értünk. Velünk az Isten (Mt 1,23) – ez 
a karácsonyi evangélium. Ha egyszer minden 
megkérdőjeleződik is, Isten szeretete örök.

És így imádkozom mindenkiért, aki tra-
gédiákat élt át vagy él át mostanában, hogy 
ne kérdőjeleződjön meg Isten szeretete. 
Nem azért írom ezt, mert védeni szeretném 
Istent. Bár mivel szeretem, nekem is fáj, ha 
nem értik meg, és vádolják, esetleg szidják. 
De inkább a törődés hangja miatt mondom 
ezt. Mert ha baj történt, a vádlás nem tud 
sokat segíteni. Inkább semmit. De ha vala-
ki észreveszi, hogy nincs is egyedül, akkor 
ebből erőt kap. Ezt kívánom mindenkinek! 
Erőt. Mivel pedig azt tapasztaltam, hogy ez 
nem terem csak úton-útfélen, de hit által el-
érhető, ezért hirdetem a hit, a Krisztus-hit 
lehetőségét. Mert bármi történjen is, velünk 
az Isten. Hogy mi is lehessünk Ővele. Va-
gyunk? Legyünk! Mert Jézus mondta: „Ve-
letek vagyok minden napon a világ végeze-
téig” Máté 28,20.    
Ámen.

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

gfbarna@gmail.com
+36 30/40 56 173
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élelmiszer 
csomag 

igénylése
Intézményünk a Magyar Élelmi-

szerbankkal kötött szerződése alap-
ján a lakosok részére élelmiszercso-
magot tud biztosítani. 

Élelmiszer csomagot igényelni 
az intézményben található kérelem 
alapján lehet. 

A kérelemhez a következő doku-
mentumokat kérjük csatolni: 

• a családban élők jövedelem 
igazolását, 

• nagykorú eltartott gyermek 
esetén iskolalátogatási igazolást,

• alkalmi munkából befolyó 
jövedelemmel rendelkezők az al-
kalmi munka havi összegéről szóló 
nyilatkozat mellet a Foglalkoztatási 
Hivatal (Munkaügyi Központ) re-
gisztrációjának igazolását,

• lakcímkártya és TAJ kártya 
másolatot

Ha az Önök jövedelme az aláb-
bi jövedelem határ alatt van, és sze-
retnék, hogy 2019-ben csomagot 
kapjanak, forduljanak bizalommal 
munkatársainkhoz.

Jövedelem határ: 
• Gyermeket nevelő családok 

esetében, a havi egy főre jutó jövede-
lem 80. 000.-Ft alatt van

• Gyermeket nem nevelő aktív 

korú lakosok esetében, a havi egy főre 
jutó jövedelem 90. 000,-Ft alatt van

• Nyugdíjas lakosok eseté-
ben, a havi egy főre jutó jövedelem  
90. 000,-Ft alatt van
Jelentkezési határidő 2019. február 28.

Kistérségi 
Ki-mit-tud 

verseny 
gyerekeknek!

Kedves Gyerekek és 
Szülők!

Veresegyház Kistérség ESÉLY 
Szociális Alapellátási Központ csa-
lád és gyermekjóléti szolgálata, a 
SZEDER Egyesület és a Veresegy-
házi Gyermekjóléti Alapítvány idén 
ismét megrendezi Ki-Mit-Tud ver-

senyét, 2019. március 23.-án 10.oo 
órai kezdettel az Erdőkertesi Falu-
házban.

A versenyre a következő kategóri-
ákban lehet jelentkezni: 

• Vers és próza
• Tánc
• Ének 
• Zene
• Egyéb
Jelentkezni egyéni és csoportos 

formában is lehet. 
Jelentkezhetnek a 6 és 16 év 

közötti gyermekek a következő 
településekről: 

• Erdőkertes
• Veresegyház
• Váchartyán
• Rád
• Vácegres
• Galgamácsa

Jelentkezési lapjaikat az adott tele-
pülés családsegítőjében kell leadni. Je-
lentkezési határidő: 2019. március 19.

Köszönet a 
felajánláso-

kért!
Versegyház Kistérség ESÉLY 

Szociális Alapellátási Központ mun-
katársai nevében köszönöm minden 
támogatónak, aki hozzájárult, hogy 
a Kistérségben élő hátrányos helyze-
tű családok gyermekei 2018. évi Ka-
rácsonyát szebbé tudjuk tenni.

Felajánlásaiknak köszönhetően 
több mint 250 gyermeknek tudtunk 
meglepetéssel teli csomagot készíte-
ni és decemberben átadni. 

Kívánunk Önöknek Egészségben 
és Eredményekben gazdag 

Új Esztendőt!

Köszönjük!
Nagyné Gódor Csilla

intézményvezető



A torta

Óvodai oszi kiállításon„

Gyereknap

Karácsonyi Kupa

Erdőkertes csapata Felnőtt csapat I. helyezett

Pásztorok

Öregfiúk I. Eredményhirdetés Eredményhirdetés A Karácsony Kupa résztvevői

A Női megnyitó “Öltözz ki” csapat A legkisebbek A kicsik eredményhirdetése

Pásztor Gyula labdarúgó emléktorna 
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u EGÉSZ HÓNAPBAN LÁT-
HATÓ A PEST MEGYEI ÉRTÉK-
TÁR vándorkiállítása

u 1-én (péntek) 18.oo Kö-
zönségtalálkozó AZ ÉV FÉRFI 
JUDOSÁVAL – Tóth Krisztiánnal

u 2-án (szombat) 15.oo „Isten 
hozott!” a Polgármester köszönti a 
2018-ban Erdőkertesre költözött 

családokat

u 8-án (péntek) 17.oo a Sző-
lőfürt Református Óvoda NÉPI 
TÁNCHÁZ rendezvénye

u 9-én (szombat) a Ki Akarok 
Nyílni Óvoda SZMK jótékonysági 
bálja – zene: Dj. Galamb

u 14-én (csütörtök) 18.oo)  film-
vetítés a könyvtárban: Szakcsi Laka-
tos Béla;  Budapest Bár (két film)

(ismertető alább!) A januárban 
technikai okok miatt elmaradt film 
vetítése

u 15-16-17-én Kultúrházak 
Éjjel-Nappal országos rendezvényso-
rozat erdőkertesi eseményei, benne:

III. ERDŐKERTESI MIKRO-
KONTROLLER NAPOK   

(részletesen alább)

u 20-án (szerda) 18.oo 
TÁRSASJÁTÉK KLUB

u 21-én 14.oo-18.oo 
VÉRADÁS

u 22-én 15.3o FARSANGI BÁL 
a Neumann János Általános Iskola 
alsó tagozatos tanulóinak

u 23-án (szombat) 9.oo-21.oo a 
Katolikus Egyházas Közösség 
családi napja

u 23-án (szombat) KERTESI 
KOCSONYA-MUSTRA gasztro-
nómiai verseny (részletesen külön 
oldalon!)

u 23-án 13.oo (szombat) 
ULTI KLUB

u 24-én 17.oo (vasárnap) 
Nosztalgia Klub

u 28-án  (csütörtök)16.oo 
Meridián farsang

v 8-án 18.oo KÖSZÖNTJÜK 
A NŐKET! Szórakoztató műsor a 
Nemzetközi Nőnapon

v 9-én 17.oo Kiállításmegnyitó 
– Foltos Kata életútja munkái-
ban elmesélve – Radványi Katalin 
patchwork kiállítása.      15.oo órá-
tól vendégünk: a Somogyiak Baráti 
Köre

v 9-én Jótékonysági SPORT-
BÁL az ESE szervezésében

14-én  (csütörtök) 18.oo  filmve-
títés a könyvtárban:  30Y   (ismerte-
tő alább!)

v 15-én (péntek) 10.oo Közsé-
gi ünnepség a '48-as Forradalom és 
Szabadságharc 171. évfordulóján

v 23-án (szombat) 10.oo Ki Mit 
Tud? Az ESZAK szervezésében

FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal fog-
lalkozó klub létrehozását tervezzük, 
melyhez várjuk mindazon érdeklő-
dők jelentkezését, akik elhivatott-
ságot éreznek a település múltjának 
kutatására, az itt kezdetekben meg-
telepedett családok életének, sorsá-
nak felderítésére.

***
…MÉG EGY KIS ZENE

bekapcsolódtunk a MÜPA vetítős 
rendezvénysorozatába, az előadá-
saikon felvett filmekből lehetett 
válogatni. A MÜPA  HD program-
sorozat keretein belül még szélesebb 
közönség számára válik elérhetővé a 
sokak által már jól ismert MÜPA-
élmény. Ingyenes vetítésekkel kap-
hatnak látogatóink ízelítőt az elmúlt 
évek felejthetetlen zenei programja-
iból. Országszerte több helyszínen 
párhuzamosan tekinthetőek majd 
meg a MÜPÁ-ban készült különle-
ges felvételek. Ehhez csatlakoztunk 
most mi is. A következő előadásokat 
az alábbi napokon vetítjük majd a 
könyvtárban: 

November 15. 17.3o Sol Gabetta 
és a Bázeli Kamarazenekar

2019. január 17.  Szakcsi Lakatos 
Béla;  Budapest Bár (két film)

2019. március 14. 30Y
2019. június 23. Szájról szájra;  

Swing All Stars (két film)
***

K e d v e s 
Anyukák, Apu-
kák!

A tervezett 
SZÜLŐKLUB elindult a Falu-
házban, a neve HÉTSZÍNVIRÁG 
CSALÁDI KLUB. Minden páros 
hét csütörtökön 17.oo órától van-
nak a találkozások, melyre a gyerme-
keket is hozni lehet. Emlékeztetőül:

- Ha gyermeke fejlődése eltér az 
átlagostól, ha sajátos nevelési igényű, 
ha tanulási nehézséggel küzd,

- ha szeretne más szülőkkel ta-

www.erdokertesfaluhaz.hu

Február

FAlUHáz

Március
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pasztalatot cserélni, beszélgetni, 
- ha szeretne segítséget kapni a 

felmerülői problémák megoldásá-
hoz, akkor itt a helye!

A terveink közt szerepel: szakem-
berek meghívása, ötletek az otthoni 
fejlesztéshez, fejlesztések megszerve-
zése helyben, családi játékos progra-
mok szervezése, stb.

A végleges programot együtt 
tudjuk kialakítani, az Önök igé-
nyei alapján, jöjjenek, hogy tudjunk 
együtt gondolkodni a témában! 

***
Az Erdőkertesi 

Faluházban (www.
erdokertesfaluhaz.
hu) 2019. február 16-

án 10.oo órától 2019. február 17-én 
14.oo óráig harmadik alakalommal 
kerül megrendezésre az  Erdőkertesi 
Mikrokontroller Napok

Az esemény a Kulturházak Éjjel-
Nappal országos rendezvénysorozat 
szerves része lesz.

A nonstop 28 órás időtartam 
legkiemelkedőbb eseménye a szom-
baton 10:00-kor induló Magyarok a 
Holdon verseny lesz, amihez a járgá-
nyokat a megelőző éjszaka alatt kell 
megépíteniük a versenyzőknek.

Az elnevezés és maga a verseny öt-
lete a Miskolci Egyetemen 2018-ban 
megrendezett Magyarok a Marson 
(http://www.mag yarokamarson.
hu/weblap2018/index.php ) ver-
seny hatására született. 

Részletek és regisztráció az 
Erdőkertesi Mikrokontroller Klub 
honlapján( www.2113.hu)  és 
facebook oldalán ( https://www.
facebook.com/emk2017/ ) találha-
tók december 17-e után.

Legfeljebb 24 versenyző részére 
tudjuk biztosítani a feltételeket.

***
BŐRMÍVES TAN-

FOLYAM indul ismét 
(megfelelő számú je-
lentkező esetén) a Fa-
luházban,  vezeti Ha-

vas Péter. A foglalkozások heti egy 
alkalommal, pénteken 17.oo-19.oo 
óráig lesznek, a  minimum létszám 4 
fő, és a maximum 6 fő.

Tervezett foglalkozások száma: 4 
A foglalkozásokon bőr ékszere-

ket és amuletteket készíthetnek a 
résztvevők, féldrágakövekkel és tűz-
zománccal kombinálva.

A díja alkalmanként 2.000.-Ft, 
mely az eszközhasználatot, a felhasz-
nált 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 Faluház GYER-

M E K M E G Ő R Z Ő 
S Z O L G Á LTATÁ S T  
szervez, elsősorban a 
saját rendezvényei ide-

jére, hogy a kisgyermekes szülőknek 
megkönnyítsük a programjaink lá-
togatását. VÁRJUK a jelentkezőket, 
akikkel elbeszélgetünk a feladatról.

***
Megfelelő számú jelentkező ese-

tén újból indítjuk a kosárfonó és a 
nemezelős tanfolyamot, továbbá a 
patchwork (foltvarró) klubot. Vár-
juk az érdeklődők jelentkezését!

***
TÁRSASKÖR
Előadásokat, prog-

ramokat, beszélge-
téseket 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 megfelelő-
en alátámasztott ellenvélemények 
hatására akár meg is változtatnak. 
A TÁRSASKÖR elnevezés kiegé-
szítéséhez szívesen veszünk javasla-
tot, ami esetleg egyedi vagy lokális 
töltést ad a kifejezésnek. Felmerült 
a KERTESI TÁRSASKÖR név, de 
várnánk a kreatív ötleteket, és egy év 

múlva (ez a pozitív gondolkodás!) 
megtartjuk a KÖR „névadóját”.  A 
nyertes pályázót színházjeggyel ju-
talmazzuk.

***
A Kertesi Kamara-

kórus várja a tagjai közé 
mindazokat, akik szívesen 
énekelnek, és szeretik a jó 
társaságot. Próba minden 

csütörtökön 18.oo órától, karvezető 
Iványi Magdolna.

***
M E D I TÁ C I Ó 

BUBÁN ANDI-
VAL péntekenként 
18.oo órától az 
Erdőkertesi Faluház 
és Könyvtárban.

Szeretettel invitál 
péntek esténként 1-2 órára egy kö-
zös, vezetett meditációra. 

Tudnivalók a programról: 
Csakratisztító meditáció (8. 

csakráig), az adott nap témája min-
dig igazodik a résztvevők aktuális 
energetikájához. Lelki oldódások, 
az önmegismerés folyamatában mé-
lyebb megértések várhatóak, min-
denkinek a saját szintjén, amire ké-
szen áll és amit megenged magának.

A PROGRAM INGYENES!
***

JÁTSZANI JÓ! - 
elindult a klub!
TÁ R S A S J ÁT É K 

KLUB indítását tervez-
zük felnőttek számára. 

A havi egy alkalom időpontját a je-
lentkezőkkel egyeztetve alakítjuk 
ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen re-
mélhetőleg sok ember érdeklődését 
felkelti, és szívesen választja a kikap-
csolódásnak eme formáját. Emellett 
– vagy ennek keretében – a bridzs-
ben járatos emberek jelentkezését is 
várjuk, szeretnénk bridzs klubot is 
létrehozni.

***

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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Mikrokontroller 
klub működik a Falu-
házban!

Robot-, elektroni-
kus játék-, lakásriasz-

tó-, öntöző automa-
tika-, látvány-elektronika áramkör 
építés. Mikrokontroller- és számító-
gép programozás. Linux alapismere-
tek.  Klubvezető: Tóth János Péter.

***
A BioPont klub 

2014. májusától havi-
másfélhavi rendszeres-
séggel klubnapot tart 
a Faluházban, amelyen 

a témákat a tagok igényei szerint vá-
lasztjuk. A fő irányvonal továbbra is 
a környezettudatos, vegyszermen-
tes életmód kialakításához nyújtott 
segítség. Az előadásokhoz kapcso-
lódóan az egymástól-tanulás mód-
szerét (is) alkalmazzuk. A „benti” 
foglalkozások mellett célzott ter-
mészetjárásokon veszünk részt, pl. 
gyógynövény-ismereti és gyűjtő tú-
rán, továbbá gyakorlatban is megta-
nuljuk a gyógynövények feldolgozá-
sát.  A részvétel díjtalan!

***
AVIVA gátizmokat 

erősítő torna nőknek  
(igény esetén ősszel 

indul)
„A 3 órás alaptanfo-

lyamon megismerjük a medenceala-
pi izmok feladatát, beszélünk arról, 
hogy milyen problémák esetén me-
rülhet fel izomgyengeség és megta-
nuljuk a gátizmokat erősítő gyakor-
latokat. 
Milyen probléma esetén ajánlott?

Stresszinkontinencia: amikor 
köhögésre, orrfújásra, futásra, ugrá-
lásra, nevetésre a vizelet elcsöppen; 
ha a szelek és a széklet visszatartása 
nehézséget okoz; hólyagsüllyedés 
(hólyagsérv); méhsüllyedés; végbél-
süllyedés (végbélsérv); tág hüvely;

A tanfolyam elvégzése után heti 

egy alkalommal közös gyakorló órá-
kon tudjuk együtt végezni a felada-
tokat, illetve otthon is ajánlott napi 
20 percet gyakorolni a tartós ered-
mény eléréséhez.” 

Zelei Éva
***

Pályázatot nyertünk:

A Széchenyi 2020 keretében a 
VEKOP-7.3.4-17, Kulturális in-
tézmények a köznevelés eredmé-
nyességéért kiírásra a pályázatot 
nég y etapban lehetett beadni, 
mi az első, a 2017. június 1-től 
július 31-ig terjedő időszakban 
adtuk be, s a múlt hónapban kap-
tuk az értesítést, hog y nyertes a 
pályázatunk. „Az Erdőkertesi 
Faluház és Könyvtár szolgálata a 
köznevelés eredményessége érde-
kében” című projektünkbe a „Ki 
Akarok Nyílni” Óvoda, a Veres-
eg yházi Eg ységes Gyóg ypedagó-
giai Módszertani Intézmény, a 
Galgamácsai Fekete István Álta-
lános Iskola, a Fóti Népművészeti 
Szakgimnázium és Gimnázium, a 
Gyermekliget Általános Iskola, 
és a Neumann János Általános 
Iskola tanulói közül vonunk be 
diákokat.

A projekt rövid távú hatásaként 
a megvalósuló tevékenységekben 

részt vevő g yerekek új kulturális 
élményekkel gazdagodnak, ren-
geteg új kulturális inger éri őket, 
tudásuk és készségeik fejlődnek; 
ezen túlmenően intézményünk 
és a bevonandó hat partner (öt 
iskola és eg y óvoda) között még 
szorosabb kapcsolat alakul ki.

Hosszú távon a bevont g yere-
kek jobban igénylik a különféle 
kulturális jellegű tevékenysége-
ket, illetve tudásuk és készségeik 
további fejlesztésére törekednek 
a mostaniakhoz hasonló, nekik 
tetsző formákban. Azt remél-
jük, hog y a programban részt 
vevő g yerekek a későbbiekben is 
aktívan részt vesznek az intéz-
ményünk által szervezett prog-
ramokon, illetve felnőtt csa-
ládtag jaikat is elhozzák azokra. 
További remélt hosszú távú cél 
intézményünk közművelődési és 
általában kultúra-terjesztői sze-
repének erősödése, illetve továb-
bi közös projektek létrehozása az 
erdőkertesi és környéki partner 
oktatási-nevelési intézmények-
kel. A 25 millió forint költségve-
tésű projekt 2019. február 1-én 
indul és 2020. július 31-én zárul.

Pallag Katalin

FOLYTATÁS A 13. OLDALRÓL>
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Könyvtári Híradó!

Kedves Olvasóink!
Annyi sok és érdekes köny-

vet vásároltunk az elmúlt év de-
cemberében, hogy nem is tudom 
melyiket emeljem ki Önöknek. 
Ezért azt ajánlom, hogy minden-
képpen látogassanak el könyvtá-
runkba, ahol a legkisebbektől a 
legidősebbekig számtalan témá-
ban találhatnak érdeklődésüknek 
megfelelő olvasnivalót: Azokat is 
várjuk szeretettel, akik már régóta 
nem  voltak-, és akik még egyálta-
lán nem jártak könyvtárunkban. 
Szívesen fogadjuk könyvajánlása-
ikat is, arra, hogy mit szeretnének 
olvasni, és ahogy eddig, ezután is 
igyekszünk minél előbb beszerez-
ni könyvtárunknak és az olvasók 
részére kölcsönözhetővé tenni.

Nagy örömünkre elkezdődött a 
gyermek-és ifjúsági könyvtári rész 
kialakítása az eddigi közművelő-
dési iroda helyén. A bútorok be-
szerzésére több mint másfél millió 
forintot nyertünk a Nemzeti Kul-
turális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiumának pályázatán.

A könyvtár nyitvatartási ideje: 
Hétfő és Péntek: 13.oo – 20.oo; 
Kedd: 8.oo – 14.oo; Csütörtök: 
10.oo – 16.oo; Szerda: szünnap.

Beiratkozási díj: gyerekeknek 
16 éves korig- , valamint felnőt-
teknek 70 éves kor felett ingyenes. 
Diákoknak 16 év felett diákiga-
zolvány bemutatásával 700,- Ft. 
Felnőtt olvasóinknak 1.300,- Ft. 
Helyi pedagógusoknak és óvoda-
pedagógusoknak regisztrációs kár-
tyával szintén ingyenes a tagság.

Könyvtártagjainkat kérem, 
hogy figyeljenek a kölcsönzési ha-
táridő pontos betartására, mert ez 
évtől késedelmi díjat számolunk 
fel a késedelmes határidő miatt. 

Hollósiné Marika
könyvtáros

II. Erdőkertesi 
Kocsonyafesztivál
2019. február 23.

A tavalyi év sikerét követően idén is meg-
rendezésre kerül immáron a II. Erdőkertesi Ko-
csonyafesztivál, amelyen gasztro-élményekkel, 
színes programokkal, fellépőkkel, felnőtt és 
gyermekversenyekkel és utcabállal várunk min-
den kedves hozzánk ellátogató Erdőkertesit és 
környékbelit. 

 
     PROGRAMOK

15.00 Kapunyitás
15.30 Gyerekprogramok
16.00 Farsangi jelmezverseny gyermeknek
17.00 Sztárvendégünk: KOCSIS TIBOR
17:30 Jelmezverseny eredményhirdetés
18.00 Farsangi fánkevő verseny
19.00 Kocsonyakészítő verseny 
          eredményhirdetés
19.30 Utcabál a Madarak Házibuli zenekarral

Programok egész nap: 

Kalácsosház, Gasztro sátor, kézműves 
foglalkozás gyerekeknek – farsangi maszk 

készítése

Versenyek felnőtteknek és 
gyermekeknek

I. Kocsonyakészítő gasztronómiai verseny 
két kategóriában

Kocsonyafőző versenyre hívunk minden vál-
lalkozó szellemű asszonyt, leányt, férfit. Bárki 
nevezhet, a szakács-végzettség sem akadály!

Kategóriák: 
1. Hagyományos kocsonya
2. Különleges kocsonya 
A hagyományos kategóriában lehet je-

lentkezni azzal a bizonyos kocsonyával, amit 
mindenki ismer, és elkészítése nem szorul ma-
gyarázatra. A különleges kategóriában indulók-
tól egyetlen kritérium betartását kérjük: bátran 
használják a fantáziájukat és ízlelőbimbóikat, 
lehet húsmentes, halas, tojásos, zöldséges, bár-
mi, ami nem hagyományosan készül. 

Nevezési határidő: február 22. 
Nevezni lehet a Faluház elérhetőségein és 

személyesen. 

Nevezési díj nincs, de az alapanyag a ver-
senyzők költsége. 

Február 20-tól a Faluházban mindenki átve-
heti az egységes műanyag edényeket, amiben 
a versenyzőknek hozni kell a három adag ko-
csonyát a verseny napján, és leadni a Faluház-
ban 12.00 – 13.00 óra között. 

A versenyen hivatásos és amatőr szaká-
csokból álló zsűri bírál. 

A díjazás kategóriánként történik, I. II. III. 
helyezés, plusz a zsűri valamennyi versenyző 
közül kiválasztja a legjobbat, akit egy évig a 
Kocsonyakirály cím illet meg, és az ezt tanúsító 
hímzett szakácskötényt is kapja fődíjul. 

A verseny eredményhirdetése a szabadtéri 
rendezvényen 19.00 órától várható. 

II. Farsangi jelmezverseny gyermekeknek

Szeretettel várunk minden kedves kreatív 
és bátor jelentkezőt egy fergeteges farsangi 
jelmezversenyre. 

Nevezési határidő: február 22.
Nevezni a titkarsag@erdokertes.hu e-mail 

címen lehet. (név, életkor, jelmez) 
A versenyen csak saját készítésű jelmezek-

kel lehet indulni! 
Eredményhirdetés 17.30-tól, Kocsis Tibor 

koncertjét követően várható. 
A farsangi rendezvényt a Madarak Házibuli 

zenekarral utcabál zárja. Jó szórakozást kívá-
nunk!
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Ahogy állatos 
ügyekkel fejeztem 
be a múlt évet, ez-
zel is kezdeném, 
miután télen az ál-
latvédelem fokozott 
figyelmet igényel. 

Mostani számban az udvaron tar-
tott „házőrzőkről” szólnék pár szót.  
Akinek csak tehetem elmondom, ne 
azért vegyen magához kutyát mert 
van a szomszédnak is, legyen aki 
őrzi a házat, ha nincs otthon. Az 
állattartás felelősséggel jár ,időt és 
nem kevés pénzt igényel. Fontolja 
meg a gondolataimat aki most ter-
vez kutyát és  gondolja át akinek 
van, megvannak-e a minimális fel-
tételek. A kutyának: mikrocsippel , 
évenkénti veszettség oltással mini-
mum  rendelkeznie kell.

Mielőtt haza visszük 
kedvencünket meg 

kell teremteni a tartás 
minimális feltételeit.

1. Biztonságos megfelelő mére-
tű kennel elkerített kertrész vagy az 
egész kert ahol a kutya fajtájának 
méretének megfelelő biztonságos 
mozgáslehetőség biztosítható.

2. Kutyaól. Itt is fontos a ház 
és a bejárat mérete. Ha túl kicsi 
kényelmetlen, ha túl nagy nem 
tudja bemelegíteni. Célszerű kör-
beszigetelni  bőségesen szalmával 
kibélelni, amiben a havas vizes ku-
tya könnyen megszárad. (Rongy 
szőnyeg nem alkalmas, vizes lesz 
megfagyhat, arra nem fekszik a ku-
tya beletelepszik a bolha). Mínusz 
fokok idején függönyt is célszerű 
rátenni, hogy a ház tartsa a hőt.

3. Élelem. Étel és vizes edény. 
Télen magas tápértékű élelem, 
mert a hidegben sokkal több ener-
giát fogyasztanak testük melegen 
tartására.

5. Mindig legyen friss ivóvíz (leg-
alább napi két alkalommal cseréljük 

a vizet, különösen, ha befagyott.)
6. Naponta minimum egyszer  el-

lenőrizni szükséges az állatot. Min-
den rendben van vele? Nem sérült 
meg, nem beteg, ha van rajta nyak-
örv nem szoros-e? Illetve a napi fog-
lalkozás játék esetleg séta...

Ha minden rendben van 
kedvedvencünkkel, a megfelelő 
mozgatáshoz több lehetőség közül is 
választhatunk.  

1. Használhatjuk a kutyafuttatót, 
ahol szabadon szocializálódhatnak 
játszhatnak mozoghatnak kedvence-
ink, sőt tapasztalatot is cserélhetünk 
kutyás gazdikkal.

2. Aki jobban szereti az időt ket-
tesben tölteni kedvencével annak 
erre remek alkalom a közös séta.

Viszont a felelőtlen gazdik lassan 
ezt is ellehetetlenítik! Miért? Mert 
nem vesznek tudomást róla, hogy 
lakott területen póráz nélkül kutyát 
sétáltatni TILOS! 

Nap mint nap találkozom olyan 
gazdikkal akik vagy önfeletten be-
szélgetnek vagy telefonálnak   a 
kutya vagy kutyák!!! meg 50-100 
méterrel előttük loholnak heccel-
ve a kerítésen belüli kutyákat. (Fel 
sem fogják milyen veszélyt rejthet 
ez a saját kutyájukra nézve ) Ami-
kor szólok, hogy „kösse meg a ku-
tyát”, vagy a „nem bánt” válasz jön, 
- de az enyém igen! ...vagy a „ Buksi 
Buksi gyere ideee, aki persze füle 
botját sem mozdítva rohan tovább. 
Kérem ezeket a gazdikat járjanak ki 
a futtatóba, vagy otthon a kertben 
gyakorolják a biztonságos behívást 
mielőtt utcára engedik kedvencei-
ket! 

PÓRÁZ NÉLKÜL LAKOTT 
TERÜLETEN TILOS! 

A Bírság összege 30.000 Ft!
Főleg a megkötött kutyáknál 

fontos a megfelelő mozgás biztosí-
tása. A megkötve tartott kutyát sem 
mindegy, hogyan kötjük meg!

Kutyát tartósan kikötni fix lánc-

ra, nemcsak az állatvédelmi törvény 
szerint, hanem a helyi rendelet sze-
rint is TILOS! Ha az ingatlan kerí-
tése nem „szökés biztos” un. ”futó 
lánccal„ kell az eb kikötését megol-
dani, ami biztosítja számára a szabad 
mozgás lehetőségét.

Ezzel szemben rengeteg helyen 
tapasztalok olyat ami a fotón lát-
szik:

Hány és hány kutyának van még 
felcsavarodva  a lánca, hány kutya 
csak a befagyott jeget nyalogathatja 
friss víz helyett, hány kutyának egy-
általán még háza sincs, ahova behú-
zódjon...

 Pedig egy egyszerű karabinerrel 
és két perc törődéssel orvosolhatóak 

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

környezetünk
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December és január hónapban 
21 kutyát fogtunk be. Ebből ki-
lenc a csipnek köszönhetően haza 
került, hétnek sikerült a gazdáját 
megtalálni ők csipelve oltva jutot-

tak haza, sajnos öt a Befogadlak gondozásába került. 
Mostanra mindannyian oltva csipelve ivartalanítva gaz-
di keresők lettek. 

Szilveszter előtt és után valamint szilveszter éjszakaa 
befogott 21 kutyából 10-et kaptunk el. Ők szerencsé-
sem mind hazajutottak. Két védencünk is gazdira talált 
december hónapban.

Ebben az évben is szeretném folytatni a támogatott 
ivartalanítást. Ha kapunk hozzá hozzájárulást támoga-
tóinktól, és le tudom csípni védenceink költségvetésé-
ből szeretnék 1-2 kutyát cicát ivartalanítattni rászoruló 
gazdiknak. A facebook csoportunkban fogok hírt adni 
ha van rá keret. 

Januárban már egy cica ivartalanítását átvállaltuk a 
gazdi nagy örömére, mert kis jövedelméből nem tudta 
az árát kigazdálkodni.

Aki támogatni szeretné munkánkat pénzadománya-
ikat az OTP.-nél vezetett 11742568-20003775 számla 
számra várjuk. Köszönjük!  Idén az SzJA 1% -ra is jogo-
sultak lettünk, ezért hálásak vagyunk aki ránk gondol 
az adója 1%-nak felajánlásával. 
Adószámunk : 18746594-1-13.  Egyedül nem megy!

lennének ezek az alapvető dolgok.
2018 évtől új elektronikus 

ebnyilvántartó programot vezetünk 
be Hivatalunknál. Bizonyára min-
denki számára ismert, hogy az álla-
tok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény (a továb-

biakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján 
a tartás helye szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, 
illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira tekin-
tettel, három évente legalább egy 
alkalommal eb-összeírást végez. 
2019-ben lesz.

Kérem a Tisztelt kutyatulajdono-
sokat, látogassanak el a 
http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu 
oldalra, ahol egy rövid regisztrációt 
követően Erdőkertest kiválasztva 
az oltási könyv adatai alapján tölt-
sék ki az adatlapot. Nem csak há-
rom évente kötelező ebösszeíráskor 
használható a felület, hanem itt kell 
bejelenteni az új kutyus érkezését, 
a meglévő eb esetleges elhullását is. 
Minden erdőkertesi eb tulajdonos 

segítő együttműködését nagyon kö-
szönöm!

Borzasztó elkeserítő számomra, 
hogy több mint a fele az utcán befogott 
kutyáknak nem rendelkezik azonosító 
mikrocsippel, pedig 2013.01.01 óta 
kötelező minden 4 hónapos kort be-
töltött eb esetén illetve már 8 hetesen 
sem cserélhet gazdát csip nélkül. Öt 
év telt el a bevezetés óta szigorúbban 
fogunk fellépni a csippeletlen kutyák 
gazdái ellen. 

A másik gond, ha csipes a kutya 
több mint felét azért nem tudjuk 
időben hazajuttatni, mert nem az 
aktuális lakcím szerepel vagy a tele-
fonszám nem él. Kérek minden ku-
tyatartót legalább egyszer egy évben 
ellenőriztessék állatorvosukkal az 
adatok aktualitását a saját és kedven-
cük érdekében.

befogad-lAK Hírek

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>

környezetünk
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A Fővárosi 
Nagycirkuszban jártunk

A 2.b osztály, a Szülői Közös-
ségének köszönhetően lehe-

tőséget nyert arra, hogy betekintsen 
a cirkusz világába.

December 21-én a tanítási 
órák után a hideg ellenére, fülig 
érő szájjal útra keltünk a Fővárosi 

Nagycirkuszba, hogy megtekint-
sük a „Szikramanók, karácsonyi 
kaland a cirkuszban” című műso-
rát. A produkciók kezdete előtt 
sétáltunk egy nagyot a Városliget-
ben, majd elfoglaltuk a helyeinket 
a porond körül.

Láthattunk biztosítókötél, háló 
nélküli egyensúly gyakorlatokat 
igénybe vevő produkciókat, dob-

zsonglőrt, akrobata csapatokat és 
számos izgalmas, lenyűgöző pro-
dukciót. A szünetben persze a 
popcorn sem szorulhatott háttérbe, 
mely valljuk be, a nagy izgalmak 
után mindenkinek jól esett. 

Felejthetetlen élményekkel, a 
fáradt lábainkkal küzdve száll-
tunk fel a buszra és indultunk 
haza, Erdőkertesre.

iskola

Sikeres országos 
rajzpályázat

Ebben a tanévben több tanu-
lók pályamunkáját küldte 

el iskolánk az Európai Parlament 
magyarországi Tájékoztatási Iro-
dája, a Pillar Alapítvány szervezé-
sében meghirdetett országos rajz-
versenyre. 

Az idei rajzverseny témája: 
„Természeti kincseink határain-

kon innen és túl - Hogyan óvjuk 
meg Európa sokszínű természeti 
világát?”

A pályázaton a legsikeresebben 
szereplő gyerekek tárgyjutalomban 
részesülnek. A legjobb pályaművek 
bekerülnek az Európai Parlament 

magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dájának 2019. évi naptárába.

A pályázat célja, hogy a gyerekek 
a rajzaikkal közvetítsék az megadott 
értékeket:

- magyar és egyben európai 
polgárok is vagyunk, a kettő nem ki-
zárja, hanem erősíti egymást;

- a tágabb környezet megha-
tározza jövőnket, a mi mindennap-
jainkat pedig az Európai Unió dön-
tően befolyásolja;

- a közös értékek megtalálása 
kölcsönös bizalmat és kapcsolatokat 
eredményez az európai uniós orszá-
gok állampolgárai között.

Ezen a pályázaton már nem elő-
ször vesz részt az iskola, többnyire 
vegyes technikával készült munkák-

kal. Ebben az évben négy 6. osztályos 
és egy 8. osztályos tanuló alkotásával 
indultunk a megmérettetésen. 

A több mint 300 pályázati anyag 
közül Soláry Henriett 8. osztályos 
diákunk alkotását különdíjjal ér-
tékelték, így alkotása bekerült a 
2019-es naptárba. A másik négy 6. 

Soláry Henriett különdíjas alkotása

A képek színes formátumban a belső borítón  

.
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osztályos tanulónk, Farkas Viktória, 
Bálint Martina, Kovács Kira Luca, 
valamint Lenhardt Emese színvona-
las képét emléklappal és ajándéknap-
tárral köszönték meg a szervezők. 

A pályázatra való felkészülés so-
rán tanulóim interneten, valamint 
könyvtári kutatómunka során sze-
reztek információkat az európai 
unió országainak legkarakteresebb 
természeti értékeiről. Próbáltuk a 
képek kompozícióját úgy megter-
vezni, hogy Magyarország nagyobb 
szerepet kapjon benne. Néhány eu-
rópai uniós országot kiemeltünk, 
nem akartuk, hogy a művek zsúfol-
tak legyenek. Fontos volt a képek 
egységessége, amit a színekkel, for-
mákkal és a kompozícióval terem-
tettünk meg.  

B. Tóth János
felkészítő tanár

Madárbarát iskola 
leszünk

Tudjuk, hogy az „Örökös 
Ökoiskola” cím elnyerésével 

az élet nem áll meg. Nem dőlhetünk 
hátra, belekényelmesedve az elnyert 
jutalom okozta örömbe, hiszen a név 
kötelez. Ezért iskolánk Öko munka-
csoportja újabb és újabb ötletekkel 
rukkol elő, hogy a megkapott cím ne 
csak egy oklevél legyen a falon. 

Tavaly év végén arra kértük a 
tanulókat és a szülőket, hogy se-
gítsenek iskolánkat „Madárbarát” 
iskolává varázsolni. Első körben a 
téli madáretetéshez kértük a hoz-
zájárulást. Hatalmas volt az öröm, 
amikor láttuk, hogy folyamatosan 
érkeznek be a szebbnél-szebb ma-
dáretetők – kezdve az egyszerű, de 
praktikus átalakított műanyag fla-
konoktól egészen a professzionális 
szigetelt, plexivel védett csodákig. A 
történet nem állt itt meg, ugyanis az 
etetők többsége nem üresen, hanem 
eleséggel bőven ellátva (megtöltve, 

szatyorban és zsákban!) érkezett. 
Ezúton is nagyon szépen köszön-

jük mindenkinek, hogy segítettek 
elindulni ezen az úton.

Az etetőket kihelyeztük, néme-
lyiknél már mozgást is észleltünk. 
Reméljük, hogy a madárkák belát-
ják majd, hogy az esetleges 10-15 
percig tartó ricsaj nem ellenük irá-
nyul, és bátran veszik majd igénybe 
ezt az általunk nyújtott ingyenes 
szolgáltatást. 

A tél elmúltával újabb kihívások 
elé nézünk majd. Az etetőket felvált-
ják majd a fészkelő odúk, az itatók, 
madárfürdők. 

Reményeink szerint egy év múlva 
a Magyar Madártani Egyesület isko-
lánkat a Madárbarát Iskola címmel 
jutalmazza majd. 

Tóth Zoltán
Öko munkacsoport
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2018. december 28-30. között 
rendeztük meg a 31. Karácsonyku-
pát az Erdőkertesi Neumann János 
Általános Iskola tornatermében. 
Immár a 7. alkalom, ami Pásztor 
Gyula Karácsonykupa-ként az Ő 
emlékére-, tiszteletére került meg-
rendezésre. Gyula bácsi volt a ki-
találója, megálmodója, 24 éven át 
szervezője-lebonyolítója az ünne-
pek között zajló labdarúgó kupaso-
rozatnak.

A kupa-sorozat szűkös rendezési 
körülményei ellenére is minden év-
ben óriási érdeklődés mutatkozik. A 
három napon, 7 korcsoportban, 51 
csapat nevezett, ami kb. 350-400 fő 
részvételét jelentette. Óvodásoktól 
kezdve a hölgyeken át az öregfiúkig 
sportolhatott mérhette össze tudá-
sát labdarúgásban.

Az Erdőkertesi Sportegyesület 
vezetősége, és a szervezők nevé-
ben szeretnék köszönetet monda-
ni mindazon személyeknek akik 
anyagi támogatásukkal, önkéntes 
munkájukkal hozzájárultak a Pász-
tor Gyula Karácsonykupa megren-
dezéséhez.

Köszönjük az iskola vezetőségé-
nek, munkatársainak az önzetlen 
segítséget, hogy a torna megrende-
zéséhez biztosították a tornatermet, 
és helyiségeket, az intézmény nyitá-
sát-zárását. Nem kevés köszönet il-
leti meg azokat akik a három napon 
keresztül fáradhatatlanul munkál-
kodtak, segítettek a lebonyolítás-
ban: többek közt a szervezésben, 
játékvezetésben, az eredmények írá-
sában, büfé munkájában.

Köszönjük, hogy a „Pásztor csa-
lád” mindhárom napon aktívan 
részt vett a rendezvényen: a büfében 
segédkezve, a megnyitón kedves sza-
vakkal biztatva a csapatokat, az ered-
ményhirdetésben közreműködve, és 
nem utolsósorban a pályán meg-
küzdve az ellenfél csapatával. 

U-9 korcsoport

1. GÖDÖLLŐ VASICZA PÉTER
2. VERESEGYHÁZ PÁDÁR 
    KRISTÓF
3. R.E.A.C. MIHÁLYI VINCE
4. MOGYORÓD KŐHALMI 
    PATRIK
5. TURA MÓDOS BÁLINT
6. ERDŐKERTES II. MÁTHÉ 
    NIMRÓD
7. DUNAKESZI VASUTAS 
    KÁROLY JÓZSEF
8. ERDŐKERTES II. LAKATOS 
    ANDOR

U-11. korcsoport

1. UJPEST F.C MIKLÓSVÁRI 
    ÁRON

2. GÖDÖLLŐ MERKL 
     MARCELL
3. BUDAKALÁSZ ALFÖLDI  
     ZSOMBOR
4. VERESEGYHÁZ I. 
     KAPUVÁRI MÁRTON
5. VÁCDUKA VASS LÁSZLÓ
7. DUNAKESZI VASUTAS 
     VÁLYI BARNABÁS
8. ERDŐKERTES NÉMETH 
     BALÁZS

U-15 korcsoport

1. GÖDÖLLŐ
2. ERDŐKERTES Fehér
3. BUDAKALÁSZ
4. ERDŐKERTES Narancs
5. ERDŐKEERTES Zöld
6. DOMONY
7. VERESEGYHÁZ I.
8. VERESEGYHÁZ I I.

FELNŐTT 

1. ÖLTÖZZ KI
2.. GALGAHÉVÍZ U.- 19
3. SUHANCOK
4. MIND 1
5. VÖRÖSRÉZ
6. MIAMI F.C.
7. HATÁRTALANOK
8. BABILON

ÖREGFIÚK

1 DUGONICS T.E.A.M.
2 TOROCKÓ
3.FERGETEGEES
4 .KÉTÉRINTŐ
5.SERÉNY MUMIÁK 
6. -7. BANDITÁK és a FAVÁGÓK

A NŐI TORNÁT már évek 
óta Kiss Krisztina szer vezi, kö-
szönet érte. A Karácsony ku-
pára hat csapat jelentkezett: 
Tóalmás, Csepel, BVSC, Tö-
rökbálint, Kormányőr és ter-
mészetesen az Erdőkertesi Női 
csapat, akik szoros küzdelmek 
után a 4. helyezéstek ért el.

karácsony kupa 2018.

A nevezett csapatok az elért 
eredmények sorrendjében

A Bozsik korcsoportokban a 
csapat neve után az edzője által 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
játékos neve szerepel

U-7 korcsoport

1. DUNAKESZI VASUTAS - 
     NAGY DÁVID
2. GÖDÖLLŐ LÁBISCSÁK 
     NOEL
3. VÁCDUKA MUKA OLIVÉR
4. ERDŐKERTES I. KIS 
    PÉTER
5. ERDŐKERTES II 
    TERENYEI MÁTYÁS
6. DUNAKESZI VASUTAS II  
    BETANCOURT SZEPESSY 
    RICHARDÓ
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December 1-én a szokásos Mikulás túrára indultunk óvódásaink-
kal és családjaikkal. Aki végigcsinálta velünk ezt az útvonalat a fő 
épületünktől a Szivárvány csoportig, az végül találkozhatott a Miku-
lással, valamint finom zsíros kenyér és meleg tea várt bennünket. 
Kellemes kirándulás és jó élmény volt mindnyájunknak. 

December 18-án a gyerekek nagy örömére elékezett hozzánk a 
várva várt karácsony. Mivel óvodánk Bázis óvoda, ezért minden 
évben a Vöröskereszttel együtt ünnepelünk. A befizetett tagdíjakat 
visszaforgatva rengeteg értékes és a gyermek számára kedves 
játékokat hoztak nekünk. Vendégünk volt dr. Pásztor László pol-
gármester úr, Varga-Bokor Zsuzsanna védőnő, valamint a Vörösk-
ereszt képviseletében Gáspár Rita és Gáspár Tibor. A nagycsoporto-
sok műsora után a csillogó gyermekszemek kíváncsian fürkészték 
az ajándékokat a fa alatt. 

Február 9-én ismét megrendezzük a KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA 
jótékonysági farsangi bálját, melyre szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt. 
Amennyiben támogatni szeretné óvodánkat, ezt támogatói jegyek 
vásárlásának formájában is megteheti. 
Belépő- és támogatói jegy kapható a Ki Akarok Nyílni Óvodában 
és a Faluházban.

Óvodai
események

Ki Akarok Nyílni
Óvoda
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Óvodai oszi kiállításon„

• 1. Mézeskalácsváros a Bálnában • 2-3. A Bartók-so-
rozat januári előadása • 4-5. A Magyar  Kultúra Napja 
tiszteletére rendezett kiállítás, a Pest Megyei Értéktár  
vándorkiállítása megnyitója • 6-7. A Népi Mestersé-
gek Pest Megyei Egyesülete kosárfonó és gyöngyfűző 
tanfolyama • 8-10. Ferge  Béla Bartók előadás-sorozat  
• 11-13. Az ESZAK Gyermekkarácsony rendezvénye 
• 14. Az Opera Nagykövete - előadás

Ballagás

Gyereknap

Gála 1.

14.

3.2.

4. 6.

7. 8.

13.

9.

5.

10.

12.

11.

Krónika
Képes
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