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a Református Gyülekezet 
templomában

Erdokertesi Karácsony„

Naplemente - az év legrövidebb napján, december 
21- én, a negyedik Adventi vasárnapon, a Kilencholdas 
településrészről csodálva.
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• Fotó: Juhász Andor • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: B32 NYOMDA Kft. Műszaki vezető: Mészáros Attila

A Szatmári és Béke utcai lakók adományozással 
egybekötött Karácsonyi közös ünnepe

A nyári első találkozáson elhatározottaknak megfe-
lelően a Béke úti lakókkal kiegészítve megszerveztük a 
Karácsonyi ünnepi találkozónkat.

Ezúttal a Béke és Szatmári utca kereszteződésénél 
gyűlt egybe mintegy 35-40 környékbéli lakó.

A gyerekek felé elvárás volt, hogy lampiont hozza-
nak magukkal az esti közös sétához. A találkozóhelyen 
gázmelegítővel komfortosabbá tett sörpadokat helyez-
tek el, így várta a lakótársait a szervező Pénzes család. 
A helyszínen bográcsban forralt bor és rövid ital (gyors 

lélekmelegítő) fogadta az érkezőket, valamint zsíros ke-
nyér hagymával. A vidám hangulatban érkező családok 
házi süteményekkel és egyéb apró figyelmességgel ked-
veskedtek. Estefelé a rendezvényhez csatlakozott pol-
gármesterünk - dr. Pásztor László is, köszönjük, hogy 
részvételével megtisztelte a lakóközösségünket. Együtt 

látogattunk el a Szatmári utcába egy lakótársunkhoz 
karácsonyi lampionos ünnepi pompával. Az udvaron a 
család szívélyesen fogadta a vendégeket. Az ünnepi han-
gulatot tovább fokozta, hogy magyar és német karácso-
nyi dalokat énekeltek. 

A találkozónk egyik célja az volt, hogy segítsünk a 
rászorulókon. Az összegyűlt több kilónyi tartós élelmi-
szert, a korábban megbeszéltek szerint, egy jegyzék kí-
séretében eljutattuk a Polgármesteri Hivatalba tovább-
adományozás céljából. 

Azzal búcsúztunk egymástól, hogy legkésőbb húsvét-
kor újra jöjjünk össze egy közösségkovácsoló találkozó-
ra!

Pénzes Ferenc 

Erdőkertes község Önkormányzata ezúton is 
köszönetét fejezi ki a lakóközösségnek, önzetlen 

segítségéért.

dr. Pásztor László
polgármester

szeretettel. . .
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Kedves 
Erdőkertesi 

Lakosok!

Mögöttünk van egy 
újabb év. Volt ben-

ne öröm, nevetés bosszúság, 
harag, bánat és sírás. Az el-
múlt évben is azért tevékeny-
kedtünk, hogy Önök, akik 
hozzánk fordulnak, mert se-
gítségre, támaszra van szüksé-
gük megnyugvást, megoldást, 
meghallgatást, és elfogadást 
kapjanak. 

Bízom benne, hogy segítettünk. 
Forduljanak hozzánk jövőre is bizalommal!
Magam és munkatársaim nevében 2015-re még több örömet, mosolyt, nevetést, sikert, elégedettsé-

get és egészséget kívánok Erdőkertes minden lakójának!
Nagyné Gódor Csilla

intézményvezető

Újra ASSZONYBÁL
Két év kihagyás után 2015. 02. 21.-én 19,00 órakor újra 
lesz Asszonybál.

A bálra jegyeket elővételben asztalfoglalással, 
2015. február 10.-ig a Családsegítő Szolgálatban 1.500,-Ft-ért 
vásárolhatnak.  
Várunk minden szórakozni vágyó hölgyet!

SZEDER Egyesület        .
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Erdőkertesi Karácsony a református templomban
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Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár a művelő-
désszervező álláshely betöltésére felsőfokú végzett-
ségű szakalkalmazottat keres. A részletes felhívás a 
honlapokon olvasható.

2015. januári programok

FA hónap további részében látható (Klub I.)
Kamarakiállítás SZÉP ERNŐ EMLÉKÉRE 
Szép Ernő író és munkaszolgálatos társainak sorsa az er-
dővárosi téglagyárban. 
A belépés díjtalan!

F2015. január 19-től február 16-ig KIÁLLÍTÁS 
Anne Frank életéről
„Olvass és írj Anne Frankkal” a Roheim-szobában

F2015. január 24-én 18.oo Kiállítás A Magyar Kul-
túra Napja tiszteletére: 
„LEGYÜNK EGYÜTT BÜSZKÉK KINCSEINK-
RE!”
Zsolnay porcelán az erdőkertesi családok birtokában
A kiállítást megnyitja: Rácz Krisztina restaurátor
Köszöntőt mond: dr. Pásztor László polgármester
Filmvetítés: Nagy Andrea: Hétköznapi tündér – film 
Mattyasovszky-Zsolnay Ágnesről
Vendég: Nagy Andrea

F2015.  január 24. (szombat) 14.oo
ULTI-KLUB
A belépés díjtalan!

F2015. január 25. (hétfő) 17.oo óra
Nosztalgia Klub
Belépés csak klubtagoknak!

F2015. január 30. (péntek) 9.oo-12.oo
Az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét keretében a 
Védőnői Szolgálat munkatársai várják a Faluházba a 
program iránt érdeklődőket. (Részletesen alább!)

F2015. január 30. (péntek) 18.oo
A BETEGSÉG, MINT LEHETŐSÉG
avagy hogyan gyógyítsd meg magad
A programra előzetes bejelentkezést kérünk január 26-ig 
a Faluház elérhetőségein, egy-egy beszélgetésre egyszer-
re maximum 10 fő lehet a létszám. (ismertető alább!)

***

Februári előzetes:

FFebruár 7-én 9.oo-12.oo Babaruha-börze

FFebruár 7-én 13.oo-16.oo  Bolhapiac

FFebruár 7-én 15.oo „ISTEN HOZOTT!” A pol-
gármester köszönti a 2014-ben beköltözötteket.

FFebruár 13-15. Kultúrházak Éjjel-Nappal  

FFebruár 14. 18.oo „Valahol Európában”  a Thália 
Színistúdió előadásában.  

FELHÍVÁS!

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTA-
TÁST  szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére, 
hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a prog-
ramjaink látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

***
Ismertető ”A betegség, mint lehetőség” programhoz:
„Az ismerőseim körében azt tapasztaltam, hogy a beteg-
ségeik okát örökletes tényezőkkel magyarázzák. Holott 
ezek valós okai egészen más eredetűek. A beszélgetéssel 

faluház
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az a célom, hogy erre rávilágítsak, és közösen megoldá-
sokat keressünk.”  

Varga Erika

Az idén tavasszal indult a BioPont klub amely a környe-
zettudatos, vegyszermentes életmódra való ösztönzést tűz-
te ki célul.  Ehhez a célkitűzéshez illeszkedik a januárban 
kezdődő beszélgetés-sorozatunk, amelynek első előadó-
vendége lesz Varga Erika. A program díjmentes, de előze-
tes bejelentkezést kérünk! (PK)  

***
KOSÁRFONÓ TANFOLYAMOT szervezünk megfe-
lelő számú jelentkező esetén a Faluházban, mely 2015. 
január második felében indul. Előzetes bejelentkezést 
várunk az elérhetőségeinken.

***
A 2013. évi Aranyvackor meseíró pályázaton Tamás 
Zsuzsa MESÉK A TELJESSÉGHEZ című mesekönyve 
nyerte a prae.hu és a Naphegy kiadó különdíját, melyhez 
az illusztrációkat Ilyés Juli készítette.
2014. december 12-én könyvbemutató beszélgetés volt 
Ilyés Julival, és az akvarellekből a kamarakiállítás látható 
az aulánkban még február közepéig.
A könyvek és a nyomatok a későbbiekben is megvásárol-
hatók lesznek.

***
Az Erdőkertesi Faluház kistérségi Zsoké Klub szervezé-
sével igyekszik otthont adni Veresegyház, Erdőkertes, 
Őrbottyán, Szada, Csomád lovasainak.
Az együttműködés célja a színvonalas klubélet megte-
remtése, valamint egy munkahelyteremtő turisztikai 
projekt megvalósítása. 
Jelentkezni lehet a civil szerveződés ötletgazdája elér-
hetőségein: Ertinger Géza tel: 06 28 786-538 email: 
ertinger.geza@upcmail.hu  

***
 A BŐRMŰVES TANFOLYAM, ami  október  9-től 
december 18-ig tart(ott) a Faluházban, megfelelő számú 
jelentkező esetén folytatódik. Vezeti Havas Péter ipar-
művész, népművész. A szintén 10 alkalomra tervezett 
program továbbra is csütörtökönként 17.oo-20.oo óráig 
tart, a részvételi díj: 1.000.-Ft/fő/ alkalom, jelentkezni a 
Faluház elérhetőségein lehet.

Kedves erdőkertesi Anyukák, Kismamák és Nagyma-
mák!
Ha kimozdulni, kikapcsolódni vágytok a hosszú téli 
napokon a kisbabátokkal, gyermeketekkel, ha érdekel 
a szakértők véleménye és más családok tapasztalata, ta-
lálkozzunk minden héten csütörtökön 10.oo-12.oo-ig a 
Erdőkertesi Faluházban!

Zavartalan két óra anyukáknak és gyerekeknek, havonta 
más, helyi szakértő vendégekkel beszélgetünk babagon-
dozással, gyermekneveléssel kapcsolatos témákban. Sőt! 
Az anyukákat sem hanyagoljuk el. Nőket, édesanyákat 
érintő témákkal is foglalkozunk, hiszen fontos, hogy Te 
is jól érezd magad a bőrödben.
Gyertek együtt! Amíg a gyerekek játszanak, Te is jól 
érezheted magad!
Várandós vagy és rengeteg a kérdés még benned? Gyere 
Te is bátran, hogy segíthessünk!
Az első közös melegedős, játékos, csacsogós délelőttre 
2015. január 22-én kerítünk sort!
Addig is keressétek és csatlakozzatok Facebook csopor-
tunkhoz: Erdőkertes Baba-Mama Klub.   Szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!   

Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna
***

Alapfokú gombaismereti tanfolyam folyik a Faluházban 
Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. Elméleti fog-
lalkozások ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, minden 
második csütörtökön 18.oo-20.oo-ig. Terepgyakorlat  
ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen egyezte-
tett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmeg-
osztással. 
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmaz-
za).

***
BioPont klub indult májusban a Faluházban, amely a 
környezettudatos, vegyszermentes életmódot tűzte ki 
célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól-ta-
nulás módszerét alkalmazzuk. A havi rendszerességű 
foglalkozások mellett célzott természetjárásokon ve-
szünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, 
továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények 
feldolgozását.
A részvétel díjtalan!

***
Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző au-
tomatika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikro-
kontroller- és számítógép programozás. Linux alapisme-
retek. Bővebb információ a Faluház honlapján!

***
MEGHÍVÓ

az
IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki bármilyen ide-

gen nyelven ért, beszél illetve külföldön huzamosabb 
ideig élt, hogy CSATLAKOZZON baráti társaságunk 
által ÚJRA ELINDÍTOTT IDEGEN NYELVEN BE-
SZÉLŐK KLUBJÁBA.
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A klubban NÉMETÜL, ANGOLUL, MAGYARUL 
ÉS KÍNAIUL beszélő baráti társaság, kötetlen légkörben 
zajló beszélgetésekre invitál minden érdeklődőt.

Az INGYENES összejöveteleinkre a FALUHÁZ-
BAN kerül sor, várjuk az elérhetőségeinken a jelentkezé-
süket.

MINDEN ÉRDEKŐDŐT SZERETETTEL VÁ-
RUNK!      BELÉPŐDÍJ NINCS!

***
A programjaink megtalálhatók Erdőkertes köz-

ség honlapján, a Faluház címszóra kattintva, a www.
erdokertesfaluhaz.hu;  www.erdokertesfaluhaz.tamop.
info; www.veresegyhazi-kke.hu; www.muza.hu;  www.
gkrte.hu; www.dunapartprogram.hu; www.reginanet.
hu; www.pestmegyei-hirhatar.hu;  www.info-godollo.
hu; http://akisterseg.hu/telepulesek.html  és a www.
rikkancshirek.hu oldalakon. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin

A Falu Lángja, Advent második vasárnapja a Szent István téren, szemerkélő, időnként 
felerősödő esőben, 2014. december 7-én.
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8 egészségünk

Idén január 19-25. között, nyolcadik alkalommal 
kerül megrendezésre az Európai Méhnyakrák 

Megelőzési Hét.

A megelőzési hét kapcsán Mályvavirág Alapítvány 
országszerte szervez felvilágosító rendezvényeket. Az 
Alapítvány a megelőzési héten szeretne minél több nőt 
elérni, hogy információkat és felvilágosítást nyújtson a 
betegségről, és összefogja azokat, akik bármilyen formá-
ban érintettek a betegséggel, segítse felépülésüket, reha-
bilitációjukat.

A nemzetközi kezdeményezés legfőbb célja felhívni a 
lakosság, a szakma és a döntéshozók figyelmét arra, hogy 
ma már egyetlen nőnek sem kellene méhnyakrákban 
meghalnia, hiszen ez a rosszindulatú daganatos betegség 
védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető. 

A programhoz csatlakozik Erdőkertes Védőnői Szol-
gálata.

2015. 01. 30-án 9.oo-12.oo óráig a Faluházban vár-
juk az érdeklődőket beszélgetéssel egybekötött gyöngy-
fűzésre. A gyöngyszemek a méhnyakrákban elhunyt nő-
ket jelképezik.

A beszélgetés témája a 
méhnyakrák és megelőzése, 
valamint a helyi szűrés lehe-
tősége. 

Várunk mindenkit sok 
Szeretettel!

Hódi Edit, 
Varga Bokor Zsuzsanna 

és Cseriné Sz. Andrea
védőnők

Vil 3 A II

Tanuló Osztály Helyezés
Borók Demeter 1. B I.
Huszár Hanna 1. A II.
Szuhanyik Zsolt 1. B III.
Veres Regina 1. A különdíj
Csávás Boglárka 2. C I.
Pacsnik Ferenc 2. A II.
Kovács Máté 2. B III.
Fülöp Gerg 2. A különdíj
Feleki Zsófia 4. C I.
Lakatos Tünde 4. B II.
Debreczeni Luca 4. C II.
Takács Eszter 4. B III.
Orosz Viktória 4. B III.
Paucar Albert 4. A különdíj
Kaszala Gerg 4. A különdíj
Oroszi Bettina 5. A I.
Balogh Flóra 5. A II.
Járomi Csenge 5. B III.
Szirák Norbert 5. A különdíj
Kiss Dorka 5. A különdíj
Lakatos Virginia 3. C I.
Baráth VilmosBaráth mos 3 A. II.
Tóth Bence 3. A III.
Kaposi Petra 3. A különdíj

mi leszek,  ha nagy leszek 
iskolai rajzverseny

neumann nap alkalmából isko-
lánk tanulóinak rajzversenyt 

hirdettünk. A beadott pályamunkák 
jelentős részét az alsó tagozatos kis- 
diákjaink készítették. Az ötödikes ta-
nulók is szépen kidolgozott, igényes 
rajzokat adtak be. (A felsős idősebb 
tanulók, akik már közelebb állnak a 
továbbtanuláshoz úgy tűnik inkább a 
felvételire koncentrálnak...J )

A munkák iskolánk aulájában ki-
állítva lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a szülők és a gyerekek egyaránt 
megcsodálhassák. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre a Faluházban, az 
iskola karácsonyi ünnepségén került 
sor. A díjazottak színes rajzeszközö-
ket és szép okleveleket kaptak. 

Gratulálunk nekik! 

Sinkóné Borsos Aranka 
rajz tanár
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Rácz László matematika verseny
eredményei
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Olyanok ilyenkor a csil-
lagok, mint az álmos 

gyerek szeme. Kicsit hunyorog-
nak, és még nem tudják: sírásra 
vagy nevetésre nyíljanak-e, vagy 
aludjanak tovább. Hát, csak pis-
lognak. Enyhe az idő, a szél csak 
a kerítések mellett lézeng, ámbár 
elég hűvösen. Az ablakok néhol 
nézik már a hajnalt, néhol nem, 
és a csizmák nem kopognak a 
gyalogjárón, inkább csak cuppog-
nak. Néhol egy halk szó, néhol 
az se. Néhol csak árnyak járnak, 
néhol kis lámpások imbolyog-
nak, és mutatják, hova kell lépni, 
ámbár hiszen sár van mindenütt. 
Az ég még sötét, s a nappal ágyát 
csak hinni lehet a keleti égen, s 
ez elég. Egyébként nem gondol 
rá senki, mert a búzák kikeltek 
már, a krumpli a veremben, s a jószág betelelt. Ajtó nem 
csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha aludna, 
a mai még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát vi-
szi hajnali misére. A külső mozgás befolyik a templom-
ba, és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor 
már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól, fel-
kiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok, égi Magasok…” 
Mise végére egészen bemelegedett a templom; majdnem 
otthonos lett, legalábbis így érezte ezt Baka Máté az al-
szegből, de így érezte Hosszú Illés is – ugyanonnan –; 
bár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, 
hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a 
két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már formája 
sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka vagy 
asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg 
szilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön 
a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát csak ülnek, 
sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés 
nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Fél szemmel 
odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem 
mozdul… Amilyen kutya konok ember volt világéleté-
ben – gondolja Illés –, azt akarja, hogy én menjek előbb, 
de abból nem eszel, pedig már a gyertyákat is eloltogatta 
a dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés.

Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát belesüllyeszti a 

meleg nyakravalóba, és szeme 
szép lassan lecsukódik. – Nem! 
– ijedt meg. – Ezt igazán nem 
szabad – és Mátéra néz, aki – úgy 
látszik – elaludt. – Ez hát el, a 
híres – mosolyodik el –, pedig 
három hónappal fiatalabb. Nem 
nagy idő, az igaz, de mégiscsak 
fiatalabb. Aztán milyen sárga a 
füle… akár a halotté… – Jóságos 
Isten, csak nem lett vele vala-
mi?!… Harag ide, harag oda – a 
rothadt szilva is lepottyanik egy-
szer a fáról – csendesen odamegy, 
és kicsit borzongva megérinti 
Máté vállát: 

– Hallod-e, Máté? 
Máté felhorkan: – No! – és 

néz Illésre, mint a csodára. 
– Te vagy az, Illés? 
– Én hát, mondom megnézlek, 

mert olyanformán ültél… És nézi egymást a két öreg. A 
templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak. 

– Kicsit megszédültem – hazudja Máté, de áhítattal, 
mert tele van a szíve, és szereti most Illést így közel látni 
–, már elmúlott. 

– Na, hál Istennek, hát akkor menjünk. És egymás 
mellett kicsoszognak a templomból. 

– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel az egyik kis pu-
fók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott. – 
Olyan meleg lett a szívem egyszerre. 

– Két ember kibékült – mondja a főszent, és melegen 
sóhajt. 

– Csoda! – suttog a kis angyal. – Hát bizony a mai 
világban… – És most mit csinálnak? 

– Nézz utánuk, fiam. A két öreg már Illés háza elé ért. 
Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reg-
gelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.

 – Gyere be, Máté, régen voltál nálunk – mondja Illés 
–, lángost sütött a lányom… 

A kis angyal kérdőn néz a főszentre: 
– Mi az a „lángos”, Szentatyám? 

A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettől a földi 
hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás 
mintha ott maradt volna az arcukon.

                                           Fekete István: 

Roráte
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Folytatás a következő oldalon>

Az Erdőkertesi Sportegyesület vezetősége köszö-
netét fejezi ki mindazoknak akik segítették akár 

anyagiakkal, akár önzetlen segítséggel, munkával, erköl-
csi támogatással, biztatással a Karácsony Kupa szervező-
inek munkáját. Többek között: Dugonics László, Csiz-
madia Balázs Kis Krisztina.

Kiemelten köszönjük az alábbiak anyagi és tárgyi 
támogatását: Erdőkertes Község Önkormányzata, Neu-
mann János általános iskola vezetősége, Pásztor Béla 
Veresegyház polgármestere, Szabó-Galambos Fővállal-
kozó KFT., Hutóczki András,  „Szépkorúak” csapata, 
Böde József, Temesi Attila, Váradi Attila, Varga Pékség 
Veresegyház, Takács Károly, Ifj. Pásztor Gyula.

Köszönjük a négy nap során a büfében segédkezők 

munkáját: Dugonics Lászlónak, Fristáczki Ildikónak, 
Hollósiné Marikának, Pásztor Zsuzsának, Zombori Ró-
bertnek. Valamint köszönjük a játékvezetésben résztve-
vők munkáját: Böde Lászlónak, Dugonics Lászlónak, 
Illyés Ferencnek, Kupecz Norbertnek, Szűrös Gábor-
nak, Vencel Zoltánnak, Zombori Róbertnek.

A szervezők az Önkormányzat által célul kitűzött 
sportcsarnok megvalósulásáig is azon lesznek, hogy a 
már "kinőtt" tornateremben a Pásztor Gyula által egy 
negyed évszázadon át, alázatos munkával, szervezőkész-
séggel megrendezett Karácsony Kupát továbbra is meg-
szervezzék.

Hutóczki András ESE elnök, Hollósi János főszervező

XXVII .  karácsony kupa
III .  Pásztor Gyula Karácsony Kupa

2014. december 27-30.

December 27. szombat 9.oo óra
U7-es korosztály 

(óvodások)

Az ovifocin csak helybéli 12-
14 focipalánta vett részt, amelyet 
edzőjük Geschitz Zoltán remek 

bemutató gyakorlatokkal és ügyességi feladatokkal tett 
színessé. Utána egymás közötti focival kifulladásig rúg-
ták a labdát. A végén Böde József által felajánlott almá-
val, és Temesi Attila által sütött tortával ünnepeltek. 
Különdíjban részesült a Legügyesebb játékos: Anyalai 
Bence. Legifjabb tehetség: Kis Tamás. Legtöbbet fejlő-
dött: Tejfel Milán.  Gratulálunk a srácoknak!

December 27. szombat 11.oo óra
U 9 Korosztály végeredmény  

      Különdíjak:
Legjobb játékos: 
Varadnai Adrián  

Palotai Pumák
Legjobb kapus: 

Jónás Zsolt   
Erdőkertes

   Gólkirály: 
Kónya Levente  Dunakeszi Kinizsi

A díjakat átadta: Hack István képviselő

December 27. szombat 17.oo óra
Öregfiúk

Résztvevő csapatok a helyezés sorrendjében

1. FergeteGEES (Ifj. Pásztor Gyula -GE)
2.Favágók (Buksza csapata)
3.Dugonics Team (Dugonics László csapata)
4.Mocskos Csalók
5.Szépkorúak (Hutóczki András csapata)
Óriási csatában (3 kilencpontos csapat) végül gól-

arányokkal a FergeteGEES csapata hódította el a kupát, 
mely úgy érezzük, igazán méltó helyre került. 

Gratulálunk a résztvevőknek!
A díjakat átadta: Hutóczki András az ESE elnöke

December 28. Vasárnap 9.oo óra
U 11 Korosztály

Résztvevő csapatok a helyezés sorrendjében:

1. Dunakeszi Kinizsi I
2. Dunakeszi Kinizsi II
3. Főnix ISE /Gödöllő/
4. Iklad
5. Erdőkertes I
6. Erdőkertes II
7.Veresegyház
8. Erdőkertes U9
9. Kisnémedi

Eredmények

1.Dunakeszi Kinizsi I
2.Palotai Pumák
3.Erdőkertes I.
4.Dunakeszi Kinizsi II.
5.Kisnémedi
6.Erdőkertes II.
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Különdíjak: Legjobb kapus: Szanyiszló Norbert Duna-
keszi Kinizsi.  Legjobb játékos: Gál Barnabás Főnix. 
Legfiatalabb játékos: Pádár Beni, ESE. 
Gólkirály: Burger Botond Dunakesz Kinizsi.

A díjakat átadta: Pásztor Béla Veresegyház polgár-
mestere, Gyula bácsi fivére.

December 28. Vasárnap 14.oo óra
Felnőtt korosztály

Résztvevő csapatok a helyezés sorrendjében:

1. Zsiványok (Egervári G.-Böde L. csapata)
2. Unicum (Hollósi Zsolt-Hollósi J. csapata)
3. Váci ketyere (Vác)
4. Kétérintő (Pádár G. csapata)
5. Biotech USA (Benyó D. csapata)
6. Munkáspárt (Dombi Zsolt csapata)
7. FergeteGEES (Pásztor Gyula csapata)
8. Kívülállók (Lajkó Zoltán csapata)
9. Zacher zsepi (Veresegyház)

A díjakat átadta: Ifj. Pásztor Gyula, Gyula bácsi fia.

December 29. hétfő 9.oo óra
U 13 Korosztály

1. Barátság FC (Hévizgyörk Galambos Szilveszter)
2. Dunakeszi Kinizsi II.
3. Dunakeszi Kinizsi I.
4. Erdőkertes U11
5. Veresegyház
6. Erdőkertes
7. Csörög KDSE
8. Csörög U11
Különdíjak: Legjobb kapus: Érsek Gergő Dunakeszi. 

Legjobb játékos: Kovács Vilmos Erdőkertes. Legfiata-
labb játékos: Virágh Richárd Csörög. Gólkirály: Galam-
bos Szilveszter ESE

A díjakat átadta: Szabó Péter, a Szabó-Galambos Kft. 
építésvezetője a Frigohalle Kft. ügyvezető igazgatója.

December 29. hétfő 13.oo óra
Női torna

1. Híd Unio (Újpest)
2. Virágszálak (ESE)
3. Mozgás Foci Suli (Őrbottyán)
4. Diósjenő
5. Csillagok (ESE)
6. Csibék
7. Pinkball

Különdíjak: Fair Play: Csibék. Legjobb kapus:Varga 
Katinka Csibék.

Legjobb játékos: Király Zsófi Pinkball. Gólkiráy: 
Terdik Brigitta Erdőkertes SE.

Nagyon színvonalas, remek torna volt. Gratulálunk 
Kis Krisztinek aki szervezte és összefogta a női torna 
résztvevőit! Külön gratulálunk a helyi Virágszálaknak a 
kitűnő szerepléséért, hisz két csapatra bontva egy 2. és 
egy 5. helyezést értek el.

A díjakat átadta: Zagyi Endre a Varga Kenyér Kft. 
tulajdonosa.

December 29. hétfő 18.oo óra
U 21 korosztály 

1. Dream Team (Horváth Richárd ESE)
2. TNT (vegyes)
3. 1 Gól SE (vegyes)
4. Aranycsapat (vegyes)

December 30. kedd 9.oo óra
Serdülő korosztály

1. Alibi Boys (Kaposi Gergő csapata)
2. Dunakeszi Kinizsi
3. Kapitálisok (Tóth Patrik csapata)

Folytatás az előző oldalról>

kArÁCSonY kUpA
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Karácsony Kupa
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a Református Gyülekezet 
templomában

Erdokertesi Karácsony„

Naplemente - az év legrövidebb napján, december 
21- én, a negyedik Adventi vasárnapon, a Kilencholdas 
településrészről csodálva.
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