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Majális

A hétcsapatos Női Labdarúgótornán ezüst érmet szer-
eztünk! Az Erdőkertesi női focicsapat újabb sikere!

Felvonulás

Noi foci„
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Tisztelt 
Erdőkertesi 
Polgárok! 
Az eltelt 
időszakban az 
alábbi esemé-
nyekről számol-
hatok be. 

n Aláírtuk a sporttelepen  
létesülő 20*40 m felületű műfü-
ves labdarúgópálya kiviteli szer-
ződését.

n Az épületenergetikai pályá-
zathoz kapcsolódóan a feltételes 
közbeszerzési eljárás eredménye-
ként a reménybeli kivitelező az 
Energesco Kft. lesz.

n Több alkalommal egyeztet-
tünk már az idei évben rekonst-
rukcióra kerülő 11 utca útterve-
iről, hasonlóképpen Nagy László 
építésszel is, a Szent István park-
kal szemben létesítendő busz-
megálló épületének a terveiről, 
melyek birtokában elkezdődhet 
annak kivitelezése.

n Megkezdődött a Géza utcai 
buszforduló rekonstrukciója. Az 
Ifjúsági Táborban 240 m2 terü-
letet burkoltunk viacolorral, ki-
helyeztük ide a korábban a Szent 
István Parkban lévő faszerkezetű 
kisházakat. Az elkövetkezendő 
rendezvényinken az idelátogató-
kat csapolt sörrel, vattacukorral, 
fánkkal, koktélokkal tudjuk ki-
szolgálni.

n Megjelent az önkormány-
zati fenntartású Ki akarok nyílni 
Óvoda óvodavezetői pályázata, 
mivel Járosiné Suba Karolina 

óvodavezető nyugdíjba vonul.

n A hóvégi Képviselő-testületi 
ülésen, több pályázaton való in-
dulásról határozat született.

n A település bejáratánál lévő 
beruházások tekintetében több 
helyszíni szemlére került sor.

n Dolgozunk a település hon-
lapjának megújításán. 

n Április 12-én a Faluházban 
lakossági fórumot tartottam a 
Géza utcai útfelújítási munkák-
ról.

n Április 27-én Hack István 
képviselőtársammal részt vettem 
a polgárőrség vonatkozásában a 
„300x100 Biztonság” elnevezésű 
program tapasztalatainak regio-
nális szintű értékelő megbeszélé-
sén.

n Az önkormányzati rendez-
vényre látogató vendégek gyor-
sabb kiszolgálása érdekében  

pénztárgépeket szereztünk be.

n Tuzson Bence országgyűlési 
képviselőnk a Faluházban tartott 
fogadóóráján településfejleszté-
si, pályázati kérdésekről érdemi 
egyeztetéseket folytattam.

Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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Indulás a majálisra az Ifjúsági Táborba

Radnóti Miklós:
Május

Szirom borzong a fán, lehull; 
fehérlő illatokkal alkonyul. 
A hegyről hűvös éj csorog, 
lépkednek benne lombos 
fasorok. 
Megbú a fázós kis meleg, 
vadgesztenyék gyertyái 
fénylenek.



2 hirdetmény

     GYERMEKFELÜGYELET
   BÖLCSI

10 éve működő gyermekfelügyelet szakképzett személyzettel 
és kedvező feltételekkel várja 5 hónaptól 3 éves korig a játszani 

és fejlődni vágyó kicsinyeket.
Óradíj, napidíj és havidíj függvényében

Bővebb infó a 06 20 2616986 - os telefonszámon
Facebook.com/katica.csaladinapkozi

2113 Erdőkertes, Tó utca 1/3 lakás

Erdőkertes község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak  jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Ki akarok nyílni Óvoda
óvodavezető 

(magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt év.

A munkavégzés helye:
2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízás: óvodavezetői feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus intéz-

ményvezetői szakképzettség,
• szakmai tapasztalat – legalább 5 év 

feletti szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintű informatikai is-

meretek,
• B kategóriás jogosítvány

• cselekvőképes, büntetlen előéletű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, fejlesztő óvodapedagógus,
• vezetői tapasztalat – legalább 1-3 

év vezetői tapasztalat,
• ECDL

Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű hivatástudat

Előnyt jelentő kompetenciák:
• kiváló szintű reformkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• szakmai végzettséget, büntetlen 
előéletet, szakmai tapasztalatot igazoló doku-
mentumok, önéletrajz, vezetői program, annak 
megismeréséről felhatalmazás, jogosítvány 
másolata, 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. március 29. 

napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-

vábbi információt Dr. Pásztor László nyújt, a  
06/20-474-8592 – es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Dr. Pásztor  

László részére a polgarmester@erdokertes.hu  
E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
szakmai bizottsági meghallgatást követő 

képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:

• Erdőkertes község honlapja – 2017. 
április 17.

• Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblája – 2017. április 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további in-
formációt a www.erdokertes.hu honlapon  
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázat i  k i í rás közzétevője a Nem-

zet i  Közigazgatás i  Intézet (NKI).  A pá-
lyázat i  k i í rás a munkál tató á l ta l  az NKI 
részére megküldött  adatokat tar ta lmazza, 
így annak tar ta lmáér t  a pályázatot k i í ró 
szerv fe le l .



3

A 2017. március 28-
án megtartott Képvise-

lő-testületi ülés napirendjei voltak:

1. Zöld Híd Régió Kft. tájé-
koztatója

  Előadó: Farkas Balázs ügyvezető 
igazgató

2. Beszámoló az Erdőkertesi 
Polgárőr Egyesület 2016. évi tevé-
kenységéről

  Előadó: Dr. Pásztor László elnök
3. Beszámoló az Erdőkertesi 

Közterület - Felügyelet 2016. évi 
munkájáról

  Előadó: Vargáné Rajna Ágnes 
címzetes főjegyző

4. Beszámoló az Erdőkertesi 
Faluház és Könyvtár 2016. évi mun-
kájáról

  Előadó: Pallag Katalin igazgató
5. Településszerkezeti Tervről 

(TSZT) szóbeli tájékoztató
  Előadó: Tóth Tamás főépítész
6. Veresegyházi Kistérség Ön-

kormányzatainak Társulása, Társu-
lási megállapodásának módosítása

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester 

7. Beszámoló a Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2016. évi mun-
kájáról

  Előadó: Lajmer György r. alez-
redes kapitányságvezető

8. Egyebek

A Képviselő-testület 
megtárgyalta és elfogad-
ta a Zöld Híd Régió Kft 
2016. évben végzett mun-

kájáról szóló tájékoztatót és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a sze-
métszállítás közszolgáltatási díjának 
elmaradt számlázásával kapcsolat-
ban kérjen tájékoztatást a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt-től. 

A Képviselő-testü-
let tárgyalta és elfogadta 
az Erdőkertesi Polgárőr 

Egyesület, az Erdőkertesi Közterület 
felügyelet 2016. évi tevékenységéről 
készült beszámolókat. 

A testület az Erdőker-
tesi Faluház és Könyvtár 
2016. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadá-

sáról is döntött. 

A testületi ülésen dön-
tés született a Veresegyhá-
zi Kistérségi Társulás tár-
sulási megállapodásának 

módosításáról és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társu-
lási megállapodás elfogadásáról. A 
társulási megállapodás módosításá-
ra azért került sor, mert a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján 2017. január 1-től 
az állam gondoskodik a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról.  

A testület döntött a 
Magyar Állam tulajdoná-
ban és a Vasas Sport Club 
vagyonkezelésében lévő, 

bontásra kerülő stadion lelátójáról 
származó 150 db szék ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba adásának 
kérelmezéséről. A székeket az önkor-
mányzat sport és ifjúsági ügyek fel-
adatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és füves sportpálya 
beton lelátó rendszer felújítási céljá-
ra felhasználni. 

A Képviselő-testület támogatta 
a Dunakeszi Tankerületi Központ  

javaslatát, amely a Veresegyház Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény átszervezésére vonatkozott. 

A testületi ülésen a Gö-
döllői Rendőrkapitányság 
megbízott vezetője beszá-
molt a kapitányság 2016. 

évi munkájáról és Erdőkertes köz-
biztonsági helyzetéről. A beszámo-
lót a Képviselő-testület elfogadta.

Az Önkormányzat fel-
hatalmazta a polgármes-
tert, hogy a 060/5 hrsz-ú 
ingatlan környezetének 

rendezése érdekében a tulajdonos 
társakat összehívja és az önkormány-
zat érdekeit képviselje. 

A Képviselő-testület 
tudomásul vette a Pénz-
ügyi Döntés Előkészítő és 
Vag yonnyilatkozat-vizs-

gáló Bizottság két nem képviselő 
tagjának lemondását és a bizottság a 
továbbiakban 9 fővel működik. 

Homa Ibolya

testületi hírek

Képviselői fogadóóra
Az Erdőkertesi Polgármesteri 

Hivatal tanácstermében
2017. május 8.

Galló György képviselő
2017. június 12.

Hack István képviselő

A ZÖLD HÍD
SZELEKTÍV GYŰJTÉSI RENDJE
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a polgárőrség
Milyen feladatai és kötelezettsé-

gei vannak a Polgárőröknek?

A polgárőrök alapfeladatai 
megegyeznek a Polgárőr 

Egyesület alapfeladataival, illetve az 
Egyesület céljaival.

A Polgárőrök kötelesek: az 
Egyesület alapszabályát és belső 
szabályzatait, valamint az Egyesü-
let szervei által hozott határozato-
kat betartani; az Egyesület céljait, 
szellemiségét és értékrendjét tiszte-
letben tartani.

A Polgárőrök jogosultak: részt 
venni az Egyesület rendezvénye-
in; kezdeményezni egyes kérdések 
megvitatását; a közgyűlésen egyenlő 
szavazati jog mellett felszólalhat; vé-
leményt nyilváníthat; határozati ja-
vaslatot tehet és szavazhat. Indulhat 

az Egyesület vezetői tisztségének be-
töltéséért, illetve megválaszthatja az 
egyesületi vezetőt.

Az Alapszabályban meghatáro-
zott tagi kötelezettségek teljesíté-
sére, tevékenységével nem veszé-
lyeztetheti az Egyesület céljának 
megvalósítását és az Egyesület 
tevékenységét.

A polgárőrök alapfeladataikon 
túl a polgárőrségről és a polgárőri 
tevékenység szabályairól szóló 2011. 
évi CLXV. törvény 3.§ (2) bekezdé-
sében foglalt feladatokban kiegészí-
tő feladatként önkéntesen közremű-
ködhetnek:

3.§ (2) A polgárőr egyesület az 
(1) bekezdésben foglalt polgárőri 
tevékenységen túlmenően kiegészí-
tő feladatként önkéntesen közremű-
ködhet

a) a katasztrófákra történő 
felkészülés, a katasztrófák elleni 
védekezés és a helyreállítás, új-
jáépítés feladataiban, valamint a 
polgári védelmi szervezetek tevé-
kenységében, továbbá a környezet 
veszélyeztetésének, károsításának 
megelőzésében és elhárításában, 
következményeinek felszámolá-
sában, aminek keretében az erdő 
lovaglás elől el nem zárt területén 

lovas járőrszolgálatot is elláthat,
b) a baleset-megelőzési, az áldo-

zatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, 
állat-, környezet- és természetvédel-
mi tevékenység támogatásában, a 
lakosság és az önkormányzatok kö-
zötti kapcsolat erősítésében,

c) az otthonában élő fogyatékos 
személy védelmében, a polgárok és 
javaik védelmében, az állami és ön-
kormányzati vagyon megóvásában,

d) a közterületen közbiztonsági, 
bűnmegelőzési, valamint bűnüldö-
zési célból elhelyezett képfelvevő 
által rögzített felvételek megfigye-
lésében,

e) a rendezvények helyszínének 
biztosításában,

f ) a Rendőrségről szóló törvény 
alapján a rendőrkapitány, a megyék 
(főváros) tekintetében a rendőr-
főkapitány és a polgárőr szervezet 
működési területén illetékes he-
lyi önkormányzat által létrehozott 
bűnmegelőzési és közbiztonsági, va-
lamint baleset-megelőzési bizottság 
munkájában,

g) az önálló, valamint közös  
feladat- vagy szolgálatellátás útján 
az együttműködő szervek szakmai 
tevékenységének segítésében,

h) a polgárőr egyesület feladata-
ival összefüggő oktatási, kulturális, 
ismeretterjesztő tevékenységben,

i) a körözött tárgyak, személyek 
és holttestek azonosításában és fel-
kutatásában, valamint

j) a közforgalmú vasúti személy-
szállítási szolgáltatás rendjének biz-
tosításában.

(3) A polgárőr egyesület (1) 
bekezdésben meghatározott alap-
feladatait más társadalmi szervezet 
nem végezheti, ilyen célra más tár-
sadalmi szervezet nem alapítható.

(Folytatás a következő számban...)

Hegedűsné Berényi Judit
Erdőkertes Község

Közbiztonsági referense

közbiztonság

„Magyarországon a 
Polgárőrség nélkül 
nincs közbiztonság, 
nincs bűnmegelőzés”.

Dr. Túrós András

az OPSZ elnöke
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Nemzeti érdekeket szolgál a 
konzultáció, célja, hogy a kor-
mány kikérje a magyar emberek 
véleményét a megélhetésük, illet-
ve a mindennapjaik biztonságát 
érintő fontos kérdésekben – nyi-
latkozta Tuzson Bence, a Pest 
megyei ötös számú választóke-
rület országgyűlési képviselője, 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikációért 
felelős államtitkára.

Nemzeti konzultáció

A kormány öt olyan témakörben kéri 
ki a magyarok véleményét, amelyekben 
hazánknak vitája van Brüsszellel. Ennek 
megfelelően a bevándorláspolitikánkkal, az 
energiaárak szabályozásával, a külföldről 
támogatott aktivistacsoportok átláthatóvá 
tételével, továbbá az adó- és foglalkozta-
táspolitikánkkal kapcsolatban oszthatják 
meg álláspontjukat az emberek. A polgári 
kormány minden erejével azon van, hogy 
a hamis brüsszeli törekvések hatására ne 
sérülhessenek a magyar nemzeti érdekek.

Strasbourgi ítélet

Intő jelnek, kockázatnak kell tekinte-
nünk a strasbourgi bíróság nemrégiben 
hozott ítéletét is, melynek értelmében a 
két, egyébként köddé vált bangladesi be-
vándorlónak kell fejenként 3 millió forint 
kártérítést fizetnünk, amiért Magyaror-
szág visszautasította a menekültkérelmü-
ket. Az őket képviselő Helsinki Bizottság-
nak pedig 2,7 millió forintos perköltséget 
kell fizetnünk. Komoly fenyegetettséget 
jelent Magyarország számára, hogy ha 
most kifizetjük a megítélt pénzt, meg-
kezdődik a nagyüzemi migránsbiznisz, és 
a Helsinki Bizottság akár 40-50 milliárd 
forintot is kiperelhet jogtalanul a magyar 
családok zsebéből. 

Hazánk elleni támadások

Magyarország a külföldről pénzelt mig-
ránspárti szervezetek abszolút célkeresztjé-
be került, mert kitart a nemzeti független-
sége és a bevándorláspolitikája mellett.  A 
hazánk elleni támadások azért élesedtek ki, 
mert életbe léptettük az új határzárat, nem 
engedjük tovább az illegális bevándorlókat, 
építjük a második kerítést, és nemzeti kon-
zultációt indítottunk a magyar emberekkel. 
Soros szervezetei és az európai baloldal ezt 
akarják megszüntetni. Ők azt akarják, hogy 
Magyarország is álljon be a sorba, vegyen 
részt a kvóta szerinti szétosztásban, enged-
je be a migránsokat és mondjon le jogairól, 
ezért támadják élesen hazánkat, és ehhez 
minden témát felhasználnak, a Soros-egye-
tem ügyét, épp úgy, mint a külföldről pénzelt 
szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt, 
amelynek ürügyén naponta tüntetnek. 

Tavaly ősztől felére csökkent a migráns-
hajókról az olasz parti őrséghez érkező se-
gélyhívások száma, mintha az embercsem-
pészek tudnák, hogy hol van a legközelebbi 
civil mentőhajó, és egyenesen arrafele irá-
nyítják az emberekkel teli csónakokat. Az 
olasz ügyészségek például arra kívánnak 

fényt deríteni, hogy a Földközi-tengeren a 
migránsok mentésében saját hajókkal részt-
vevő és az utóbbi években egyre szaporodó 
humanitárius szervezetek honnan jutnak a 
munkájukat biztosításához szükséges “bősé-
ges anyagi forrásokhoz”. Ki áll ezek mögött  
és a nem kormányzati szervezetek “milyen 
játékot játszanak”?  

A civilek hajói nem az olaszországi 
partok közelében végezik a mentéseket, 
hanem már az észak-afrikai, líbiai partoktól 
„taxiztatják” a migránsokat, összejátszva 
az embercsempészekkel. Miután fedélzetre 
veszik a migránsokat, kivétel nélkül Olaszor-
szágba viszik őket, kikerülve Málta szigetét, 
útmutatást adnak nekik, hogy ne válaszol-
janak a hatóságoknak az embercsempé-
szekre vonatkozó kérdéseire. Három olasz 
ügyészség indított vizsgálatot ezen Soros  
szervezetek ellen.

Jogi határzár

Az eddig megtett magyar biztonsági intéz-
kedések nemcsak Magyarországot, hanem az 
Európai Unió egészét, így a nyugati államok 
polgárait is védik. Éppen ezért abszurdumnak 
tekinthető, hogy nyugat-európai berkekben a 
megerősített jogi határzárat is támadják, pe-
dig célja éppen az, hogy a migrációval járó 
biztonsági kockázatot csökkentsük, és senki 
ne léphessen be az ország és Európa területé-
re ellenőrizetlenül. 

Mindazt, amit teszünk, megpróbálják nem 
az európai politika bevett részeként értel-
mezni, velünk szemben folyamatosan kettős 
mércét alkalmaznak. Hiába próbálják titkolni, 
a radikalizmus nem csak érzékelhető, hanem 
növekszik, egyre több merénylet történik és 
egyre több ember hal meg. Fontos a lehető 
legszélesebb nemzeti egység kialakítása.
Ezért nagy a jelentősége a most zajló nem-
zeti konzultációnak, hogy világossá tegyük 
mindenki számára, bárki is vesz célkeresztbe 
minket, megvédjük Magyarországot!

Mogyorósi Zsuzsanna

interju

most a biztonság veszni látszik,  és a 
kötelességek fontosabbá válnak
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A mostani cikket az állattartás 
és állatvédelem kérdéseinek szente-
lem. Még mindig sok a hiányosság 
amit tapasztalok ebben a témában!

1, Az úgynevezett „önsétáltató” 
kutyákról:

Még mindig sokan nem tudják 
vagy nem akarják tudni, hogy a sza-
bálysértési törvény és a helyi rende-
let is bünteti a felügyelet nélkül ut-
cára engedett, vagy csak kóborolni 
hagyott ebek gazdáit. Az ebtartónak 
mindent meg kell tennie annak ér-
dekében, hogy állatát az ingatlan 
területén belül tartsa a jogszabályok 

betartása mellett! Ennek elmulasz-
tása eljárást von maga után a pénz-
büntetés szabálysértés esetén 5.000-
150.000 Ft-ig illetve az állatvédelmi 
bírság 30.000 Ft-tól több millió Ft-
ig terjedhet a szabályszegések számá-
tól függően! 

2. Kutyasétáltatás szabályai:

Hiába vagyunk jogkövetők né-
hányan, ha a pórázon vezetett ku-
tyánkra ráront egy felelőtlenül nyit-
va hagyott kapu mögül kirohanó, 
vagy utcán egyedül „sétáló” kutya.

Ez nekünk ebtartóknak a fele-
lőssége! SENKINEK NEM KÖ-
TELEZŐ KUTYÁT TARTANI! 
AKI „csak házat akar őriztetni” sze-
reltessen be riasztót, NE KUTYÁT 
TARTSON!

3. A családi kutyatartás etikai 
kódexéből néhány fontosabb 

gondolat!
„A tudatos kutya tartót onnan 

lehet megismerni, hogy szereti a 
környezete”

-  A kutya ürülékét minden 
esetben szedjük fel, és ne lépjünk 
az utcára erre alkalmas felszerelés 
nélkül!

- Pórázon közlekedésnél a ku-
tya ne húzzon, hosszú pórázon se 

kerüljön ki a látóterünkből.
- Ha kutyánk pórázon agressziót 

mutat, igyekezzünk elkerülni 
azokat a helyzeteket, melyek 
a környezetünkben félelmet  
kelthetnek!

- Kutyánkról a pórázt csak akkor 
vegyük le, ha az adott környezetben 
képesek vagyunk kontrollálni. 
Semmilyen körülmények között 
nem veszélyeztethetjük mások testi 
épségét, sem a kutya agressziójával, 
sem túlzó vehemens játékával vagy 
bármely más viselkedésével. 

-  Tartsuk tiszteletben más 
emberek véleményét, kérését, 
félelmeit, akkor is, ha a mi kutyánk 
„nem bánt”!

- Ne engedjük odamenni a kutyát 
idegen emberekhez, hacsak ezt nem 
kérik külön! Különösen vigyázzunk, 
hogy a kutya ne ijesszen meg gyere-
keket! Ők már a puszta megjelenését 
is fenyegetőnek érezhetik. 

- Soha ne engedjük kutyánkat 
játszótérre, virágágyásba.

-  Idegen kutya-gazda páros 
közeledtén hívjuk magunkhoz a 
kutyánkat és csak a másik gazdával 
való egyeztetés után engedjük oda 
egymáshoz a két kutyát!

- Arra szoktassuk, hogy babako-
csival, biciklivel, görkorival és egyéb 
járművel közlekedő embereket lehe-
tőleg ne ugassa, ne akarja kergetni, 
ne zavarja!

- Ha a fentiek betartása 
ellenére kutyánk mégis valamilyen 
kártokoz, ne vonjuk kétségbe saját 
felelősségünket, ne vitatkozzunk.

4. Mit tegyünk, ha kutyát 
találunk?

2013. január 1. óta kötelező 
minden három hónapos kort betöl-
tött kutyát azonosító microchippel  
ellátni!

Ha az utcán kutyát találunk, ne 
hagyjuk magára!

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk

A 2012. évi II. tv.193.§ (1) 
bekezdés értelmében: „Aki a fel-
ügyelete alatt álló kutyát a tele-
pülés belterületén felügyelet nél-
kül bocsátja közterületre, vagy 
kóborolni hagyja szabálysértést 
követ el.”

Ugyan így szabálysértés a pó-
ráz nélküli sétáltatás!  A szabály-
sértés elkövetője, akinek a kutya 
a felügyelete alatt áll. Ez lehet a 
tulajdonos, akinek ideiglenesen 
gondjaira bízták az ebet, család-
tag, vagy kutyasétáltatással meg-
bízott személy
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Ha van rá lehetőségünk, vigyük 
állatorvoshoz, ahol a chip leolvasá-
sát követően értesíteni lehet a gaz-
dát.

Ha nem tudjuk  vagy nem merjük 
megközelíteni, megfogni, próbáljuk 
csendes nyugodt hangon a helyszí-
nen tartani, és kérjünk segítséget! 

A Közterület Felügyelet mindkét 
számát lehet hívni ebben az esetben. 

Ha hazakísér minket, vagy haza 
visszük, engedjük be zárt helyre és 
kérjünk segítséget.

Ne tartsuk meg, mert ”épp úgy-
sincs kutyánk”, míg meg nem győ-
ződtünk róla, hogy a kutya gazdája 
ismeretlen.

Múlt hónapban is volt SPAR 
gyűjtés. Nagyon köszönjük azok-
nak, akik eljöttek a SPAR-hoz vagy 
a Befogad-LAK-ba és élelemmel tá-
mogatták védenceinket! Több állat-
baráttól is kaptunk pénzadományt, 
amire nagy szükségünk van, hogy 
működhessünk.  KÖSZÖNJÜK! 

OTP: 11742568-20003775  
Köszönjük ha segítenek.

Március hónapban sürgősen el 

kellett helyeznünk három lefoglalt 
Bull-fajtájú kutyát. Miután telthá-
zunk van, az elkülönítést 3 mobil 
kennelben tudtuk megoldani átme-
netileg, ezért nagyon sürgőssé vált 
új kennel vásárlása. Sajnos a múlt 
évi szélhámos ügyében még semmi 
haladás nincs, (aki a pénzt ugyan el-
tette, de a megállapodást nem telje-
sítette). Se pénz se kennel egyenlőre. 
Így egy lengyel cégtől rendeltünk 
egy hármas kennelt, akik a megbí-
zást korrektül teljesítették. 1 héten 
belül szállították és a helyszínen ösz-
szeszerelték a vadonatúj hármas ken-
nelünket. Ezzel pénztartalékaink ki-
merültek, még nagyobb szükségünk 
van most az összefogásra, hogy foly-
tathassuk. Ezzel a bulloknak is van 
némi mozgástere, míg a vendégsze-
retetünket élvezik.

TALÁLKOZUNK  MÁJUS 
1-én az IFJÚSÁGI TÁBORBAN!

Mindenki segíthet valahogy!

EBTARTÓK FIGYELEM!

Erdőkertes Köz-
ség Önkormányzat 
munkatársain ak 
tapasztalatai alap-
ján megállapítha-
tó, hogy egyre több 
kutyatartással kap-

csolatos panaszbejelentés érkezik  a 
Közterület Felügyelet által a ható-
sághoz.

A megszaporodott bejelen-
tések indokolják, hogy az 

ágazati jogszabályok előírásaira az 
eb tartók figyelmét az alábbiak sze-
rint felhívjuk:

Az ebtartója gondoskodni köte-
les az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozá-
sáról, szökésének megakadályozá-
sáról.

Felhívjuk minden állattartó fi-
gyelmét, hogy kutyáját kóborolni 
se közterületen se más ingatlanán 
nem hagyhatja, az ebet megfelelő, 
biztonságos helyen kell tartania, 
vagy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően meg kell kötnie a szö-
késveszély megakadályozása érde-
kében.

Az állattartó köteles továbbá 
minden három hónaposnál idősebb 
ebet veszettség ellen – saját költsé-
gén – állatorvossal beoltatni.

Az eb tulajdonosa és tartója Er-
dőkertes Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál -  az 
Önkormányzati eb nyilvántartás-
ba való rögzítés céljából – köte-
les  a tartott kutyákat eb összeíró 
lapon bejelenteni. (új befogadás, 
elhullás.)

A négy hónaposnál idősebb ebet 
csak mikrochippel megjelölve lehet 
tartani.

Aki az állattartásra vonatkozó 
fenti előírásokat megsérti, az állatot 
nem az állatvédelmi törvényben le-
írtaknak megfelelően tartja, illetve 
kutyája szökésének megakadályozá-
sáról nem gondoskodik, állatvédel-
mi bírsággal sújtható.

Az állatvédelmi bírság mértéke 
30.000 Ft-tól több millió forintig 
terjedhet a szabályszegések számá-
tól és súlyától függően.

környezetünk

Kötelező minden három 
hónapos kort betöltött 
kutyát azonosító micro 
chippel ellátni!

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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A bírság kiszabása mellett a jegy-
ző az állatvédelemre valamint az 
állattartásra vonatkozó szabályok 
megsértése esetén az állattartást 
korlátozhatja, megtilthatja.

Aki a kutyáját közterületen kó-
borolni hagyja szabálysértést követ 
el, és szabálysértési bírsággal sújtha-
tó, melynek mértéke 5.000 Ft-tól 
150.000 Ft-ig terjedhet.

Kérjük a Tisztelt Állattartókat, 
hogy az ebtartásra vonatkozó sza-
bályokat maradéktalanul szívesked-
jenek betartani!

Mittó Gabriella és
Miksi József

Közterület Felügyelők

FOLYTATÁS AZ 7. OLDALRÓL>

környezetünk

A „Lovagi digitorna” órá-
in (magyar irodalom, törté-
nelem, társadalom és állam-
polgári ismeretek, technika,  
természetismeret) az osztá-
lyok csapatai mérkőztek meg 
egymással, digitális eszkö-
zeikkel dolgozva fel az isme-
reteket (okostelefon, tablet, 
laptop).

dth program
Az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskolában
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Erdőkertes község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak  jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Ki akarok nyílni Óvoda
óvodapedagógus 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó feladat:
óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, óvodapedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, intézményvezetői szak-
képzettség,
•  szakmai – legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat,
•  "B" kat. jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  végzettséget,  büntet len e lőéletet  iga-
zoló dokumentumok, jogos í tvány másola -
ta,  önélet ra jz
A munkakör betölthetőségének  
időpontja:
A munkakör a pályázatok e lb í rá lását köve-
tően azonnal  betö l thető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 22.
A pályázat i  k i í rással  kapcsolatosan továb-
b i  információt  Dr.  Pásztor  Lász ló nyúj t ,  a 
06/20-474-8592 –os te lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  E lektronikus úton Dr.  Pásztor  Lász ló 
részére a polgarmester@erdoker tes.hu 
E -mai l  c ímen keresztü l

A pályázat e lb í rá lásának módja,  rendje:
a pályázó meghal lgatását követő munkál -
tató i  döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. május 29.

A pályázati  ki írás további közzétételé-
nek helye, ideje:
•  Erdőker tes község honlapja – 2017. 
ápr i l i s  24.
•  Erdőker tes i  Polgármester i  Hivata l  h i rde-
tőtáblá ja – 2017. ápr i l i s  24.
•  K i  akarok nyí ln i  óvoda honlapja – 
2017. ápr i l i s  24.

hirdetmény
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u Egész hónapban látható A HAGYOMÁNY 
SZOLGÁLATA
 A Népi Mesterségek Pest Megyei 
Egyesülete tagjainak kiállítása
 Megtekinthető: június 13-ig

u Május 1. (hétfő) MAJÁLIS  AZ IFJÚSÁ-
GI TÁBORBAN (részletesen plakátokon és a 
honlapokon)

u Május 7.  (vasárnap) GOMBAISMERETI 
TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
 Indulás a Faluház elől 8.oo órakor 

(részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon) 

u Május 9.  (kedd) ESZAK 60+ Anyák 
napi ünnepsége

u Május 12. 19.oo SZÍNHÁZI ELŐADÁS  
Molnár Ferenc: Liliom  – a Thália Színistúdió 

előadásában
 Belépődíj: 1.200.-Ft és 900.-Ft 
(elővételben már kapható!)

u Május 18.  (csütörtök) 14.oo-18.oo 
VÉRADÁS

u Május 19. 18.oo TÁRSASKÖR „Az isme-
retlen ismerős” 
 Verebélyi Kincső folklorista, egye-
temi tanár előadása Róheim Géza etnográ-
fus életéről  (életrajz alább)

u Május 26. (péntek) 16.oo Kertesi 
Gitársuli növendékhangversenye

u Május 27. (szombat) „Családi nap a 
természetben”
 Túra a Budai-hegyekben (Rám-
völgyi túra) – bővebb tájékoztató a honla-
pon és plakátokon.

u Május 27. (szombat) 14.oo 
ULTI-KLUB

u Május 28. (vasárnap) 17.oo óra
NOSZTALGIA KLUB

v Június 9. 10.oo; 11.oo és 18.oo 
órakor a Neumann János Álta-
lános Iskola diákjainak év végi  
gálaműsora

v Június 10-én CSALÁDI NAP az Ifjú-
sági Táborban, fellép többek között az 
Alma Zenekar, Horti Zoltán mesemon-
dó, és még mások.

v Június 13.  16.oo Könyvbemutató - Du-
lai Éva (a Népi Mesterségek Pest Megyei 
Egyesület elnöke): Fehérhímzések Szadán 
(2. kiadás) könyvének bemutatója – a ki-
állítás zárórendezvénye

v Június 10-én (szombat) 10.oo EGYMI 
ballagás

v Június 30. (péntek) 10.oo Semmel-
weis Nap (ESZAK)

www.erdokertesfaluhaz.hu

Május

FalUház

Júniusi előzetes
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v Június 26-30-ig Természetismereti és 
Természetjáró Tábor a Dunaka-
nyarban

FELHÍVÁS!

v Helytörténeti 
kutatásokkal foglal-
kozó klub létrehozá-
sát tervezzük, mely-

hez várjuk mindazon érdeklődők 
jelentkezését, akik elhivatottságot 
éreznek a település múltjának ku-
tatására, az itt kezdetekben meg-
telepedett családok életének, sor-
sának felderítésére.

***

v TÁRSASKÖR
Előadásokat, prog-

ramokat, beszélgeté-
seket 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.

***

v A Kertesi Kamara-
kórus várja a tagjai közé 
mindazokat, akik szívesen 
énekelnek, és szeretik a jó 

társaságot. A kóruspróba csütörtök 
18.oo órakor kezdődik a Faluház-
ban, karvezető Iványi Magdolna.

***

v A Faluház 
G Y E R M E K M E G -
ŐRZŐ SZOLGÁL-

TATÁST szervez, elsősorban a 
saját rendezvényei idejére, hogy a 
kisgyermekes szülőknek megköny-
nyítsük a programjaink látoga-
tását. VÁRJUK a jelentkezőket, 
akikkel elbeszélgetünk a feladat-
ról.

***

v BioPont klub 
2014. májusától havi-
másfélhavi rendsze-

rességgel klubnapot tart a Fa-
luházban, amelyen a témákat a 
tagok igényei szerint választjuk. 
A fő irányvonal továbbra is a kör-
nyezettudatos, vegyszermentes 
életmód kialakításához nyújtott 
segítség. Az előadásokhoz kap-
csolódóan az egymástól-tanulás 
módszerét (is) alkalmazzuk. A 
„benti” foglalkozások mellett 
célzott természetjárásokon ve-
szünk részt, pl. gyógynövény-is-
mereti és gyűjtő túrán, továbbá 
gyakorlatban is megtanuljuk a 
gyógynövények feldolgozását.   

kultúra
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A részvétel díjtalan!

v Mikrokontrol-
ler klub működik a  
Faluházban!
Robot-, elektronikus 

játék-, lakásriasztó-, öntöző au-
tomatika-, látvány-elektronika 
áramkör építés. Mikrokontrol-
ler- és számítógép programozás. 
Linux alapismeretek.  A klub ve-
zetője Tóth János Péter, képes tá-
jékoztatóját olvashatják a novem-
beri újságban.

JÁTSZANI JÓ! 
v TÁRSASJÁTÉK KLUB indí-
tását tervezzük ősztől felnőttek szá-
mára. A havi egy alkalom időpontját 
a jelentkezőkkel 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.

v Újból indítjuk a 
bőrmíves, a kosárfonó 
és a nemezelős tan-

folyamot, továbbá a patchwork 
(foltvarró) klubot. Várjuk az ér-
deklődők jelentke-zését!

***

v Keleti tanok klubja 
indul megfelelő számú je-
lentkező esetén Falticska 

Sándor vezetésével (keleti filozófia, 
buddhizmus, meditáció és ezek hatá-
sai az egészségünkre, mindennapja-
inkra).   A klubról részletesen írtunk  
az augusztusi újságban.

Pallag Katalin
a Faluház és 

Könyvtár 
igazgatója

művelődés

A Dvorák és Patka Színház előadásán

AZ EGYMI versmondó-versenyén
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tábori 
ajánló 2017

KulTúra TÁBOR 
JÚLIUS 10-14.
Programterv:
Hétfő:  Váci Ártéri Tanösvény, városnéző 

séta
Kedd: Füvészkert, Pál utcai fiúk grundja, - 

hajózás a Dunán
Szerda: Vácrátóti arborétum – kerttörténeti 

séta
Csütörtök: A Veresegyházi-tavak körüli tan-

ösvények – aktuális kiállítás megtekintése az 
Innovációs Centrumban

Péntek: Gödöllő történetéből: a Királyi váró; 
az Erzsébet park - táborzáró

Részvételi díj: 10.000.-Ft/fő   (8-14 éves 
gyermekek számára)

A díj helyközi- és helyi menetdíjat, túra- és 
foglalkozásvezetést, továbbá belépődíjakat tar-
talmaz. 

A napok programjai felcserélődhetnek, ill. 
változhatnak (pl. időjárási helyzet következté-
ben)

Étkezés nincs benne! A jelentkezés határ-
ideje: június 8.

TERMÉSZETISMERETI ÉS 
TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR

JÚNIUS 26-30-IG 
A Dunakanyarban, Csattogóvölgyben a szál-

lással
Részvételi díj: 18.000.-Ft/ fő (10-14 éves 

gyermekek számára) (a létszám betelt)

KÉZMŰVES TÁBOR  
AUGUSZTUS 14-18-ig
Programok: fazekasság, tárgykészítés tex-

til- és papír alapanyagból, 1 napon kirándulás
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő     (10-14 

éves gyermekek számára)
Napi háromszori étkezést tartalmaz
Jelentkezni lehet a Faluházban június 8-ig.

KÉZMŰVES, PATCHWORK  
(TEXTIL) TÁBOR   (felnőtt!)

2017. augusztus 14-16-ig (hétfőtől szerdáig)
 Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap
A díj alapanyagköltséget és foglalkozásve-

zetést tartalmaz
Tervezett program: textilfestési technikák, 

nyári táska varrása, terítő készítése, rátétes 
párna varrása

Jelentkezni lehet a Faluházban június 20-ig

KOSÁRFONÓ TÁBOR
(felnőtt!)

2017. augusztus 9-11. (szerdától pénte-
kig)

 Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap
A díj alapanyagköltséget és foglalkozásve-

zetést tartalmaz
A jelentkezés határideje: június 6., 5.000.-

Ft előleg (alapanyagköltség) befizetésével 
együtt!

A táborok csak megfelelő számú 
jelentkező esetén indulnak!

A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

A költészet napján

A japán tradícionális teázás 
bemutatóján

Papagáj-kiállításon

„APRÓNÉP” SPORTNAP  
a Baba-Mama klub 

és a Faluház szervezésében

2017. május 20-án (szombat), 1 – 
99 éves korosztály számára!

A programok több helyszínen zajlanak!
9.oo-10.oo-ig a Neumann J. Általános Isko-
la tornatermében
10.oo-től a Judo-teremben és a sportpályán

10.oo-18.oo-ig A Faluházban    
Színházterem, színpad: különböző 
mozgáscsoprtok bemutatói, természe-
tes életmódra, egészséges táplálkozás-
ra ösztönző standok, étel-ital kóstolás  
(receptekkel)
Tükrös-terem: 10.oo-12.oo-ig gyermekjóga, 
Életerő-torna, felnőtt jóga, RTM, kismama-
torna bemutatók, óránként kezdődően
Klub I.: Gyermekjátszó délelőtt, 13.3o-tól 
előadások, vetítések, 20 percenként

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ plakátokon, 
honlapokon és a fc-oldalakon.

A részvétel díjmentes!

művelődés
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nyílt 
tanítási nap 

Hagyományaihoz híven iskolánk idén 
is lehetőséget biztosított a leendő első 
osztályosok szüleinek, hogy nyílt taní-
tási óra keretében ismerkedjenek meg 
a leendő elsős tanító nénik munkájával.

Első órában színes, mozgalmas ma-
gyar órán vehettek részt a szülők, ahol 
Nándori Eszter tanító néni gyakorolta a 
szófajokról tanultakat a 4. b osztályo-
sokkal. Második órában Timár Györgyi 
pedagógus játékos matematikai felada-
tok segítségével ismételte át az eddig 
tanultakat a negyedikesekkel. A harma-
dik, angol órát Surányi Marianna kollé-
ganőnk vezette, ahol dalokon, társas- és 
szituációs játékokon keresztül mutatták 
be a gyerekek angol nyelvi tudásukat.

A tanítási órákon jól felkészült, gaz-
dag módszertani eszköztárral dolgozó, 
változatos munkaformákat alkalmazó, 
lelkes, fiatal pedagógusokat ismerhet-
tek meg vendégeink.

Reméljük, hogy a nyílt órák látoga-
tása megerősíti a szülőket abban, hogy 
jól választanak, ha gyermekük az Erdő-
kertesi Neumann János Általános Iskola 
első osztályosa lesz a 2017/2018. 
tanévben.

Kissné Mészáros Ágnes 
alsós intézményvezető helyettes

Forogjon az 
észkerék!

Az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola idén is meghirdette a „FOROG-

JON AZ ÉSZKERÉK” logikai versenyét.
Iskolánk 6. és 7. évfolyamos tanulói 

egy-egy csapattal neveztek a négyfordulós 
levelező típusú versenyre. A csapatok tag-
jai a fordulókban 10 gondolkodást jócskán 
igénylő feladatot oldottak meg, emellett az 
egyes fordulókban megismerkedtek egy-
egy logikai táblajátékkal is. 

Nagy örömünkre mindkét csapatunk be-
jutott a döntőbe, ahol már a táblajátékoké 

volt a főszerep. Így aztán az utolsó hetek-
ben a Halma, az Amazons, a Teknősbéka, 
Malom játékok begyakorlása, játékstratégi-
ák kialakítása volt a fő feladatunk.

A döntő napján diákjaink izgalommal tel-

ve érkeztek meg a versenyre, ahol össze-
mérték tudásukat a bejutott csapatokkal.

A versenyen csapataink rendkívül ered-
ményesen szerepeltek, iskolánk felső tago-
zatos diákjai szerezték meg a 2. és a 3. 
helyezést. 

2. helyezett: Molnár Vivien, Farkas 
Viktória, Pikó Petra, Tóth Vivien

3. helyezett: Balogh Zalán, Orosz Vik-
tória, Paucer Albert, Takács Eszter

Gratulálunk a csapatok tagjainak!

Kocsis Erika, B.Tóth János
felkészítő tanárok

iskolába hívogató 

Az Erdőkertesi Neumann János Általános 
Iskolában, ebben a tanévben két alkalom-
mal, március 8-án és 20-án várták a tanító 
nénik játékos iskola előkészítő foglalkozás-
ra a leendő elsős gyerekeket.

16 órától szülői értekezleten kaptak tá-
jékoztatást az érdeklődő anyukák és apu-
kák a beiskolázással kapcsolatban, majd 
megismerhették a leendő elsős tanító néni-
ket, Surányi Mariannát, Nándori Esztert és 
Timár Györgyit.

Ezután került sor a játékos „Szöszmötö-
lő” foglalkozásokra. Mariann néni interak-
tív foglalkozásra várta a leendő nebulókat, 
akik nagy érdeklődéssel vetették bele 
magukat a feladatokba. Lehetőség nyílt 
az interaktív táblánál dolgozni, puzzle-t 
kirakni, memóriajátékot játszani, formákat 
másolni, színezni, a labirintusból kitalálni.

Györgyi néni kézműveskedett a gyere-
kekkel, akik örömmel munkálkodtak a mó-

kás békát, aranyos kislányt, vagy kisfiút 
formázó ceruzadísz elkészítésén.

Innen az út Eszti néni „Ugri-bugri” fog-
lalkozására vezetett a tornaterembe, ahol 
játékos ügyességi feladatokat próbálhattak 
ki a leendő elsősök a kölyökatlétikai esz-
közcsomag felhasználásával. Távolba dob-
tak a szivacsgerellyel, ügyesen ugrálták át 
a szivacsgátakat, futottak a koordinációs 
létra fokai között, vagy lőttek kapura szi-
vacskézilabdával, floor ball ütővel.

Jó hangulatú délutánt tölthettek a szülők 
és a gyerekek az iskolában, ahol megis-
merhették az iskola által kínált lehetősége-
ket, a leendő elsős tanító néniket.

Remélem, programunk segített felkelte-
ni a gyerekek iskola iránti érdeklődését, a 
szülők számára pedig megfelelő tájékozta-
tást nyújtott, amely megkönnyíti az iskola-
választást.

Kissné Mészáros Ágnes 
alsós intézményvezető helyettes
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iskolánk digitális lovagjai

A digitális készségek fejlesztése, a digitá-
lis nevelés egyre nagyobb szerepet kap 

a XXI. század társadalmában. Az Emberi Erő-
források Minisztériumának  kezdeményezésé-
re második alkalommal került sor a Digitális 
Témahétre, amelyen egyre több általános és 
középiskola vesz részt. 

Iskolánk idén is csatlakozott a programhoz, 
melyet április 3-7. között az ötödik évfolyam 
három osztályában valósítottunk meg.

A DTH programja a digitális pedagógia elter-
jesztését, alkalmazásának mélyítését célozza 
annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai 
eszközök, alkalmazott módszerek köre kibővül-
hessen. Így az informatika tantárgy mellett más 
órákon is egyre szélesebb körben és gyakrab-
ban valósulhasson meg a digitális kompetenciát 
alkotó készségek, képességek fejlesztése. A 
program elemei emellett fejlesztik a technikai, 
valamint a digitális és anyanyelvi kompetenci-
ákat, segítik a hatékony és önálló tanulást is. 
Ezen képesség fejlesztésén túl a projekt meg-
valósulása során fontos szerepet kap a szociális 
tanulásra, a másokért való felelősségvállalásra, 
önkéntességre és a médiatudatosságra való 
nevelés is.

A „Lovagi digitorna” óráin (magyar irodalom, 
történelem, társadalom és állampolgári ismere-
tek, technika, természetismeret) az osztályok 
csapatai mérkőztek meg egymással, digitális 
eszközeikkel dolgozva fel az ismereteket 
(okostelefon, tablet, laptop).

A történelemórákon tapasztaltak szerint a 
tanulók fantáziáját megmozgatja a lovagkor. 
Ezért azt gondoltuk, a téma alkalmas arra, 
hogy a középkori erkölcsi normák mai aktua-
litását is bemutassuk, ugyanakkor több oldalról 
közelítsük meg a lovagkorban jellemző életfor-
mát, a lovagi erények felelevenítésével pedig 
a lovagot példaképként állítsuk tanulóink elé. 

Projektünk célja a lovagokról tanult ismere-
tek elmélyítése, gyakorlása, a logikai összefüg-
gések megláttatása, megfogalmaztatása, illet-
ve annak felismertetése, hogy a lovagi erények 
a mai világban is egyetemes értékűek. 

A témahét feladatainak kidolgozása előtt szak-
mai műhelymunkában vettünk részt, aminek 
keretében kidolgoztuk a projektterveket, a doku-

mentációt, valamint a módszertani eljárásokat. 
Megbeszéltünk a projektek időkereteihez illesz-
kedő órarendi változásokat, a tárgyi feltételeket, 
a termek biztosítását. A leendő 5. osztályosok 
szüleit meghívtuk a témahét nyílt órájára, ahol 
bepillantást nyerhettek a munkánkba.

A magyar nyelv és irodalom a projekt nyitó 
és záró órája volt. Az első órán egy filmrészlet 
segítségével felidéztük a lovagokról tanultakat, 
majd tanulóink a lovagi készségek és lovagi 
erények témájához kapcsolódóan csoportmun-
kában feladatokat oldottak meg a learningapps.
org oldalon a pedagógusaink által készített 
tankockák segítségével. A csapatok a második 
órán memóriajáték, beszédkészség fejlesztése, 
középkori stílusban írt levél alkotása, Ki vagyok 
én? – drámajáték, összegzésként „Legyen Ön 
is milliomos!”- játék keretében adtak számot 
megszerzett tudásukról.

A projekten belül természetismeret-órán 
Minecraft számítógépes játék segítségével egy 
megadott váralaprajz alapján a csapatok felépí-
tették saját lovagvárukat. A játékosok így kap-
csolatba léptek egy háromdimenziós virtuális 
világgal, és ebben a környezetben csillogtatták 
meg kreativitásukat.

A történelemórán learningapps.org weboldal 
tankockái sarkallták gondolkodásra a csapa-
tok tagjait, majd a tagul.com szófelhő-készítő 
oldalon 5-10, a tanulók által fontosnak tartott 
szóból a témához kapcsolódó szófelhőt alkot-
tak meg. A tanórán storyboardthat.com olda-
lon háromjelenetes képregényt is készítettek 
„Hogyan lesz az apródból lovag?” címmel. Az 
utóbbi két internetfelület angol nyelvű, így az 
idegen nyelvi kompetenciát is fejlesztettük.

Technika, életvitel és gyakorlat órán a pa-

pírhasználat történelmi fejlődése kapcsán a 
lovagkorban már ismert papírmerítés folyama-
tának megismerése közben a lovagi erények és 
a lovagi életvitelhez kapcsolódó mesterségek 
csoportosításával foglalkoztunk.

A projekt zárásaként a gyűjtött pontok 
alapján a gyerekeket arany, ezüst és bronz 
fokozatú lovagokká ütöttük ezzel is elismerve 
teljesítményüket. 

A projektünk dokumentálását képekben, 
videókban nemcsak intézményünk honlapján, 
hanem videómegosztó oldalon, a település 
hivatalos honlapján is közzétesszük. Sok-sok 
pozitív élménnyel telve mindannyian megál-
lapítottuk, hogy ma is nagy szükségünk van 
lovagokra.

Iskolánk diákjai a projek-
tünk eredményeként valódi 
„digilovagokká” váltak, 

csakúgy, mint a programban 
résztvevő pedagógusok, 

aki idén is kiemelkedő peda-
gógiai munkát végeztek:

Baloghné Bezzeg Zsuzsanna 
a program szakmai koordináló-
ja, és projekt megvalósító

Tóth Zoltán ötletgazda, projekt 
megvalósító, utómunkálatok

Séra Andrea, Tóth Zsuzsan-
na, Szappanosné Rácz Éva, Ba-
kos Zsuzsanna, Koczkásné Pin-
tér Judit projekt megvalósítók

Tóth Mária szervező, admi-
nisztrációs feladatok.
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ifjúsági táborozás
erdőkertesen

A SZEDER Közhasznú Egyesület illetve a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésében 
idén nyáron is lesz tábor, a következő időpontokban.

2017. Július 3-7. Játszunk Bábszínházat tábor 1-4. osz-
tályosoknak
2017. július 10-14. Egyszer volt hol nem volt tábor 
1-4. osztályosoknak
2017. július 17-21.  „Kalandorok kalandra fel!” tábor 
5-8. osztályosoknak
2017. július 24-28. Varázslatos tábor 5-8. osztályo-
soknak
2017 július 31-augusztus 4. Mindent bele tábor 5-8. 

osztályosoknak

Veresegyházon megvalósuló tábor: 
2017. július 3-7. Túlélő tábor: általános iskolásoknak

A tábor díja Erdőkertesi, Veresegyházi, Galgamá-
csai, Vácegresi, Váchartyáni és Rádi gyermekek részére 
7.500,-Ft/ 5 nap.

Külsős gyermekek táborának díja 12.000,-Ft/ 5 nap.

Tábor jelentkezés 2017. június 2-án 8.oo órától a 
Gyermekjóléti Szolgálat épületében. Cím: Erdőkertes, 
Fő út 51.

A tábori jelentkezéshez kérem, hozzák magukkal a 
gyermek TAJ kártyáját és lakcímkártyáját, melyet le 
kell fénymásolnunk!

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

RENDELKEZŐ NYILAT-
KOZAT A BEFIZETETT ADÓ 

EGY SZÁZALÁKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:

18688791-1-13
A kedvezményezett neve: 

SZÜLŐK EGYESÜLETE 
DIÁKOKÉRT ERDŐKERTE-

SEN KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET

2113 Erdőkertes, Fő tér 4
------------------------------------------

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha 

valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy 
külön nevesített intézmény, elkülönített alap 
javára kíván rendelkezni.

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai 
szabvány méretű borítékba, amely e lap mé-
retét csak annyiban haladja meg, hogy abba a 
nyilatkozatot elhelyezhető legyen.

FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és telje-

síthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett 
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAK-
CÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan  
tünteti fel. 
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Erdőkertes Község Önkormány-
zata pályázatot hirdet lakosok ré-
szére a következő kategóriákban:
•	 Környezettudatos	kert
•	 Virágos	épület
•	 Szép	kert	

A pályázat célja, kulturált, gyom-
mentes és virágos belső, elő és utca 
kertek kialakításának elismerése, a 
környezettudatos kertészkedés, a 
kertkultúra fejlesztése, a tisztább, 
élhetőbb mikro- és makrokörnyezet 
és rendezett közterületek létreho-
zása. 

Környezettudatos kert kategóri-
ában az ingatlan előtti közterület, 
az utcáról látható előkert és belső 
kert rendezettségét, tisztaságát, 
gyommentességét, fák, cserjék, vi-
rágok, gyepfelületek állapotát, gon-
dozottságát, környezettudatos víz, 
talajgazdálkodást, a növényválasz-
tás harmóniáját és közvetlen kör-
nyezetébe való illeszkedését, a kert 
és élővilág kapcsolatát (madáretető, 
itató) értékeljük. Környezettudatos 
kert kategóriában elvárás, a kerti és 
konyhai hulladékok megfelelő ke-
zelése, az esővíz gyűjtése és felhasz-
nálása, vegyi anyagok használatá-
nak minimalizálása. 

Virágos épület kategóriában az 
épület ablakpárkányain, erkélyein, 
lépcsőin az utcáról látható tera-
szon, homlokzaton kialakított virá-
gok kompozíciók gondozottságát, 
a növényválasztás és a látvány har-
móniáját, az épülethez és közvetlen 
környezetébe való illeszkedését ér-
tékeljük.

Szép kert kategóriában az in-
gatlan előtti közterület, az utcáról 
látható előkert és belső kert rende-
zettségét, tisztaságát, gyommentes-
ségét, fák, cserjék, virágok, gyepfe-
lületek állapotát, gondozottságát, 
a növényválasztás harmóniáját és 
közvetlen környezetébe való illesz-
kedését, értékeljük.

A pályázatra minden Erdőker-

tesen ingatlannal rendelkező lakos 
jelentkezhet.

Jelentkezési határidő: 
2017. május 15.

Részvételi szándékot a mellékelt 
pályázati felhívás hátoldalán talál-
ható jelentkezési lapon valamint 
Erdőkertes honlapján lehet jelezni, 
melyet a következő helyeken kihe-
lyezett ládákba dobhat be:

o Erdőkertesi Polgármesteri  
          Hivatal
o Neumann János Általános 
          Iskola
o Ki Akarok Nyílni Óvoda 
          mind három telephelye
o ESÉLY Családsegítő 
          Szolgálat
o Erdőkertes Faluház és 
          Könyvtár
A bíráló bizottság június és július 

hónapokban előre egyeztetett idő-
pontban, belső megtekintéssel végzi 
szemléjét. A szemle során fényképet 
készít, melyet az Önkormányzat 
honlapján meg lehet tekinteni. A pá-
lyázók sorszámmal ellátott képeire a 

lakosok kettő alkalommal szavaz-
hatnak, mely szavazat kategórián-
ként a bíráló bizottság szavazatával 
közösen alakítja ki a végeredményt. 
Egy kategóriára egy IP címről csak 
egy szavazatot lehet leadni. 

A kategória I-II.-III. helyezettjei, 
az ingatlan, utca frontjára kihelyez-
hető plakettet és elismerő oklevelet 
és pénzügyi jutalmat nyernek. Az 
I. helyezett 30.000,-Ft, a II. helye-
zett 25.000,-Ft, és a III. helyezett  
15.000,-Ft pénzjutalomban részesül. 
A versenyben résztvevők helyezés-
től függetlenül elismerő oklevelet 
kapnak. A program keretében négy-
évente meghirdetjük a virágos utca 
versenyét, mely címet, az az utca 
közössége nyeri el, ahol arányaiban 
a legtöbb plakettet nyerték el a la-
kosok, illetve ahol az utca közössége 
közös munkával egyéni utcaképet 
hoz létre. E program Erdőkertes kö-
zösségeinek fejlesztését célozza.  

Abban az esetben, ha kategóri-
ánként négy versenyzőnél kevesebb 
indul a bíráló bizottság összevon-
hatja a kategóriákat. A versenyzők-
nek csak egy, az általuk megjelölt 
kategóriára lehet jelentkezni. 

Az eredményhirdetésre és ünne-
pélyes díjátadásra 2017. szeptember 
24-én a szemléken készült képekből 
szervezett kiállítás keretében az Er-
dőkertesi Faluház és Könyvtárban 
kerül sor. 

Tájékoztatom a Tisztelt Er-
dőkertesi lakosokat, hogy 2017. 
szeptember 23-án a Kertes Er-
dőkertesért munkacsoport szer-
vezésében megrendezzük a II. 
Erdő-Kert Fesztivált. A rész-
letes programról későbbiekben 
tájékoztatjuk Önöket.

Bővebb felvilágosításért for-
duljanak bizalommal Nagyné 
Gódor Csilla alpolgármesterhez 
a 06-70-931-0966-os telefon-
számon. 
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az 
erdőkertesi 

judósok 
kirándulása  
avagy a "Bakonyban egy 

Baktató-kaptató"!

Az erdőkertesi judósok ta-
valy nyáron a Bakonyban 

voltak egy családos csapatépítő 
kiránduláson. A kirándulás ösz-
szekovácsolta a gyermekeket és a 
szülőket egyaránt és igazán jelentős 
mérföldköve lett az azóta is reme-
kül működő csapatnak.

A szülők és a gyermekek busszal 
indultak, de a motor szerelmesei a 
busz helyett kétkerekű járgányaikat 
is választhatták. A szervezők aján-
dékkal is kedveskedtek a kirándul-
ni indulóknak: mindenki kapott 
egy egyesületi emblémás kitűzőt és 
egy kis „welcome drink”-et, hogy a 
csapat még egységesebb képet mu-

tasson. Első állomásuk Bakonykút 
volt, ahol az erdőkertesiek egy iga-
zán varázslatos kis településre érve, 
megtekinthették Kertész Lóri bácsi 
dojóját. Lóri bácsi az erdőkertesi 
edző, Vincze Zoli bácsi gyermek-
kori edzője. Lóri bácsi és családja 
szeretettel fogadta a megfáradt uta-
zókat és körbekalauzolta őket apró, 
ámde annál nagyszerűbb dojójában. 
Az erdőkertesi gyerekek megnéz-
hették a Zoli bácsi gyermekkorában 
készült fotókat, elolvashatták Zoli 
bácsi Lóri bácsinak írt levelét és azt 
is megtudhatták, hogy bizony-bi-
zony az ő edzőjük, Zoli bácsi is volt 
csintalan kismackó, aki néha-néha 
elcsalt egy-egy fekvőtámaszt. Lóri 
bácsi szeretettel válaszolt minden kis 
erdőjkertesi judoka kérdésére. 

Ezután a Csókakői vár követke-
zett. A nagy meleg ellenére judósa-
ink és szüleik „bevették” a várat, ha 
nem is rohamozással, de sétával. Egy 
kis pihenő után a csapat megérke-
zett Zircre, a „Bakony fővárosába”, 
ahol egy panzióban szálltak meg. A 
finom vacsora után ismerkedési est 
keretében játékos vetélkedőre került 
sor, amit Zoli bácsi edző és felesége 
Ágota szervezett. A színvonalas ve-
télkedő szenzációsra sikerült, kicsik 
és nagyok egyaránt élvezték. A ve-
télkedő után a dalos kedvű pacsir-

ták megmutathatták ének tudásu-
kat, mert a szervezők még karaoke 
felszerelésről is gondoskodtak. Sok-
sok nevetés, éneklés és beszélgetés 
után hajnalban tértek csak nyugo-
vóra a családok.

Másnap a csapat Bakonybélre 
ment, ahol a kolostort és annak 
környékét tekinthették meg. Dél-
után – a kicsik kívánságát is szem 
előtt tartva – a veszprémi állatkert-
be utaztak, ahol szép és izgalmas 
órákat tölthettek el.

Fáradtan érkezett haza a csapat, 
de tele volt élményekkel. A kirán-
dulás nagyon jól sikerült, valóban 
mindenki jól érezte magát. Az 
erdőkertesi judokák és szüleik, az-
óta is várják a következő kirándu-
lást. Aki pedig nem tudott eljönni, 
a beszámolók alapján kedvet kapott, 
így reméljük idén még nagyobb lét-
számmal kerülhet sor egy újabb csa-
patépítő kirándulásra.

Dr. Bozsár Jusztina

sport
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szaBadtéri szÍnház

Minden bizonnyal az idei  
nyári szabadtéri színházi kínálat 
egyik legvonzóbb színfoltja lesz 
a Mézesvölgyi Nyáresték rendez-
vénysorozata Veresegyházon.

AMézesvölgyi Nyáresték – a két  
hónapig, nyolc hétvégén át jelent-

kező rendezvénysorozatunk, mely, már 
csak méreténél fogva is – 1.250 fős né-
zőtér – az ország egyik legjelentősebb 
szabadtéri eseménye lesz. A programban 
helyet kap az ExperiDance több táncpro-
dukciója, egy exkluzív opera-operett gála 
élő szimfonikus zenekarral kísérve, de ta-
lálnak benne musicalt is, műsorra tűzzük 
az idei veresi színházi évad egyik sikerda-

rabját és Koncz Zsuzsa egyetlen idei nyári  
koncertjét.

A Mézesvölgyi Nyáresték helyszíne a 
veresegyházi Búcsú tér, nyitóelőadása 
pedig az ExperiDance: Fergeteges című 
produkciója, melyet a világhírű táncszín-
ház a 100 Tagú Cigányzenekar közremű-
ködésével mutat be. 

A Mézesvölgyi Nyáresték 
programja:

Július 7., péntek, 20.30
FERGETEGES – A királyné, a gróf és 
a cigánylány. Bemutatja az ExperiDance 
Production a 100 Tagú Cigányzenekar 
szólistáinak közreműködésével

Július 14., péntek, 20.30
SZUPERETT SZIMFONIK
Exkluzív opera és operett gála  
szimfonikusokkal

Július 22.,szombat, 20.30
AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE
Musical - a Kultúrbrigád és az Átrium 
Film-Színház közös előadása

Július 29., szombat, 20.30
KONCZ ZSUZSA KONCERT

Augusztus 6., vasárnap, 20.30
ANCONAI SZERELMESEK
Zenés vígjáték két részben –  
A Veres 1 Színház előadása

Augusztus 12., szombat, 20.30
NOSTRADAMUS – Világok vándora
Időutazás országokon és korokon át, 
örömjáték az ExperiDance repertoár leg-
látványosabb előadásában

Augusztus 18., péntek, 20.30
NE MOST, DRÁGÁM!
Komédia két részben – 
A Veres 1 Színház előadása

Augusztus 27., vasárnap, 20.30
GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA 
– A musicelek alfája és omegája
ExperiDance Production és Omega  
musical

Hivatalos honlap: 
www.mezesvolgyinyar.hu

Nostradamus

Sokszínű színházi nyáresték Veresegyházon - hostess-szolgálat az Asszonykórus viseletében

1. Hány koncertje lesz Koncz Zsuzsának 
2017 nyarán Veresegyházon a Mézesvölgyi 
Nyárestéken július 29-én tartott koncertjén 
kívül?

A. 0
B. 2
C. 7

2. Ki játssza Mézesvölgyi Nyáresték jú-
lius 22-én bemutatásra kerülő Az őrült nők 
ketrece című musicaljében a főszerepet?

A. Zsótér Sándor
B. Jack Nicolson
C. Stohl András

3. Mi a címe a Mézesvölgyi Nyáresték 
augusztus 6-án műsorra kerülő zenés víg-
játékának, mely tavaly szeptemberben mu-
tatott be nagy sikerrel a Veres 1 Színház?

A. Anconai muzsikusok
B. Anconai szerelmesek
C. Anconai nemesek

Elégendő a három helyes 
válasz betűjelét beküldeni a  
kviz@erdokertes.hu e-mail címre, 
közülük sorsolunk ki két jegyet a  
július 7-én pénteken, 20.3o-kor 
kezdődő FERGETEGES című  
előadásra.

Mézesvölgyi Nyáresték - kvízjáték

Ne most, drágám!

PROGRAM
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húsvét a 
gesztenye 

csoportban

Húsvét - a kereszténység 
egyik legnagyobb ünnepe, 

emellett a tavasz köszöntésével, az 
élet megújulásával, a termékeny-
séggel is szorosan összefonódik. 
Legismertebb jelképe a tojás. A 
negyvennapos böjt után sonkát, 
tojást, kalácsot esznek az emberek. 
A csibe, a bárány, a kacsa az újjá-
születést jelképezik, a nyúl a ter-
mékenység jelképe.

Az óvodában kiemelt, fontos fel-
adat az ünnepre felkészíteni a gyere-
keket. Ezen belül a néphagyomány, 
a népszokások megismertetése,  
ápolása.

De hogyan is tesszük ezt?
Húsvét projektünket a Gesz-

tenye csoportban rövid beszélge-
téssel kezdtük. Húsvéti képek né-
zegetése alapján beszélgettünk az 
ünnep lényegéről: mit ünneplünk, 
a jellemző szokásokról és jelképek-
ről (húsvéti köszöntés, locsolko-
dás, zöldágjárás).

A beszélgetés után gyorsan a 
tettek mezejére léptünk. A gye-
rekeknek rögtön eszükbe jutott 
a "nyuszi ül a fűben" kezdetű da-

locska, így énekelve, mondókázva 
fogtunk hozzá először a papírból 
kivágott tojások díszítéséhez majd 
mindenki nagy örömére az igazi 
kukók (kifújt tojás) festéséhez. Az 
így elkészült tojásokat a gyerekek 
haza vihették ezzel díszítve ünne-
pi asztalukat. A csoport asztaláról 
sem maradhatott el a fonott ka-
lács, amit a gyerekekkel közösen 
sütöttünk. 

„ki akarok 
nyílni zöld 

óvoda”
Óvodánk 2015. novemberében 

nyerte el a Zöld Óvoda minősí-
tő címet, melyre nagyon büsz-
kék vagyunk. Támogatónkkal az 
erdőkertesi Polgármesteri Hivatal-
lal, mint fenntartóval közösen az 
a célunk, hogy segítse a gyerekek, 
szülők, nevelőközösség egészséges 
életmód szemléletének formálását, 
a természet iránti szeretet- és tisz-
telet kibontakoztatását, környe-
zetünk védelmét- szebbé tételét 
és felhívja a figyelmet a tudatos, 
takarékos fogyasztás fontosságára.

Óvodásainkat ebben a szemlé-
letben neveljük játékos formában, 
életkori sajátosságaik figyelembe-
vételével. Kiemelkedő fontosság a 
Zöld jeles napok, amikre óvoda-
szinten készülünk rendszeresen. 
Ilyen ünnepek:
- Újrapapír Világnapja (március 
01.)
- Víz Világnapja (március 22.
- Föld napja (április 22.)
- Madarak és Fák napja (május 10.)
- Állatok Világnapja (október 4.)

Március elején az Újrapapír 
napján új dekorációk kerültek ki-
helyezésre az óvoda folyosóján, 
melyeket a gyerekekkel közösen 
készítettünk tojástartókból. Ta-

valy lehetőségük volt a gyerekek-
nek megtekinteni, hogyan készül a 
merített papír, amiből anyák napi 
meghívók, képeslapok készültek.  

A Víz Világnapjára mindenki – 
gyerek, felnőtt kékbe öltözött. 

Idén két-két szomszédos cso-
port „dolgozott össze”, egymás 
részére játékokat szerveztünk, kü-
lönböző vízzel kapcsolatos felada-
tot találtunk ki, melyet a gyerekek 
nagy örömmel fogadtak és játszot-
tak el. 

Volt vízen kinyíló papírvirág, 
kincses vadászat a tengeren, vizes 
kugli, kavicseső, halászfogó stb. 
A délelőtt zárásaként az udvaron 
minden csoport beállt a krétával 
felrajzolt vízcsepp formába a fo-
tózásra. Beszélgettünk a víz kü-
lönböző előfordulási formáiról, 
verseket, meséket hallgattak vé-
gig a gyerekek. Kirándultunk az 
erdőkertesi kispatakhoz. 

A következő nagy esemény a 
Föld napja lesz. Ennek a jeles nap-
nak a mottója: „Fogadj örökbe egy 
virágpalántát”! Erre az alkalomra 
virágvásárt szervezünk, amiben a 
szülők aktívan részt vesznek, ami-
ért hálásak vagyunk.

Ezzel az a célunk, hogy bevirá-
gosítsuk az óvodánk udvarát, kör-
nyezetét. Ezeknek a növényeknek 
a gondozását közösen végezzük 
a gyerekekkel, ezzel is erősítve az 
óvodásaink felelősségtudatát, és 
hogy fejlesszük szépérzéküket.

Minden rendezvényt megörökí-
tünk, dokumentálunk, kihasznál-
juk az új lehetőségeket, változatos-
sá tesszük a programokat.

Reméljük és bízunk abban, 
hogy óvodásaink alkotói lesznek 
a fenntartható fejlődés építésében, 
melyben mi, óvodapedagógusok 
mindig segítségükre leszünk. 

Erősné Stark Katalin
óvodapedagógus 

Süni csoport

óvodai hírek
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május 1-jén

Fotó: Pallag Katalin

koponyeg.hu

Majális

A hétcsapatos Női Labdarúgótornán ezüst érmet szer-
eztünk! Az Erdőkertesi női focicsapat újabb sikere!

Felvonulás

Noi foci„



MAJÁLIS
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