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

n Karácsony előtt elkészült a parkoló 
és peron megvilágításának korszerűsítése 
és bővítése, öt kandelábert állítottunk, és 
kilenc lámpatestet szereltünk fel. 

A beruházást az önkormányzat kezdemé-
nyezte és két kandeláber árának kivitelével 
az előkészítéstől kezdve a teljes beruházás 
költségét is viselte.

n Ma a település területén összesen 90 
db köztéri szemétgyűjtő van kihelyezve. A 
közeljövőben (február-március) további 15 
és az év folyamán megvalósuló beruházások 
során még 15 darab köztéri szeméttároló 
kerül kihelyezésre. Annak ellenére, azok 
hetente három alkalommal azok kiürítésre 
kerülnek, sajnos néhány óra elmúltával kom-
munális hulladékkal telehordják azokat. E 
feladat ellátása egy ember háromnapi mun-
kájába kerül. Amennyiben tudják, látják, 
hogy ki az a lakókörnyezetükben aki így a 
közösség pénzén szabadul meg hulladékától, 
kérem figyelmeztessék. A kommunális hulla-
dékuktól ingyen megszabadulókkal szemben 
eljárást fog indítani az önkormányzat.

n A közvilágítási hibákat továbbra is két 
módon lehet bejelenteni:

- az önkormányzat felé telefonon 
a 06-28/595-040, vagy e-mail-ben az 
erdokertes@erdokertes.hu címen,

- vagy közvetlenül a KÖZVIL 
Zrt. ügyfélszolgálaton a megváltozott  
06-1/457-0575 hibabejelentő vonalán, az 
ugyfelszolgalat@kozvil.hu címen továbbá 
a www.kozvil.hu weboldal hibabejelentő  
felületén.

n Befejeződött a Róheim Kastély tető-
szerkezetének a rekonstrukciója. 850 m2 
új cserépfedés került az épületre, új bádog-
rendszer és csapadékvíz elvezetés épült. A 
szerkezet megerősítés jegyében a gerendá-
zat 70%-a cserélődött, 30%-ban gomba és 
rovarírtásra került sor. A télikert is felújí-
tásra került, és az elválasztó dobozolás is  
kicserélődött. 

n Az önkormányzat épület energiahaté-
konyságot növelő pályázatot adott be. Siker 

esetén megtörténhet az épület födém és 
homlokzatszigetelése, valamint külső nyílás-
záróinak cseréje. 

n A Donga felújítása a tavaszon foly-
tatódik.

n A Magyar Közút munkatársaival bejá-
rást tartottunk a Fő út mentén. Az önkor-
mányzat szándéka az volt, hogy további 5 
gyalogátkelőhely jöjjön létre. A Közút mun-
katársai az 5-ből 3 helyszínt hagytak jóvá. 
Ezek az alábbiak:

- Fő út – Szőlősor utca
- Fő út – Katona J. utca
- Fő út – Cinke utca
Terveztetés most indul, az engedélyezte-

tést követően kerülhet sor a kivitelezésükre.
A gyalogátkelőhelyek biztonságát növelő 

jelzőberendezések kihelyezésének tervdoku-
mentációira többszöri kérésünk ellenére a 
mai napig nem kaptuk érdemi választ.

n Kérem a Tisztelt Kutyatartókat, hogy 
az elkövetkező tavaszi időszakban fordítsa-
nak különös figyelmet arra, hogy kedvencük 
ne tudjon kijutni a közterületre. Könnyen el-
kóborolhatnak, falkába verődve veszélyesek 
lehetnek másokra.

A minden elővigyázatosság ellenére, be-
következő probléma esetén kérem keressék 
a Közterület-felügyelőket.

Polgármesteri tájékoztató

Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata • Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György 
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-055; fax: (28) 595-041;
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com • Honlap: www.erdokertes.hu • Megjelenik havonta 2.850 példányban • Grafikai
munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila
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A 2017. december 
12-én megtartott 
Képviselő-testüle-
ti ülés napirendjei 
voltak:

 
1. 2018. évi munkaterv elfogadása
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

2. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfoga-
dása
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

3. Folyószámlahitel hosszabbítás
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

4. Veresegyház Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása társulási megállapo-
dás módosítása
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

5. Településképi önkormányzati rendelet, 
településképi arculati kézikönyv
 Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

6. Belterületbe csatolás
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

7. Ingatlanok rendezése
  Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
Egyebek napirend keretében:

8. Építményadó rendelet módosítása
 Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

9. Szennyvízközmű Társulás képviseleti jo-
gosultság
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

10. Szennyvízközmű vagyon bérleti-üze-
meltetési szerződés
 Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

 
A Képviselő-testület határo-

zatot hozott az Önkormányzat 
2018. évi munkatervéről. A tes-
tületi ülések az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzata értel-
mében a hónap első keddi napján kerülnek 
megtartásra.

A Képviselő-testület elfogad-
ta a 2018. évi belső ellenőrzési 
tervet.   

 
A Képviselő-testület döntést 

hozott a folyószámlahitel hosszab-
bításáról, melynek felhasználására 
a településfejlesztési feladatokkal 

kapcsolatban kerülhet sor.
 
A testület hozzájárult a 

Veresegyházi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása 
társulási megállapodásának mó-

dosításához.
 
A képviselők elfogadták Erdő-

kertes településképének védelmé-
ről szóló 18/2017. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletet és a 

település Településképi Arculati Kézikönyvét.
 

Egyebek napirend keretében:
n A testület döntött az épít-

ményadóról szóló 2/2016. (II. 
3.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról. A rendelet módosítására kizárólag 
a reklámadóról szóló jogszabályváltozás miatt 
került sor. Az önkormányzati rendelet a reklám-
hordozó reklámközzétételre használható felü-
letét tekinti adóalapnak, az adó évi mértéke 
0.- Ft/m2. A reklámhordozó adóköteles, beval-
lást kell teljesíteni, de adófizetési kötelezettség 
nem keletkezik.

 
n A Képviselő-testület elfogadta a Veres-

egyházi Regionális Szennyvíz-rendszerre vonat-
kozóan az ellátásért felelősök képviselőjének 
Veresegyház Város Önkormányzatát.

 
n Az Önkormányzat elfogadta a Veresegy-

házi Regionális Szennyvíz-rendszerre a Duna 
Menti Regionális Vízművel kötendő bérleti-üze-
meltetési szerződést.

 
Zárt ülés keretében határozatot 
hozott:
n négy erdőkertesi ingatlan 

belterületbe csatolásáról;
n két ingatlant érintően az ingatlanok hely-

zetének rendezéséről;

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL>

testületi hírek

n A Béke utcának a Fő út és a Vereckei 
utca közötti részén – kivéve az Árpád és 
Vereckei utca közötti szakaszon – befe-
jeződött az útépítés. Az említett utóbbi 
szakaszon az aszfaltozás, a megfelelő idő-
járási körülmények bekövetkezte után ké-
szül majd el. Jelenleg a vízépítési munkák 
folynak. Az éríntett szakasz közvilágítási 
helyzetével foglalkozunk, s ha a feltételek 
adottak lesznek a bővítés megtörténik.

n A Béke utcának a Fő út és Bocskay 
utca közötti szakaszán a DMRV Zrt. a ge-
rincvezetéket saját költségén kicserélte. A 
beruházáshoz az önkormányzat úgy járult 
csak hozzá, ha annak része az utca teljes 
szélességben történő újra aszfaltozása.
Jelenleg a munkák utáni konszolidációs 
időszak telik.

n Az időjárás jobbra fordultával, ha 
már a talaj kiszáradt az önkormányzat to-
vább folytatja az utak rekonstrukcióját.
Elsőként a tavalyról elmaradt Kígyóstó és 
Zombori utcákkal kezdünk.

n Első alkalommal rendezzük meg Erdő-
kertesen a Kocsonyafesztivált. 
Sokan hiányolták, hogy az Advent és a Ma-
jális között nincs egy alkalom amikor a nyári 
rendezvényekhez hasonlóan, igazodva az 
időjáráshoz és a téli hangulathoz illeszkedve 
lenne egy olyan program amikor a falu apraja-
nagyja eljöhet és együtt jól szórakozhat.
Ennek jegyében szervezzük meg ezt a rendez-
vényt, melyre szeretettel várjuk mindannyiukat 
2018. február 24-én 15.oo órától.

 Dr. Pásztor László
polgármester
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Bérfejlesztések és 
adókedvezmények a 

családokért 

Már eddig is számos, a ma-
gyar családokat segítő 

intézkedést hozott a kormány és 
a most hatályba lépett intézkedé-
sek is a magyar családokat erősí-
tik – nyilatkozta Tuzson Bence, a 
választókerület országgyűlési kép-
viselője. A családok megerősítését 
szolgálják az adócsökkentések, az 
adókedvezmények, a minimálbér-
emelések és a többlépcsős bérfej-
lesztési programok is.

Tuzson Bence kiemelte, hogy 
januártól havi 35 ezerre nőtt a két-
gyerekesek családi adókedvezménye. 
Ez az intézkedés 396 ezer családot 
érint. Január 1-től a minimálbér 
emelkedésének köszönhetően nőtt a 
gyed összege egyről két évre, a dup-
lájára emeltük a diplomás gyed idő-
tartamát. Újabb támogatást kapnak 
a jelzáloghitelesek. Ezen családok 

tartozása a harmadik, vagy továb-
bi gyermekek megszületése esetén 
gyermekenként 1-1 millió forinttal 
csökken, ez igaz a később felvett hi-
telekre is. Az első gyermek vállalása-
kor az édesanya fennálló diákhitelét 
felfüggesztik, a másodiknál a tarto-
zása felét elengedik, a harmadiknál 
pedig az egészet. A közétkeztetés 
területén is nagyot léptünk előre. 
Míg a baloldali kormány idején 27 
milliárd forint, idén már 79 milli-
árd forint jut közétkeztetésre, így a 
gyerekek nagy többsége ingyen tud 
étkezni.

A nyugdíjasok is számíthatnak 
a kormányra – mondta az államtit-
kár, aki részletezte: a kormány cél-
ja, hogy a gazdaságunk évről évre 
javuló teljesítményét a nagyszülők 
nemzedéke is érezhesse. Az elmúlt 
években megteremtettük a méltó-
ságteljes, tisztességes időskor feltét-
eleit, s az idén további 3 százalék-
kal, átlagosan mintegy havi 4 ezer 
forinttal emelkednek a nyugdíjak. 
Amennyiben a Fidesz-KDNP foly-
tathatja a kormányzást és a gazda-
ság továbbra is bővül, akkor várha-
tóan az idén is módunkban áll majd 
nyugdíjprémiumot folyósítani.

Az elmúlt években azért dolgoz-

tunk, hogy segély helyett munkából 
éljenek a magyarok, és mindenki, 
aki tud és akar, az dolgozhasson. So-
kat léptünk előre, hiszen a munka-
nélküliség 12%-ról rekord alacsony 
szintre, 3,8%-ra esett vissza 2010 
és 2017 között hatéves bérmegálla-
podás teszi lehetővé, hogy az idén 
januártól emelkedjen a minimálbér 
és a szakmunkás minimálbér össze-
ge is – ismertette a képviselő. Mint 
mondta, az előbbi nyolc százalék-
kal, utóbbi pedig 12 százalékkal lesz 
magasabb az idén. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy 2010 óta a minimál-
bér 88 százalékkal, vagyis 73 500 
forintról 138 ezerre, a szakmunkás 
garantált bérminimum pedig több 
mint 100%-kal, 89 500 forintról 
180 500 forintra emelkedett.

 Folytatódnak az ágazati béreme-
lési programok, magasabb bérre szá-
míthatnak a rendvédelem területén, a 
felsőoktatásban és az állami vállatok-
nál dolgozók is. Tovább nő a vasuta-
sok, a postai dolgozók, a regionális 
közlekedési és víziközmű társasá-
goknál dolgozók bére. Az egészség-
ügyben is jelentős előrelépés történt. 
Az ápolók bére 2016 és 2019 között 
65%-kal emelkedik, a mentősöké 
ennél is nagyobb mértékben, a szak-
orvosok és szakgyógyszerészek bére 
két év alatt 207 ezer forinttal nőtt. 
Több pénzt kapnak a rezidensek, a 
védőnők, a háziorvosok és házi gyer-
mekorvosok is. 2012 óta a mostani 
béremelésekkel együtt a kormány 
eddig 400 milliárd forintot fordított 
az egészségügyi dolgozók béremelé-
sére. Folytatódik Budapest történe-
tének legnagyobb kórházfejlesztése, 
a következő években 700 milliárdot 
költünk a fővárosi és Pest megyei 
kórházak, fejlesztésére, összesen 25 
kórházban, illetve hét önálló szak-
rendelőben valósul meg fejlesztés.

Mogyorósi Zsuzsanna

iNterjÚ

Célunk, hogy a gazdasági 
eredményeinkből minden 
generáció részesülhessen 
– mondta Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő

2018 a családok éve



4

Szeretném az 
elmúlt év rövid 
összefoglalójával 
kezdeni. 

Csak egy 
gyors összegzés 
nagyvonalakban 

a Felügyelet 2017-évi munkájáról:
n kutyatámadás: 4,
n állattartás ügyek (haszonállatok): 4, 
n állatvédelmi ügyek: 30, 
n elhullott állat: 16,
n elhagyott elkobzott állat : 6 
n fakivágási kérelem:7, 
n gyomos ingatlan: 47,
n engedély nélküli  Közterület-
használat:19, 
n szemetelés-szabálysértési feljelen-
tés: 3, 
n tiltott hálózati kereskedelem : 3,
n rendszám nélküli jármű közterü-
leten : 29,  
n sűrűn utcán lévő kutyák bejelen-
tése: 10, 
n talált kutya: 107,
n közlekedési szabályszegés: 
123 esetben kellett eljárni illetve  
szankcionálni.

Ezek csak  azok az esetek, amikor 
eljárást  is kellett kezdeményeznünk.

Erőfeszítéseink ellenére még 
mindig több olyan kutyatartó van, 
aki fittyet hány a figyelmeztetésre 
a büntetésre, és semmit nem, tesz 
annak érdekében, hogy kutyáját 
az ingatlana területén belül tartsa 
ezzel megkeserítve a lakó közösség 
minden napjait. 2018-ban is nagy 
gondot fogunk forditani a  szabá-
lyok betartására. Még mindig sok, 
az egyedül utcán kóborolni hagyott 
kutya mellett a szabálytalan várako-
zás, a Rákóczi utcában a rendelőnél, 
a Nemes utcában a Posta előtt, a Fő 
úton a járdán, illetve a telepített 
zöldfelületen (Béke utca vasút állo-
más  közti szakaszán). A Közterület 

Felügyelet a helyi rendelet értel-

mében 50.000 Ft-ig terjedő bírsá-
got szabhat ki a közösségi együttélés 
szabályait megszegőkre. Szeretném 
felhívni a figyelmet az „ÉGETÉS” 
problémájára. Rendeletünk ősztől 
tavaszig kedden és szombaton meg-
engedi a száraz avar és gallyak égeté-
sét, de csak ezt és semmi mást. Tilos 
ezeken a napokon is egyéb hulladék 
műanyag égetése nyílt téren és a 
kályhákban, kazánokban is! Fontos 
volna odafigyelni, ne gyújtsunk tü-
zet nedves párás ködös időben. 

Különösen most a téli időszak-
ban ne felejtsék el az ingatlan tu-
lajdonosok a járdák takarítását csú-
szásmentesítését sem. Ha ezekre az 
apró dolgokra oda figyelünk, sokkal 
élhetőbb lesz a környezetünk.

Befogad-LAK Hírek:

 A múlt év-
ben 107 esetben 
kellett felügye-
let nélkül utcán 
kóborló kutyá-
hoz mennünk. 
Sokuknak van 

már azonosító mikrochipje, de miu-
tán 2013 óta kötelező nem szabadna 
egy jelöletlen kutyát sem találnunk. 
Sokuk szerencsésen haza került a 
csipnek köszönhetően. Itt szeretném 
elmondani, hogy Erdőkertes Község 
Önkormányzat rendelete értelmé-
ben az állatok befogási költsége 5.000 
Ft + 1.000 Ft a napi tartási költség, 
ha aznap nem kerül haza. Első al-
kalommal ennyivel „megússza” a 
kutya tulajdonosa, ha viszont több-
ször előfordul, a felügyelet 50.000 
Ft.-ig terjedő bírsággal élhet illetve 
szabálysértési feljelentést von maga 
után amit a Kormányhivatal 200.000 
Ft pénzbírsággal is büntethet.  
Vigyázzunk kedvenceinkre!

Jelenleg  40 kutya van a befogad-
lak gondozásában. 2017-ben 47 ku-

tya került hozzánk, melyeknek erő-
feszítésein ellenére sem találtuk meg 
a gazdáját, viszont 20-an új szerető 
családra találtak.  Sajnos a hozzánk 
került kutyák szocializálatlanok ne-
veletlenek, így igen komoly munka, 
míg olyan kutyát „faragunk”belőlük, 
akik aztán életük végéig élhetnek 
családi környezetben. Ezeket a ku-
tyákat oltani chippelni ivartalaní-
tani kell, mielőtt családot találunk 
számukra, nem is beszélve az egyéb 
betegségek kezeléséről, ami komoly 
anyagi ráfordítást jelent, és csak 
támogatóink anyagi segítségével 
tudjuk megoldani illetve folytatni. 
2018.-ban sem kaphatunk még adó 
1 %.-ot ezért az Önkormányzati se-
gítség mellett csak adományokból 
illetve saját költségen tudjuk finan-
szírozni a költségeinket ami a múlt 
évben közel kétmillió forint volt.

2017-ben is volt lehetőségünk 
50 kutya ingyenes ivartalanítására a 
svájci SUST alapítvány támogatásá-
val, így már 100–ra emelkedett azon 
erdőkertesi kutyák száma, melyek 
ezen program keretében oltottunk, 
chippeltünk és ivartalanítottunk, 
megakadályozva a fölösleges szapo-
rulatot. Aki anyagilag tudja támo-
gatni tevékenységünket az alábbi 
számlaszámon teheti: 

Köszönjük, ha segít!

Befogad-LAK Erdőkertesi 
Állatvédő Alapítvány

Számlaszám:
OTP: 11742568-20003775
Nemzetközi utalás esetén:
IBAN: HU75 11742568 

20003775 00000000
SWIFT Kód: OTPVHUHB

KÖSZÖNJÜK! 

Mittó Gabriella és
Miksi József

Közterület Felügyelő

erdőkertes közterület-felügyelet
környezetünk



5telePülési értéktár

Nemzeti érték nyilvántartásáról rendelkező jogszabály száma: 
2012. évi XXX. Tv. 3. § (1) bek.; 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 13. § (1) bek. 
Nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: 
Erdőkertesi Települési Értéktár  
 
 

Ifjúsági tábor 
(nemzeti érték neve)  

 
 
 
 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése:  
Ifjúsági tábor 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 
X természeti környezet □ turizmus   
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
Erdőkertes, Fő út 232. 4078 hrsz 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  
 
  x települési  □ tájegységi  □ megyei 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  
Wessely Mária és Wessely Johanna volt erdőkertesi lakosok tulajdonát képező területet 
hagyományozták a településnek ifjúsági tábor kialakítása és közösségi rendezvények céljára. 
Az adományozók emlékét emléktábla és kőkert őrzi.   
   
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A terület ajándékozóinak az emlékét megőrzi a település. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
Asztalos István-Zombor István: A 100 éves Erdőkertes c. könyv 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
www.erdokertes.hu 
 

 
 
 
 
 
 

Nemzeti érték nyilvántartásáról rendelkező jogszabály száma: 
2012. évi XXX. Tv. 3. § (1) bek.; 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 13. § (1) bek. 
Nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: 
Erdőkertesi Települési Értéktár  
 
 

Erdőkertes Karácsonyi Koncert rendezvénye 
(nemzeti érték neve)  

 
 
 
 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése:  
Erdőkertes Karácsonyi Koncert rendezvénye 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus   
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
Erdőkertes Ökumenikus Evangélikus Templom épületében megtartott karácsonyi 
rendezvény 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  
 
  x települési  □ tájegységi  □ megyei 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  
A községben élő zenészek és énekesek bemutatkozása, valamint meghívott vendégek 
közreműködésével megtartott évek óta hagyományt teremtő rendezvény.   
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A település kulturális életének meghatározó hagyományos rendezvénye.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
www.erdokertes.hu 
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kertelés
Folyamatosan 

várom a régi és az 
új kertészek kérdé-
seit, és közben arra 
gondoltam, hogy 

válaszolok, ha van kérdés, ha nincs.

A hosszú téli estéken van idő megter-
vezni, eldönteni, hogy milyen fákat, 

bokrokat ültessünk tavasszal, mivel a már 
fagyos földbe nem célszerű. Néhány ötlet. 
A cseresznyelégy lárváinak kártétele ellen 
elég nehéz védekezni, ezért javasolom 
a korai fajtákat, amelyek többé-kevésbé 
megelőzik a cseresznyelégy rajzását. Ilyen 
például a Bigarro Burlat és a szomolyai fe-
kete cseresznye, amelyek egymást poroz-
zák is. Meggyből a Meteor korai. A késői 
meggyfajták (kántorjánosi és a debreceni 
bőtermő) szintén alig károsodnak. Sze-
rintem a többi gyümölcsfajtánál ez nem 
szempont.

Amíg nem fagyos a talaj, és van né-
hány enyhébb nap, őszi ásás végezhető. 
Minél mélyebben lazítjuk a talajt, annál 
több vizet tud felvenni és tárolni, később 
kell kezdeni öntözni és kisebb mennyiség-
ben. A mi homoktalajunkon ez fontos. Az 
én korosztályom még tanult az iskolában 
az őszi mélyszántásról, ami a sok víz fel-
vételével csökkentheti a mamár minden 
tavasszal jelentkező belvízkárokat. A se-
kély talajművelés kevesebb üzemanyag 
felhasználást igényel, gazdaságosabbnak 
tűnik, de látható a hatása: belvíz, későbbi 
vetés (mert nem lehet rámenni a földre), 
támogatáskérés, stb. 

A téli nyugalomban ne bántsuk a fákat, 
csak a nyilvánvalóan száraz árakat vágjuk 
le. A sebek nem gyógyulnak be nedvke-
ringés hiányában. Fontos: Az évelők élet-
folyamatai télen sem állnak le, legfeljebb 
mérséklődnek. A lakásban tartott évelőket 
mértékletesen célszerű öntözni. Külön fel-
hívom a figyelmet a kertben lévő tuják és 
fenyőfélék öntözésére elsősorban a száraz 
teleken. A fa, bokor nagyságától függően 
egy-két vödör vizet megérdemelnek 2-3 he-
tenként. Sok évvel ezelőtt 6-8 tujánk pusz-

tult ki. Ezután kutattam az okát, sikerrel.
A téli estéken tervezhetjük a zöldséges-

kertet is: mit-hova-mennyit ültessünk a jövő 
évben. Írjuk össze, milyen magok maradtak 
az előző évről, melyek határideje nem járt 
le. Ennek ismeretében vásároljunk tavasz-
szal. Nem jó, ha az üzletben az emlékeze-
tünkre hagyatkozunk (a fiatal emlékezetre 
sem!) Szokták javasolni: éhesen sohasem 
szabad élelmet vásárolni, mert másfél-két-
szer annyit veszünk, mint szükséges. 

Tisztelt Olvasók! Amit leírok, az több-
nyire velem történt. Ezekből okultam. 
Még a 80-as években meglátogatott 
egy kollégám késő ősszel. Megnézett 
mindent a kertben, elégedett volt, végül 
megkérdezte: Van neked fáradt olajad? 
Van-válaszoltam, mivel a Skodámban én 
cserélgetem az olajat. Lemostuk az ösz-
szes szerszámot, talicskát, sütőeszközt. 
Bekentük a fáradt olajjal, így tettük el 
tavaszig, és azóta évente ezt csinálom. 
Barátom elmondta, hogy egy jól ápolt 
kerti szerszám kiszolgál egy gazdát egész 
életében. Ez régimódi, nem fogyasztói-
társadalmi szemlélet, de a kézhez álló, 
megszokott ásó, kapa, gereblye, metsző-
olló aranyat ér az én szemléletemben.

Horváth Viktor

kistérségi 
ki-mit-tud 

verseny 
gyerekek-

nek!
Kedves Gyerekek és 

Szülők!

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szo-
ciális Alapellátási Központ család és 
gyermekjóléti szolgálata, a SZEDER 
Egyesület és a Veresegyházi Gyermek-
jóléti Alapítvány idén ismét megrende-
zi Ki-Mit-Tud versenyét, amely 2018. 
március 24-én 9.oo órakor veszi kez-
detét az Erdőkertesi Faluházban.

A versenyre a következő kategóriákban 
lehet jelentkezni: 

• Vers és próza
• Tánc 
• Ének
• Zene
• Egyéb

Jelentkezni egyéni és csoportos formá-
ban is lehet. 

Jelentkezhetnek a 6 és 15 év közötti 
gyermekek a következő településekről: 

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

Jelentkezési lapjaikat az adott település 
családsegítőjében kell leadni. 

Jelentkezési határidő: 
2018. március 19.

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető
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köszönet a 
támogatásért!

Az elmúlt év végén ismét meg-
rendezésre került Veresegyhá-
zon a 12 órás éjszakai úszás, foci 
verseny a jótékonyság jegyében. 
Mint ahogy az már hagyomány a 
résztvevők azon túl, hogy jó han-
gulatban egészségük megóvása 
érdekében sportoltak, jótékony-
kodtak is. 

A nevezők 2017-ben is ren-
geteg ajándékkal, tartós élelmi-
szerrel támogatták a kistérségben 
élő hátrányos helyzetű családok 
gyermekeit. Hat asztalnyi ajándék 
gyűlt össze, melyet a családsegítő 
munkatársai az önkormányzatok, 
a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület, a Veresegyház Kisrét utcai 
GE, a lakosok és a versenyzők 
felajánlásával, műsoros délutá-
ni ünnepség keretében adtak át. 
A támogatásból 101 család, 205 
gyermeke kapott csomagot. 

Köszönjük mindazoknak, akik 
felvállalták, hogy megszervezik 
és lebonyolítják ezt az eseményt, 
akik ebben a rohanó és önző vi-
lágban gondoltak azokra is, akik 
nélkülöznek. 

Köszönet illeti Diósi Pétert és 
Baranyó Csabát, akik megszer-
vezték ezt a napot.

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

PálYázati FelHÍVás 
lakosokNak

Tisztelt Erdőkertesi Lakosok!

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ pá-
lyázatot hirdet hétfői és szerdai élelmiszercsomagok átvételére az 
alábbi feltételeknek megfelelő lakosok számára: 

•	 nyugdíjasok	részére,		ha	az	egy	főre	jutó	jövedelem			80.	000,-Ft	
alatt van

•	 gyermeket	nem	nevelő	felnőttek	részére,	ha	az	egy	főre	jutó	jö-
vedelem 80. 000,-Ft alatt van

•	 gyermeket	nevelő	családok	részére,	ha	az	egy	főre	jutó	jövede-
lem 60. 000,-Ft alatt van

Pályázni a családsegítőben található jelentkezési lapon 
jövedelemigazolással lehet. 

Részletes információért 
forduljanak munkatársaimhoz 

bizalommal. 

Pályázataikat  
2018. március 1-ig várjuk!

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető
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u 2-3-4-én Kultúrházak Éjjel-
Nappal országos rendezvénysorozat 
erdőkertesi eseményei, benne:

- 2-3-án II. ERDŐKERTESI 
MIKROKONTROLLER NA-
POK – kapunyitás: 18.oo órakor

- 3-án 15.oo „ISTEN HO-
ZOTT!” a Polgármester köszönti 
a 2017-ben Erdőkertesre költözött 
családokat

u 10-én  19.oo a Ki Akarok 
Nyílni Óvoda SZMK jótékonysági 
bálja – zene: Dj. Barkas 

Belépőjegy: 3.500.-Ft, melyet a 
Faluházban is meg lehet vásárolni. 
Támogatójegy is van!

u 16-án (péntek) 15.oo-19.oo    
BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE

Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a beje-
lentkezés határideje: febr. 10-ig!)

u 15-én 17.oo A Meridián klub 
farsangi rendezvénye

u 24-én KERTESI KOCSO-
NYA-MUSTRA gasztronómiai 
rendezvény a Szent István parkban

15.oo Kapunyitás
15.3o Répa-Retek-Mogyoró inte-

raktív gyermekműsor
17.oo Sztárvendég: Bon-Bon
18.oo Eredményhirdetés - Kocso-

nyakirály cím átadása
18.3o Tűzzsonglőr show -  

SÁRKÁNYLÁNYOK
19.oo Utcabál - Madarak Házi-

buli Zenekar és a Dj. Barkas
 
u 24-én (szombat) 14.oo   

ULTI-KLUB

u 25-én (vasárnap) 17.oo 
NOSZTALGIA KLUB

u 27-én (kedd) 18.oo TÁR-
SASKÖR – Erdőkertesi szemmel –  
India II. rész  - vetítettképes előadást 

tart élményeiről Fogarasi Tibor nyu-
galmazott egyetemi tanár 

Közép-Hindusztán (Uttar 
Pradesh állam )

Datia: XII. szd.-ban épült palota 
és kert

Orcha: az erőd falakon be-
lül a bundela király két palotája 
( Jahangoe Mahal, Radzs Mahal és a 
Pravin Mahal)

Kajuraho: A Világörökség része 
IX-X. szd-i templom csoport (26 
db.) a hindu templom építészet 
csúcspontja

Varanasi (Benares az eredeti neve) 
a Gangesz-parti város, Napfelkelte 
csónakból és a halott égetés látványa

Sarnath: a buddhista világ egyik 
legfontosabb zarándok helye, itt lát-
ható India legnagyobb sztúpája

 (A belépés díjtalan!)

v 6-án 9.oo és 11.oo GYERMEK-
SZÍNHÁZ – Dvořák és Patka Szín-
ház: Csacska nyulacska, mesejáték

v 8-án 17.oo KÖSZÖNTJÜK 
A NŐKET! Szórakoztató műsor a 
Nemzetközi Nőnapon

v 9-én 18.oo Kiállításmegnyitó 
– Tavasz – Juhos Nándor fotókiál-
lítása

15.oo órától vendégünk: a Somo-
gyiak Baráti Köre

v 10-én SPORTBÁL

v 15-én Községi ünnepség a  

'48-as Forradalom és Szabadságharc 
170. évfordulóján

v 24-én 10.oo Ki Mit Tud? Az 
ESZAK szervezésében

***

FELHÍVÁS!

v Helytörténeti ku-
tatásokkal foglalkozó 
klub létrehozását ter-
vezzük, melyhez vár-

juk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik 
elhivatottságot éreznek a település múltjának 
kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett 
családok életének, sorsának felderítésére.

***

v TÁRSASKÖR
Előadásokat, progra-

mokat, beszélgetéseket 
szervezünk a község és 
a környék lakói számá-
ra, akik érdeklődnek a 

múlt és jelen történései, jelenségek, okok és 
okozatok iránt, kíváncsiak a világ dolgaira, van-
nak ismereteik, véleményük, melyeket megfe-
lelően alátámasztott ellenvélemények hatására 
akár meg is változtatnak. A TÁRSASKÖR elneve-
zés kiegészítéséhez 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 szín-
házjeggyel jutalmazzuk. 

***

v A Kertesi Kamarakórus várja 
a tagjai közé mindazokat, akik 
szívesen énekelnek, és szeretik 
a jó társaságot. A kóruspróba csü-
törtök 18.oo órakor kezdődik a 

Faluházban, karvezető Iványi Magdolna.

v A Faluház GYERMEKMEG-
ŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, 
elsősorban a saját rendezvényei 
idejére, hogy a kisgyermekes 

szülőknek megkönnyítsük a programjaink 

www.erdokertesfaluhaz.hu

Február

FalUHáz

Márciusi előzetes
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látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

***

v JÁTSZANI JÓ! TÁRSAS-
JÁTÉK KLUB indítását tervez-
zük ősztől felnőttek számára. 
A havi egy alkalom időpontját 

a jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk ki. A 
„JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg sok 
ember érdeklődését felkelti, és szívesen 

választja a kikapcsolódásnak eme formáját. 
Emellett – vagy ennek keretében – a bridzs-
ben járatos emberek jelentkezését is várjuk, 

szeretnénk bridzs klubot is létrehozni.

***

v Szirmai Edit (többek kö-
zött) PreKanga és KangaBurn 
edző január 29-étől hétfőnként 
10.3o-tól Kangatraininget tart, 
jelentkezni a Baba-Mama klub 
elérhetőségein lehet.

***

v BioPont klub 2014. 
májusától havi-másfélhavi 
rendszerességgel klubnapot 
tart a Faluházban, amelyen 

a témákat a tagok igényei szerint választjuk. 
A fő irányvonal továbbra is a környezettuda-
tos, vegyszermentes életmód kialakításához 
nyújtott segítség. Az előadásokhoz kapcso-
lódóan az egymástól-tanulás módszerét (is) 
alkalmazzuk. A „benti” foglalkozások mellett 
célzott természetjárásokon veszünk részt, pl. 
gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá 
gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények 
feldolgozását. Ebben a hónapban a Földünk vé-
delmében „másfajta” föld- és talajműveléssel 
kapcsolatos a téma. „A permakultúra sokkal 
több mint csak (bio)kertészkedés, vagy visz-
szatérés a gyökerekhez. Egy tudatos tervezési 
forma, mely a rendszerben élő összes élőlény, 
s így végeredményben az egész Föld és élővilá-
ga kölcsönös előnyére és hasznára válik. Maga 
a szó a “permanent” (állandó), valamint az 
“agriculture” (mezőgazdaság) és a “culture” 
(kultúra) angol szavak összeszerkesztéséből 
keletkezett David Holmgren és Bill Mollison, a 
permakultúra ausztrál szülőatyja jóvoltából.”  

(idézet Ványa Kira honlapjáról) A részvétel 
díjtalan!

***

v Mikrokontroller klub  működik 
a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, la-
kásriasztó-, öntöző automatika-, 

látvány-elektronika áramkör építés. Mikrokont-
roller- és számítógép programozás. Linux alap-
ismeretek.  
A klub vezetője Tóth János Péter.

Mit keres az internet a 
mosógépben?

Hogy beszélget a tolókapu az 
okostelefonnal?

Dobbal verebet továbbra sem, de vajon le-
het-e kamerával egeret fogni?

Ezekre és még sok hasonló, alkalmasint ab-
szurdnak tűnő kérdésére is választ kaphat bár-
ki, aki ellátogat 2018. február másodikán és 
harmadikán, a Kultúrházak Éjjel-Nappal 2018-
as eseményeire az Erdőkertesi Faluházba.

Az Erdőkertesi Mikrokontroller Klub második 
alkalommal rendezi meg országos meghirde-
téssel  az Erdőkertesi Mikrokontroller Napokat, 
ahol ezúttal az internet kapcsolattal rendelkező 
olyan eszközökről lesz szó, amelyek az elkövet-
kezendő pár évben meghatározóvá fogják tenni 
mindennapjainkat. Legyen az mosógép, öntöző 
automata, lakásriasztó, szobatermosztát, vér-
nyomásmérő, ekg, vagy akár kávéfőző, mind-
egyik már most kapható IOT technológiával 
ellátott kivitelben.

Vannak, akiknek semmit nem mond ez a 3 
betű, vannak, akik már olvastak róla. És megint 
csak vannak, akik már úgy készítenek IOT ala-
pú okoseszközöket, mint 40-50 évvel ezelőtt 
az én korosztályom a fémépítővel toronydarut. 
Igen, többnyire 10 és 20 év közötti fiatalokról 
van szó.

Várunk mindenkit, aki csak a külsőre kíván-
csi, de nagy örömünkre fog szolgálni, ha valaki 
be szeretne nézni a “motorháztető alá” is. Sőt 
azokat is nagyon várjuk, akik szánnak arra pár 
órát, hogy maguk elkészítsék első saját fejlesz-
tésű IOT berendezésüket. Az ötleteit senki ne 
felejtse otthon!

A rendezvényen a részvétel ingyenes.
(Mélyvíz, csak úszóknak!: Arduino, 

Raspberry-Pi, ESP8266, MicroBit, STM32, 
MSP432, MicroPython) bővebb információ: 
http://2113.hu

***
A FALUHÁZBAN ISMÉT MŰ-
KÖDIK  KÁVÉ AUTOMATA.

***

v Alapfokú gombais-
mereti tanfolyam indul ismét 
2017. őszén a Faluházban. 
A tanfolyam két féléves. Ősz-

szel és tavasszal 6-6 elméleti 
foglalkozás és 6-6 terepgyakorlat lesz. Az elő-
adások minden második csütörtökön 18-20 óra 
között lesznek, a kirándulások pedig hétvégén 
a délelőtti órákban, kb. 2-3 órás elfoglaltságot 
jelentenek.

Kb. 110 gombafaj megismerésére nyílik 
lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés sza-
bályaival, élettannal, a gombák felépítésével, 
határozó bélyegeivel, a gombamérgezésekkel, 
a felhasználási és tartósítási módokkal, vala-
mint a gyógyhatású gombákkal is.

A tanfolyam csak megfelelő számú jelentke-
ző esetén indul.

További információk, jelentkezés:  
30-293-0359 szidoniakis@gmail.com

***
Kertesi Kocsonya-mustra  

2018. február 24.
Gasztronómiai verseny 2 kategóriában

Kocsonyafőző versenyre hívunk minden 
vállalkozó szellemű asszonyt, leányt, férfiem-
bert! Bárki benevezhet, a szakács-végzettség 
sem akadály! 

Versenyszámok:
1. Hagyományos kocsonya
2. Különleges kocsonya (húsmentes)
Az elsőben egyértelmű a feltétel: az a bi-

kultúra
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zonyos „kocsonya”, ami  nem szorul magya-
rázatra. A másodiknál viszont szükség van 
kreativitásra és bátorságra.

 A nevezés határideje: február 18.
Nevezni lehet a Faluház elérhetőségein és 

személyesen. 
Nevezési díj nincs, de az alapanyag a ver-

senyzők költsége.

Február 20-ától a Faluházban mindenki 
átveheti az egységes műanyagedényeket, ami-
ben hozni kell az öt adag kocsonyát a verseny 
napján, 12.oo órától 14.oo óráig. 

A versenyen hivatásos és amatőr szakácsok-
ból 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  megkapja.

Eredményhirdetés a szabadtéri rendezvé-
nyen, 19.oo-kor lesz.

A farsangi rendezvény utcabállal zárul. 

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

köszönet
Megemlékezés a 60. 

Házassági évfordulóra

Ezúton is szertettel köszönjük mindazok-
nak, akik velünk örültek ezen a szép 

napon.

Farkas Manyi néni és 
Józsi bácsi
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kajakra
Nagyon régóta készülök jelezni és egyút-

tal megköszönni azt a kemény és eredmé-
nyes munkát, amit a "Kertesi gyerekek" a 
Veresegyházi Kajak-kenu Club tagjaként a 
2017 -es évadban elértek, illetve teljesítet-
tek. Ezúttal pótolom!

Köszönöm Kedves Kertesiek azt a szor-
galmas és következetes munkát, amit Kadók 
Nikolett, Takács Eszter, Horváth Hanna és az 
újoncnál is újoncabb magyari regina szívvel 
lélekkel a veresegyházi kajak-kenu club  
eddig elért eredményeihez hozzátett, tős-
gyökeres erdőkertesiként.

A Kadók Nikolett és Takács Eszter nevek 
már ismerősek lehetnek, hiszen évek óta 
hozzák magukat és fokozatosan javuló telje-
sítményt mutattak eddig. Ebben az elmúlt ver-
senyévadban NEM elsősorban a jó helyezések 
megszerzése volt a cél, hanem a versenyrutin, 
tapasztalat és a Nőtincsen "hosszú vízen" be-
gyakorolt, pályamenések taktikája, technikája 
és annak megtanulása, valamint versenyen 
való alkalmazása. Ezek igen komoly képessé-
geket, készségeket igénylő feladatok Női kajak 
U13 ( Eszti ) és U14 ( Niki ) esetében. Ezen 
korú versenyzők már nagyon sokat tudnak. Mi-
vel mi fokozatosan építkezünk, nem elsősorban 
a gyors eredmény, hanem az adott versenyző 
FELÉPÍTETTSÉGE SZÁMÍT alkalmazkodva életko-
ri adottságaihoz - elkerülve az oly gyakori "szét-
hajtást, kiégést", ami nem vezet jóra. A két lány 
egyesben párosban egyaránt indult - Eszti egy 
évvel fiatalabb lévén - mindig magasabb kor-
osztályban. Többször Nikit is felnevezve -Eszti 
kettő korosztállyal is feljebb küzdött - a régen 
vágyott V.B. és Olimpiai távokon 500-m és 
1000-m-en is. Diákolimpia, Vidék Bajnokság, 
Országos Bajnokság - előfutam, középfutam, 
Döntő - ezeken való rajthoz állás, egyesben és 
párosban is nagy tanulsága a fiatalnak aki a 
jövőre készül. Így is sikerült párosban Diákolim-
pián és Vidék Bajnokságon kettesben 1000 - 
méteren a Döntőben egy - egy hatodik helyet 
és szintén a Vidék Bajnokságon 4000m-en egy 
gyönyörű negyedik helyet szerezniük. Kupaver-
senyeken folytatták a rutinszerzést, Gödön a 
rendőr motoros hatalmas hulláma  beborította 
az első helyen küzdő Nikolettet a nagy Dunán. 

Elégtételt vettek a lányok Nőtincsen és Szolno-
kon, mert annyi számban voltak elsők és érmes 
helyezettek, hogy már kezdtük sokallni. Közben 
Niki és Eszti rengeteg pályát ment, ami az igazi 
cél volt. Szolnokon  csak a 200m-es verseny 
saját, felső és még felsőbb korosztályban hat 
pályát jelentett, míg az egész versenyen meg 
volt a tizenhárom indulás és versenyszám. Az 
eredmény -szeptemberben egy Szlovéniában 
rendezett meghívásos nemzetközi versenyen 
- Kadók Niki Női 500-m egyesben megverte 
-evvel a versenyt is megnyerte - a 2017 évi 
szintén U14-es Országos Bajnokot Nagykani-
zsáról - aki hozzánk hasonlóan, meghívottként 
indult a versenyen. Niki jó eredményeinek és 
szép evezési technikájának köszönhetően részt 
vehetett Magyar Serdülő Válogatott egyhetes 
alapozó táborában Dunavarsányban. Eszter a 
Dunakanyar Régió Válogatottjaként 2018 janu-
ár 17-től, egy majd egy hetes tábort "hajtott" 
végig Tatán a Nemzeti Olimpiai Felkészítő Tá-
borban. Ez a tábor 1948-óta készítette fel az 
ország olimpikonjait a nagy versenyekre. Nagy 
megtiszteltetés volt számomra, hogy Kammerer 
Zoltán a régió válogatott szövetségi elnöke,  ki-
jelölt edzőként, így  magam is részt vehettem 
az edzések levezetésében ötöd magammal Ta-
tán. Veresegyházról hat versenyzőmet vihettem 
erre a felkészülésre. Erdőkertesről csak Takács 
Esztit jelöltem erre a táborra, de nyomában ott 
van Horváth Hanna és Magyari Regina az újonc. 
Mindketten nagyon szorgalmasak - szeretnek 
hajtani - és Eszterhez hasonlóan nagyon  jó ta-
nulók. Nálunk ez is igen komoly szempont. Vá-
gyam egy kajak-kenu sportkollégium létrehozá-
sa, ahol magas szinten sportolnak és tanulnak 
a gyerekek. Csapatban, egységben, hatéko-

nyan. Hanna - Eszterhez hasonlóan - a nyáron 
debütált a Diákolimpián szabadidős kategóriá-
ban MK-1 U10 leány 500-m-en, csak míg Eszti 
annak idején második lett, Hanna nem adott 
kegyelmet az ellenfeleknek, és mindenkit leha-
gyott . Élete első versenyét simán megnyerte! 
Bedobtam a mélyvízbe a Vidék Bajnokságon és 
ott MK-1 U10-es leány 2000-m-en hetedik he-
lyezéssel pontokat hozott Veresegyház csapa-
tának. Az O.B. már nem sikerült olyan jól, mert 
a váltóban való indulás, és az egyes között 
őrlődött, majd mindkettő kudarcba fúlt, de ilyen 
a verseny és az élet! Már a gyereknek is tudnia 
kell mit vállal és mire képes. Hanna követője, 
jó barátnője - Magyari Regina, aki szintén ipar-
kodik, szorgalmas KÜZDŐ típus. Korán kezdte 
a versenyzést, pedig sokat kell még tanulnia, 
de Ő vállalja. Akkor nosza rajtam ne múljon!  
Regina helyezéseket és érmeket orozott el 
kész versenyzőktől - kezdőként - bátran vállal-
va a "Mélyvizet" a versenyzést. Sok munkával 
ugyan, de bármi lehet még belőle. Otthonunk 
még mindég a Veresegyházon legkisebb tó a 
Strand-tó, vagy Öreg-tó, amely 180m hosszú. 
Évi négy-öt edzőtábor, tizenhárom verseny, és 
egyéb "hosszú vizes programokkal" tudjuk a 

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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helyünket biztosítani az ország legeredménye-
sebb sportágában a Kajak-Kenuban.Versenyző, 
szülő, edző, egyformán oda teszi magát a fej-
lődés érdekében hiszen az "ilyen körülmények 
nemigen adottak másoknak", de a Kertesi-
Veresi Virtus és a felkészültség sok problémán 
átsegít. Köszönet érte a kertesi gyerekeknek 
és szüleiknek, hiszen ez a négy lány minden 
körülményben ott van és teszi a dolgát. Csend-
ben, rendben, szerényen, megbízhatóan és 
bízom benne, hogy terveinknek megfelelően. 
Ezek között pedig ott van a válogatottság és a 
nemzetközi vizeken való szereplés 2018-tól! 
Remélem sikerül és ezekről újfent beszámolha-
tok Önöknek, Kedves Kertesiek. 

Jó egészséget! 
Sok sikert ebben az évben is ! 

Frohner Ferenc 
Veresegyházi Kajak-kenu 

Club elnök-edzője

FOLYTATÁS A 11. OLDALRÓL> HA NEM VETTE ÁT 
AZ ILLETÉKES AZ 

ÉTKEZÉSI ERZSÉBET-
UTALVÁNYÁT 

(Forrás: kormanyhivatal.hu)

Amennyiben az Erzsébet-utal-
ványok kézbesítése sikertelen volt, 
a címzett részére a kézbesítő hátra-
hagyott egy értesítőt, amely tartal-
mazza, hogy a Magyar Posta a kül-
deményt melyik kézbesítési ponton, 
meddig tartja a címzett vagy egyéb 
jogosult átvevő rendelkezésére. 

A megjelölt átvételi határidő le-
teltét követő munkanapon a posta 
az Erzsébet-utalványt tartalmazó 
küldeményt visszaküldi a Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság részére. 

Kérhető újbóli kézbesítés, melyet 
2018. február 28-ig lehet megtenni. 
A hivatal levélcíme: Magyar Állam-
kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság, 1820 Budapest. 

A kérelemben meg kell jelölni azt 
a lakcímet, amelyre a kézbesítést kéri 
a jogosult. 

További információt az alábbi 
honlapon találhat: 

allamkincstar.gov.hu

JELENTŐS VÁLTOZÁSOK 
AZ ÜGYINTÉZÉSBEN 

2018. január 1. napjától számos 
jogszabályi változás, újítás segíti a 
kormányhivatallal kapcsolatba ke-
rülő ügyfeleket abban, hogy gyor-
sabban és egyszerűbben intézhessék 
ügyeiket. A változások közül az egyik 
legjelentősebb, hogy a kormányhi-
vatalok és járási hivatalok az idei év-
től kötelesek biztosítani az ügyfelek 
számára az elektronikus ügyintézést. 
Ez azt jelenti, hogy az elektronikus 
ügyintézési felületen szereplő ügy-
fajták esetében az állampolgárok 
ügyintézésük során választhatják a 
teljes elektronikus kapcsolattartást a 
hatóságokkal. 

A megújult magyarország.hu ol-
dalon keresztül érhető el 2018. janu-
ár 1-jétől az a központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatás, amelyhez az 
ország valamennyi kormányhivatala 
csatlakozott. Az ügyfelek ügyindító 
kérelmeiket elektronikus űrlapon –  
személyes ügyfélkapujukon keresz-
tül – juttathatják el a hivatalokhoz. 

Míg a természetes személy ügyfe-
lek számára az elektronikus ügyinté-
zés csak választható forma, a gazdál-
kodó szervezetek számára idén már 
kötelező a Cégkapu használata. A 
jogi képviselők számára szintén tör-
vényi kötelezettség az elektronikus 
ügyintézés. 





Az életben azt kapod, amit keresel. Ha jó dolgokat keresel, 
megtalálod őket. Ha hibákat keresel, azokat is megtalálod.
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Gondolatok a tél világáról

Hideg éj-
s z a k á k 

köszöngetnek szép 
álmokat. A színes-
re öregedett fák 
bíborba, aranyba 
öltözött levelei 
lassacskán eleresz-

tik anyácskáik kezét. A szántóföldek pusztáin 
kicsiny utazók gyülekeznek hetekig tartó 
útjaikra. Százával járják egyszerre táncukat, 
mintha megannyi, kecses balerina hullámozna 
az égen. Vadlibák húznak keresztül a felhők 
alatt, fecskék cikáznak csapatokban, gólyák és 
gémek szárnyalnak néma méltósággal. 

Változik a világ. 
Mire az utolsó levél is aláhull, s a szarvasok 

bőgése csöndé halványul, megérkeznek az első 
hópelyhek. Egyetlen éjszaka alatt a tájak nesz-
telenné válnak, a mezők elárvulnak, s csak a 
friss nyomok hirdetik az életet. A fák dideregve 
állnak erdőt, göcsörtös kezeiket egymásba fon-
va, mint a fotelében elszenderülő nagymama.

De van, hol a hó örök, s a természet háborí-
tatlan birodalmában az ember csupán látogató. 
A hegyek érzékeny lelkű jószágok. Még, ha 
pillanatnyi könnyelműségedben uralni is véled 
őket, jobb, ha felemeled fejed és szembenézel 
házigazdáiddal. A zord külső törékeny belsőt ta-
kar. Csak figyelj, s akkor legféltettebb kincseit 
tárják eléd. Mikor fehér köpenyüket magukra 
öltik, mint idős vándorok, és minden elhalkul 
a szívükben, akkor lehet igazán megérteni és 
meghallani a meséket, melyek örökre szólnak. 

Kis patakjaik szüntelen csobogva regélnek a 
jég alatt is. A bölcs erdeifenyők büszkén néznek 
le rád, figyelik minden lépted, miközben ágaik 
között alvó mókusokat őriznek. Erdei pinty és 
fenyőrigó ugrál a tűlevelek között, s őzek járják 
csapatokban a tisztásokat. 

Míg kandallódban a pattogó tüzet hallgatod 
a jégvirágos ablakon át ámulva a tájon, gondolj 
bele, mennyivel másabb az élet odakinn. Mikor 
a rókák párázó ugatása hallatszik hideg éjjele-
ken, mikor bagoly suhan át az égen, s mikor a 
vadnyúl előmerészkedik, olyankor a hold rávilá-
gít a téli világ apró csodáira. S mindezt meglát-
hatja az ember is, a természet kibontakozó

Ősi kötelék

Vonz a természet. Vonz az erdő. Vonza-
nak a lankás tájak, melyeken megannyi 

élet szívdobbanása rejtőzik. Vonz a távol, mit 
még nem ismerek, s vonz az ég, hová soha 
el nem érhetek. Nem szakadtam még el; az 
ember nem szakadt még el teljesen a „kinti” 
világtól. Benne él, ott lüktet az ereiben, hangja 
hajszolja a fejében, illata áramlik az emléke-
zetében. 

Megremegni a csípős széltől, s felfedezi uj-
jai között kósza álmok foszlányait: virág nyílik 
a közeli réten, fenyőkről árad a gyanta illat, 
méhek zsongnak a fák között, vízimadarak 
kántálnak a nádasban – mi volna ez, ha nem 
visszavágyás? 

Szaladni az eső elől, végül mégis, csupán 
egy pillanatra megállni és élvezni a hűvös zá-
port végigperegni bőrünkön, s mezítláb sétálni 
a nedves fűben, lábujjak között a bujkáló fűszá-
lakkal – mi volna ez, ha nem az ősi kötelék 
emléke, a szabadságé, mely oly távoli, s mégis 
velünk él?

Mi űzné fel az embert ama hatalmas ma-
gasságba, mit a hegyek képviselnek, hol akár 
szárnyra is kélhetne? Mi hajtaná a barlangok 
titokzatos mélyére, hol megtapasztalhatja 
a hajdani élet mikéntjét, s a csönd világának 
élettel teli csodáját? Mi késztetné a vízbe, hol 
hasonlóképp lehet pajkos, mint egy vidra vagy 
fürge, mint a halak? S mindezt miért élné meg 
holmi kellemes időtöltésként, ha nem amiatt a 
képesség miatt, mely ilyenkor adatik meg az 
embernek? Hogy kikapcsolva elméjét, melynek 
állandó munkálkodása fajtája sajátja, olyan 

lehet egy rövid időre, mint annak idején, míg 
szabad volt. 

Szabad lesz ekként újra: játékos szellőként 
szökik át az ágak között; végignyargal a fák 
alatt, követve a nyomokat; leheveredik a friss 
hó végtelen, fehér paplanjára, s párázva a 
tiszta éjszakában, ideig-óráig elnézi a csillag-
záport. Hallgatja a rókák szerelemes civódását, 
a fácán hajnali hívását, a tücskök szakadatlan 
szimfóniáját. Otthonába viszi a mező megannyi 
tarka gyermekét; felkerekedik, s megy, míg a 
lába viszi. 

Látni akar újra, érteni, hallani, miként lát-
ta még egykor a madarak táncát, s tudta, mit 
jelent a seregélyek fellege vagy, ha kigyúl a 
horizont, s az ég vörösben úszik. Hallani jég-
táblák ütközését, őrszem-szajkó rikácsolását 
a sűrűben, érteni a hátracsapott fület, s pirul-
va megmosolyogni a csücsörítő csődört. Nem 
szakadtunk még el, s míg parányi lángolása is 
felsejlik egykori, „kinti” létünknek, a kötelék 
örökre összefűz majd a földdel, amiből lettünk.

Virginia Sol
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Folytatódnak tanulmányi 
sikereink

Hagyományosan 16. alka-
lommal rendeztük meg 

Neumann-napi versenyeinket, tisz-
telegve nagy tudósunk, iskolánk 
névadója előtt, aki nélkül mai vi-
lágunk elképesztő sebességgel zajló 
informatikai forradalma elképzel-
hetetlen lenne.

A természettudományos és a ma-
tematikai ismereteink „fénysebessé-
gű” bővülése, az informatikai esz-
közök napi életünk szoros részévé 
válása alátámasztja, hogy diákjaink 
oktatásának fontos elemévé váltak 
ezen tudásanyagok, ismeretek. 

A versenyeinken is célunk, hogy 
feladatsorainkkal e tárgyi tudást is 
mérjük, mindemellett a tanulók 
szövegértő- és megfigyelőképessé-
gét, logikus gondolkodását, abszt-
raháló képességét, sík- és térszemlé-
letét is próbára tegyük.

Iskolánkban külön figyelmet for-
dítunk arra, hogy tanulóink kibon-
takoztassák képességeiket, tesszük 
ezt szakkörökkel, versenyeken való 
részvétellel, felkészüléssel, illetve a 
több tantárgy esetében is működő 
differenciált csoportbontásokkal. 
A nívócsoportos tanítás keretében 
a tanulóink így nem hagyományos 
osztálykeretben, hanem homogén, 
közel azonos képességű tanulókból 
létrehozott csoportokban tanulnak 
lehetőséget biztosítva a még maga-
sabb szintű képességfejlesztésre. 

A matematikai készségek fejlesz-
tése egyik alapkövének tartjuk azt 

is, hogy iskolánkban bevezettük a 
matematika tantárgy részeként az 
önálló témakörként működő mate-
matikai logikát. Ezeken az órákon, 
illetve a tananyagba beépítve is cé-
lunk, hogy a logikai játékokkal, il-
letve számos egyéb tevékenységgel, 
feladvánnyal, feladattal fejlesszük 
tanulóink gondolkodását. 

A program kiemelkedően hasz-
nosnak bizonyul, pozitív ered-
ményként tapasztaljuk tanulóink 
problémaérzékenységének, rugal-
mas gondolkodásának, kombináci-
ós képességének és a kreativitásának 
fejlődését. 

Az elmúlt évek kompetenciamé-
résének javuló eredményei, illetve 
egy-egy versenyen elért eredmény 
már megmutatta, hogy tanulóink, 
tanáraink és a szülők több éves ki-
tartó munkája meghozta és meg-
hozza a gyümölcsét.

Az idei Neumann-napi ver-
senyeink eredményhirde-

tése különösen nagy büszkeséggel 
töltött el bennünket, mivel nagyon 
sok diákunk dobogós helyezést ért 
el, és az iskolák közötti versenyben 
is jól szerepeltünk. 

A Rátz László Matematikaver-
seny egyéni megmérettetésén Alpár 
Lili (3.b) 1. helyen, Balázs Anna 

(4.b) 2. helyen, Krenedits Márton 
Simon (5.a) 1. helyen, Makulinszki 
Zsolt (5.c) 2. helyen, Bakó Hedvig 
(6.b) 1. helyet végzett. 

Csapataink teljesítménye is el-
ismerésre méltó: a matematikaver-
senyen Krenedits Márton Simon 
(5.a) és Makulinszki Zsolt (5.c) az 
1. helyet szerezte meg, a Neumann 
János Természettudományi verse-
nyen Perjési Gergő (8.b) és Bukta 
Dániel (7.c) a 2. helyezést, valamint 
a Neumann János Informatika-
versenyen Ignátz Levente (8.b) és  
Lenhard Kristóf (8.a) 1. helyezést 
ért el.

A verseny ideje alatt kísérő kol-
légáink részére is programot szer-
veztünk, illetve a feladatok javítá-
sának ideje alatt versenyzőink sem 
unatkoztak. Egy rendkívül érdekes 
előadást tartott dr. Nagy Balázs 
egyetemi docens „Élet a fagyban” 
címmel. 

Pozitív visszajelzéseket látva és 
hallva, a versenyen résztvevők, illet-
ve a szervezésben, lebonyolításban 
segítők is nyugodt szívvel gondol-
hatnak vissza a megnyitón elhang-
zó lelkesítő gondolatra, miszerint 
ennek a versenynek valóban mind-
annyian nyertesei vagyunk. 

a verseny szervezői

iskolai hírek
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„A nyelv olyan, mint az ég a 
maga egymásba futó színeinek gyö-
nyörű játékával.”

 (Kazinczy Ferenc)

Iskolánkban fontosnak tartjuk 
az anyanyelv ápolását, a szép 

magyar beszéd művelését, ezért az 
idei tanévben három versenyt hir-
dettünk meg felső tagozatos tanuló-
ink számára.

Október közepén megtartottuk 
az Arany János országos magyarver-
seny iskolai fordulóját. Ez a verseny 
három fordulóból áll. A gyerekek-
nek igen nehéz, sokrétű ismereteket 
kívánó, a tananyagra épülő feladat-
lapot kell megoldaniuk. Évfolya-
monként a legjobbakat beneveztük 
a második fordulóba. Január elején a 
szervezők által megküldött feladat-
lapot helyben kell kitölteniük a ver-
senyzőknek. A legjobb eredményt 
elért tanulók meghívást kapnak az 
országos fordulóra. Az erdőkertesi 
diákokat Krenedits Márton Simon 
(5.a), Bakó Hedvig (6.b), Orosz 
Viktória (7.b) és Bakó Odett (8.b) 
képviselik.

Második versenyként november-
ben következett az iskolai helyesírási 
verseny. A feladatok között komoly 
gondolkodást és szabályismeretet 
igénylő kompetencia alapú feladatok 
tették próbára a legjobbak tudását. 

Helyezettek:
5. évf.
1. Pacsnik Ferenc 5.a
2. Bezzeg Bianka 5.c
3-4. Konkoly Eszter 5.b
       Lenhardt Emese 5.a
6. évf.
1. Bakó Hedvig 6.b
2-3. Kaposi Petra 6.a
       Alpár Eszter 6.b
7. évf.
1. Csávás Bence 7.c
2. Orosz Viktória 7.b
3. Bökönyi Ábel  7.a
8. évf.
1. Bakó Odett 8.b

2. Butiu Beatrix 8.a
3. Kwasny Alexandra 8.a

A téli szünet után rendezzük a 
Kazinczyról elnevezett „Szép Ma-
gyar Beszéd”  verseny iskolai fordu-
lóját. Ezen a versenyen az indulók 
egy szabadon választott és egy köte-
lező szöveget olvasnak fel. A legtisz-
tábban artikuláló és a szövegeket leg-
szebben, legérthetőbben tolmácsoló 
gyerekek képviselhetik iskolánkat a 
verseny területi fordulóján, Szadán 
2018. február 8-án. 5-6. évfolyamon 
és 7-8. évfolyamon 1-1 tanuló vehet 
részt iskolánk képviseletében ezen a 
megmérettetésen.

Bízunk a sikeres szereplésükben, 
és reméljük, hogy méltón képviselik 
diákjaink iskolánkat!

Koczkásné Pintér Judit

Karácsonyi műsor az 
Erdőkertesi Neumann 

János Általános Iskolában

„Ne a hóban, csillagokban, ne 
ünnepi foszlós kalácson, ne díszített 
fákon, hanem a szívekben legyen 
karácsony!”

Szilágyi Domokos
A gyerekek által a legjobban várt 

esemény az utolsó tanítási napon 

az iskolai közös karácsonyi műsor, 
melyet a mindenkori harmadik osz-
tályos tanítók szerveznek.  Mindig 
megtisztelő, és egyben izgalmas fel-
adat az év egyik legmeghatóbb ün-
nepségére készülni.

Az idén a harmadik évfolyam mű-
sora mellett az ötödikesek egy éne-
kes betlehemessel leptek meg ben-
nünket, valamint az iskola újonnan 
alakult énekkara is bemutatkozott.

Erdélyi Katalin és Beélyné Jóbi 
Éva betanításában hallottunk egy 
kedves kis darabot a harmadiko-
soktól, melynek címe: a Hópelyhek 
karácsonya. A gyerekek felszabadult 
játéka mellett Vivaldi zenéje tette fe-
lejthetetlenné az előadást.

Az ötödik évfolyam énekes betle-
hemes műsora remek folytatása volt 
az ünnepségnek. A gyerekek nagy 
átéléssel adták elő a Menjünk mi is 
Betlehembe című darabot, melyet 
Herrné Juhász Krisztina tanított be 
nekik. A tanárnő maga is aktív szere-
pet vállalt az előadásban.

iskolai hírek
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„Egyszer volt, 
hol nem volt…”

Ebben a tanévben is részt vettünk a 
rajzszakkörös tanulóimmal a Pillar 

Alapítvány szervezésében hirdetett országos 
rajzversenyen, amelyen az általános iskolák 
felső tagozatába járó 10-15 éves diákok pá-
lyázhattak egyéni alkotásaikkal. 

Az idei rajzverseny témája: ’Mesés Európa 
– népmesék hősei’ - A népmesék szerepe Euró-
pa kulturális örökségében. 

A verseny kiírói azt várták a pályázóktól, 
hogy a népmesék világának bemutatásával 
megjelenítsék az európai népek kultúrájának 
sokszínűségét, országuk kulturális örökségét, 
bepillantást nyerjünk az alkotásokon keresztül 

A megújult énekkar előadásában 
klasszikus magyar karácsonyi dara-
bokat hallhattunk. Énekkarosaink, 
triangulumon játszó diákjaink fel-
lépésükkel is a karácsony hangulatát 
varázsolták a színpadra. Ezt követő-
en évfolyaménekek hangzottak el, 
lelkesen énekeltek a gyerekek zongo-
ra- és Tóth Zoltán gitárkíséretével. 
Zárásként egy közös dal koronázta 
meg a karácsonyi ünnepséget, mely-
nek címe: a Béke napja közel.

Köszönjük kollégáink, és a gye-
rekek munkáját, akik segítségével 
méltón ráhangolódhattunk az év 
legszebb ünnepi időszakára!

Megnyílt az iskolai büfé

Tanulóink nagy örömére megnyitotta kiszol-
gáló pultját az iskolai büfé. Új üzemeltető-

vel, megújult külsővel és változatos, új termékek-
kel várja a diákokat. Itt mindenki megtalálhatja a 
neki megfelelő finomságot. Egy iskolai büfében na-
gyon fontos, hogy legyen választék az egészséges 
termékekből és így próbálja meg rávenni a gyere-
keket arra, hogy egészségesebben táplálkozzanak 
Újdonság, hogy helyben sült finomságokat is lehet 
kapni. A büfében számtalan termék található, me-
lyek hozzájárulnak az egészséges táplálkozáshoz: 
felvágottas szendvics korpás, magvas vagy rozsos 
zsemlében, joghurtok, müzli szeletek, tej szeletek, 
gyümölcslevek (sió, topjoy, cappy, xixo). Az árak 
pedig a földön járnak. 

Farkas Viktória 5.A Mátyás király két arca
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egy-egy ország „mesés” történetébe.
      A legszebb alkotásokat minden évben az 

Iroda által kiadott országos terjesztésű asztali 
naptáron jelentetik meg a szervezők. Az előző 
évi pályázaton is részt vettünk, amelyre több 
ezer pályamű érkezett. Diákjaink színvonalas 
alkotását oklevéllel, és naptárral jutalmazták. 

Ebben a tanévben a következő rajzszakkö-
rös tanulóimmal neveztem be a pályázatra:

Krenedits Márton Simon, Kádár Izabella 
Nóra, Farkas Viktória, Szőnyi Kamilla Boglár-
ka. 

A megadott téma feldolgozása széleskö-
rű háttérismereteket igényelt a tanulóktól. A 
gyerekek sokat merítettek a gyerekkorukban 
hallott, olvasott mesékből. Volt, akinek a János 
Vitéz kalandjai, vagy a Mátyás királyról szóló 
mesék adtak ihletet. Egyik tanulóm a többi 

gyerektől is különlegesebb módon értelmezte 
a hős fogalmát. Neki Neumann János jelentette 
a hőst, a példaképet. A feldolgozás módjában 
keveredtek a rajszakkörön elsajátított grafikus 
(rajzos elemek, monotípia) és a festői feldol-
gozások. A gyerekek sajátos értelmezésben, 
kreatívan oldották meg a feladatot. A pályázók 
bizonyíthatták tehetségüket és kreativitásukat 
az alkotások elkészítése során, játékos formá-
ban megismerték a grafika jelrendszerének 
alapjait, kipróbáltak különböző grafikai tech-
nikákat, fejlődött önkifejező képességük és 
kreativitásuk. A rajszakkörre járó gyerekekkel 
mindig nagy örömmel veszünk részt különböző 
pályázatokon.

B. Tóth János Krenedits Márton Simon 5A Időutazás

Alpár Eszter 6.o János vitéz a harcos

Úszás

Ebben a tanévben immáron harmadik alka-
lommal vette birtokba a veresegyházi uszodát 
iskolánk 5. évfolyama. A heti 5 testnevelés 
órából kéthetente 2 órát töltünk az uszodában. 
Nyolc alkalommal az 5.a, 5.b, és az 5.c osztá-
lyok, majd ismét nyolc alkalommal a 6. évfolya-
mosok hódolhatnak e vizes sport örömeinek. 

A tanulókat a három úszómester osztotta 
három csoportba, így mindenki úszástudásának 
megfelelő foglalkozáson vehet részt. A gyerekek 
lelkesen vetik bele magukat a játékos felada-
tokba és szinte észrevétlenül barátkoznak meg 
a vízzel és fejlesztik tovább úszástudásukat. 

Nagyon fontos, hogy ebben a fogékony korban 
profi oktatók segítségével ismerkedjenek meg 
az úszás alapjaival. Reméljük, hogy ezek a kö-

rülmények sok gyerek számára lehetővé teszik 
a biztonságot nyújtó úszástudás elsajátítását.

Beélyné Jóbi Éva



18 ki akarok nyílni

japán nap az 
óvodában

- Hogy van az japánul, hogy óvoda? 
- Hogy van az japánul, hogy szia?
- Hogy van az japánul, hogy játék? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések 
sorozata hangzott a gyerekek-

től egy héten keresztül. Hogy miért? 
Azért mert egy japán kisfiú Yutaka 
és édesanyja Emi látogatott a Gesz-
tenye és Nyitnikék csoportba. 

De hogyan is kerültek ők ide, Er-
dőkertesre a mi óvodánkba? 

Van egy testvérpár a csoportja-
inkban, akiktől megtudtuk, hogy 

édesanyjuk beszél japánul.
 Később kiderült, hogy Rajzó-

Kontor Kornélia nem csak beszéli a 
nyelvet, de 10 éve vezeti a Magyar-
országi Japán Tea Egyesületet, mely 
a Kiotóban jegyzett és működő 
Urasenke Teaiskola hivatalos ma-
gyarországi tagozata, s mint ilyen, 
az egyetlen hivatalosan működő tea-
művészeti csoport hazánkban.

Kornélia megkeresett minket az-
zal az ötlettel, hogy épp vendégül 
látja Magyarországra látogató japán 
barátnőjét és óvodáskorú kisfiát, aki-
ket nagyon érdekel a magyar óvoda 
rendszere. Ezért arra gondolt, hogy 
együtt ellátogatnának a csoportja-
inkba. Mi nagyon örültünk ennek 
a gondolatnak és azonnal el kezdtük 
szervezni azt a napot, hogy minél él-
ménydúsabban valósulhasson meg a 
találkozás.

A gyerekekkel egy óriási földgömb-
ön kerestük meg, hogy hol van Japán, 
majd megállapítottuk milyen messze 
van Magyarországtól. Képek, köny-
vek nézegetése közben beszélgettünk a 
kultúrájukról, hagyományaikról. Meg-
néztük milyen is a japán zászló, amit 
el is készítettünk és almába szúrtuk a 
magyar zászló mellé, hogy ezzel jel-
képezzük a magyar-japán barátságot.  
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A zászlós almát ajándékba adták a 
gyerekek Yutakának, melyet öröm-
mel fogadott.

Az óvodások saját maguk fogal-
mazták meg mit fognak megkérdez-
ni a kisfiútól.

Végre eljött a nagy nap.  A gye-
rekek nagyon izgatottak voltak, 
azon töprengtek, hogy vajon ho-
gyan fognak beszélni egymással, 
megértik-e majd amit mond. 
Amikor végre Yutaka és Emi 
megjelentek a csoportban, 
mindenki lélegzete elállt, mivel 
gyönyörű kimonóban pompáz-
tak. A japán kisfiú nagyon ille-
delmesen magyarul köszönt és 
mutatkozott be. Ez után az ovi-
sok feltették kérdéseiket (bár 
volt, aki kicsit megszeppent, 
nem mert kérdezni).

A valódi csoda a közös hajto-
gatás volt. Yutaka és Emi hoztak 
nekünk igazi origami papírt és 
megmutatták, hogyan lehet pil-
lanatok alatt csodaszép madarat 
vagy repülőt hajtani.

A gyerekek örömmel és nagy tü-
relemmel hajtogattak és alig várták, 
hogy a kész alkotásaikat megmutat-
hassák szüleiknek.

Ez úton is szeretnénk megkö-
szönni Kornéliának, hogy ösz-
szehozta nekünk ezt a találkozást. 
Köszönjük Eminek és Yutakának, 
hogy eljöttek és picit megfertőztek 
minket ezzel a csodálatos kultúrá-
val. Bár a japánok haza mentek, mi 
nem zártuk le a japán projektet, hi-
szen a gyerekek még hetekig beszél-
tek élményeikről, ami folytatásra 
motivált bennünket. 

Kornélia megígérte nekünk, 
hogy a mostani origami élmény 
után bepillantást nyújt a gyere-
keknek japán egyik legösszetet-
tebb, ugyanakkor rendkívül em-
berközeli művészetébe: a teázás 
művészetébe.

Hisszük, hogy érdemes már ilyen 
korban lehetőséget teremteni a gyere-
keknek más kultúrák, népek, szokások 
megismerésére, mert ekkor még való-
ban nyitottak és elfogadóak, s talán 
pont egy ilyen élmény miatt marad-
nak azok későbbi életük során is.

Gesztenye és 
Nyitnikék csoport

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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Tisztelt Lakóközösség!

v Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
november 7-10 között lezajlott 
óvodánkban a papírgyűjtés.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani azon lakosoknak, 
akik az előző számban megjelent 
felhívásra sok összegyűjtött papír-
ral támogatták óvodánkat.

Az így összegyűlt papírmennyi-
ség: 891,5 kg volt.

Akiktől kaptuk:
Kladács Sándorné

Tar Attila
Princz Gábor

Bene Éva
Erdinger Géza
Pajor Andrea

Gyarmati Lajos
Tóth Tamara

Dániel Kornélné
Ardai Attiláné

Kárándi Katalin
Lovász Attila
Herczeg Péter

Védőnők
Gyógyszertár dolgozói

Faluház dolgozói
Köszönjük szépen a támogatást 

és jó egészséget kívánunk!

v Vöröskeresztes Bázis Óvoda 
lévén november 17-én új cipők és 
ruhák között válogathattak azon 
szülők, akik 1.000,- Ft-os támoga-
tó díjat fizettek a Vöröskeresztnek. 
Ezen befizetés egy részével szin-
tén óvodánkat támogatták a szü-
lők, hiszen a Vöröskereszt ebből 
a pénzből rollereket és futóbicik-
liket vásárol intézményünknek, 
melyet ezúton is köszönünk!

A Ki Akarok Nyílni Óvoda 
dolgozói

FOLYTATÁS A 23. OLDALRÓL>

A hagyománnyá vált kará-
csony előtti találkozást is 

nagy érdeklődés előzte meg. Nehéz 
volt az időpont kitűzése, mivel a 
Béke utcában folyt a már régóta várt 
szilárd burkolatú út kivitelezése. A 
jó időnek köszönhetően december 
16-ára már kész lett az út, és az ösz-
szejövetelt meg lehetett szervezni, 
melynek most már két apropója is 
volt. Első természetesen a közelgő 
ünnep, illetve az út elkészülte.

A találkozón 11 család vett részt. 
A Polgármesterünk a meghívásnak 
- a sok elfoglaltságától függetlenül 
- eleget téve ez alkalommal is részt 
vett a találkozón.  Az ünnepi han-
gulat ellenére a napi eseményekkel 

kapcsolatos kérdések is előtérbe ke-
rültek.

A hagymás zsíros kenyér, és a házi 
sütemények nagyon finomak voltak. 
A hideg ellen védőitalként rövidital, 
forralt bor, és nem utolsó sorban a 
forró tea állt rendelkezésre. A talál-
kozó a magyar és német karácsonyi 
dalok elénekelését követően 19 óra-
kor befejeződött. 

A szokáshoz híven mindenki a 
lehetőségének megfelelően tartós 
élelmiszert hozott magával. A jelen-
lévők döntése szerint - december 20-
án - az Erdőkertesi Anyaotthonban 
átadtuk a közösség ajándékát.  

Pénzes Z. Ferenc

szomszédolás
közösség
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Ulti-klUB 
2017

December 16-án befejeződött az 
éves ultiverseny. A decemberi fordu-
ló eredményhirdetése után, 2017. évi 
összesítés eredményhírdetése és 1-8.  
helyezettek jutalmazása is megtörtént.

Decemberi helyezettek:

I. Terebesi Sándor
II. Pomozi Pál
III. Várhegyi Miklós V.egyház

A 2017-es év összesített 
eredmények  helyezetjei:

I. id. Vígh Gyula
II. Pocsai János
III. Nagy István
IV. Laczkovski László
V. Bodnár Péter  V.egyház
VI. Pauló PÁL. Domony
VII. Gacsályi Zoltán  Domony
VIII. Terebesi Sándor.

Szeretném ultis barátaim nevé-
ben is megköszönni, 

Schwolcz Attilának, Pocsai János 
barátunknak az egész éves, 

áldozatos munkáját.

Köszönet a Faluháznak,
amiért helyiséget biztosítottak 

számunkra.

Terebesi Sándor

klub
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Október 28-án ismét megren-
dezésre került a csecsemő és 

kisgyermek újraélesztés képzés. 20 
fő vehetett részt, akiktől pozitív visz-
szajelzés érkezett. Köszönet az Ön-
kormányzatnak a finanszírozásért 
és a Vöröskeresztnek az előadó és az 
eszközök biztosításáért. Idén is lesz 
ilyen képzés. Jelentkezni továbbra is 
nálam lehet.

Decemberben 20 családnak ad-
hattam át tartós élelmiszercsomagot 
a vöröskereszt által, valamint a Bázis 
óvodának is átadtuk a karácsonyi 
ajándékokat.

Varga-Bokor Zsuzsanna 
képviselő

klub hírek

Baba-mama Klub továbbra is 
minden csütörtökön lesz a 

Faluházban 10.oo órától. 

n December 7-én Bábelőadás-
sal kedveskedtünk a gyerekeknek, 
a Manócska Társulattól Bálint Il-

dikó által. Ezzel viszonoztuk a se-
gítségeteket a rendezvényeken való 
közreműködésért.

n Kerekítő foglalkozás január 25-
től 2 hetente lesz.

n Február1-től havonta 1 alka-
lommal "hurci klub" Borsos Borbála 
hordozási tanácsadóval.

n Február 8. Farsang

n Február 15. vendég Csancsár 

Erika az Én Kosaram vásárlói kö-
zösség alapítója és vezetője.

Mindenkit szeretettel várunk! 
Varga-Bokor Zsuzsanna  védőnő 

és Csányi Anita

gyermekeink

Baba-mama  klub
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Pásztor gyula 
karácsonyi 

kupa
2017. december 27-30 között 

rendeztük a XXX. Karácsonyi Ku-
pát az Erdőkertesi Neumann János 
Általános Iskola tornatermében. 
Ez már a 6. alkalom, ami Pásztor 
Gyula emlékére, tiszteletére került 
megrendezésre. - Gyula bácsi volt a 
kitalálója, megálmodója, 24 éven át 
szervezője-lebonyolítója az ünnepek 
között zajló labdarúgó kupasorozat-
nak.-

Idővel sajnos kinőttük a helyet, 
de a rendezési nehézségek ellenére is 
igen nagy volt az érdeklődés. A négy 
napon 9 korosztályban – óvodások-
tól az öregfiúkig, plusz a Női csapat-
tal együtt – 62 csapat nevezett, ami 
kb 350-400 fő részvételét jelentette.

Az Erdőkertesi Sportegyesület 
vezetősége nevében Hutóczki And-
rás elnök, és a  főszervezők nevében 
Hollósi János, Csizmadia Balázs, 
Kiss Krisztina köszönetüket fejezik 
ki mindazoknak akik anyagi – ter-
mészetbeli támogatásukkal valamint 
áldozatos munkájuknak köszönhe-
tően, lehetővé tették a kupasorozat 
megrendezését.

XXX. Pásztor Gyula Karácsonyi 
Kupa eredményei:

U7 korcsoport:
1. Gödöllő
2. Monor
3. Dunakeszi

U9. korcsoport
1. Dunakeszi Városi SE
2. Gödöllő 2010
3. Tura

U11. Korcsoport
1. Dunakeszi Vasutas I.
2. Dunakeszi Vasutas II.

3. Erdőkertes
 
U13. Korcsoport
1. Budapest FC
2. Iklad
3. Erdőkertes

U14. Korcsoport
1. Gödöllő
2. Erdőkertes
3. Veresegyház

U16. Korcsoport
1. Erdőkertes U14.
2. Barátság
3. REAC

U19. /ifi/
1. Barthez csapata
2. Aszód
3. Göd

Felnőtt
1. BIMM
2. Pöröly
3. Csajszerda

Öregfiúk
1. Dugonics TEAM
2. Toroczkó
3. Gödöllő

Nők
1. Kőbányáért
2. Zsámbok
3. Tárnok

XXX.  karácsonyi kupa
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   A Meridián csoport karácsonyi grincs- 
   készítés a Faluházban    Baba-mama Klub speciális foglalkozás

   ESZAK- és FAlukarácsony

Karácsonyi
hangverseny

A Reformáció terének avatásán

Karácsony
a Faluházban



Óvodai oszi kiállításon„
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