
Óvodai oszi kiállításon„

a rendezvény 
támogatói



Sportbál

Csányi Anita szervezte,  Kisák Barbara és Kisák 
Erika őrbottyáni gazdálkodók osztották meg 
tapasztalataikat a vegyszermentes, környezetbarát 
gazdálkodásról.

A házasság hete rendezvényen a Faluházban

Útavatás

Dvorák és Patka Színház: Csacska nyulacska (előadás ovisoknak és alsó tagozatosoknak)

A Somogyiak Baráti Köre  vendégségben a községben

Juhos Nándor fotográfus kiállítás-megnyitója

Nonap
„

Március 15.

Csendom Veronika 
Én itt vagyok, 
te hol vagy? 

című installációja ero-
tikájával túlnő az ere-
deti koncepció szelíd-
ségén, hiszen a falról 
a földre futó piros szí-
vecskéi alatt egy pár 
lazán ledobott vörös, 
magassarkú női cipő 
hever, mellette pedig 
a „kiegészítők”: egy 
piros tanga és egy 
piros rúzs. 

2018. 
220x76x55 cm

Fotó: Klement Zoltán
Forrás: www.ujmuveszet.hu

I Love U Hungary

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

n Február 15-én első alkalommal ke-
rült sor az önkormányzati babacsomagok 
átadására, januárban 9 gyermeket és 
kedves szüleit tudtuk ily módon segíteni/
köszönteni.
n Február 16-án a DMRV Zrt. Gödöllői 

Üzemigazgatóságának képviselőivel tartot-
tunk megbeszélést, melynek a települést 
érintő legfontosabb eredménye, hogy a 
következő években útfejlesztésekkel érin-
tett utcákban az útpályában lévő tűzcsapot 
oldalra ingyenesen kihelyezik.
n Február 21-én az úttervező mér-

nökkel találkoztam az idei és a jövő évre 
tervezett útépítések tervezésével és kivite-
lezésével kapcsolatban.
n Február 23-án volt a Vöröskereszt 

Erdőkertesi Alapszervezetének közgyűlése. 
n Február 24-én a rossz idő ellenére 

az első alkalommal megrendezésre került 
Kocsonyafesztivál. Nagyon sokan kilátogat-
tak, nem várt sikere volt a rendezvénynek, 
ennek okán a rendezvényt szeretnénk be-
vezetni a községi programok közé.
n Február 26-án a Veresegyházi il-

letőségű A Ház Egyesület képviselőjével 
folytattam megbeszélést az Erdőkertesen 
a jövőben megvalósítható ifjúsági rendez-
vényekről.
n Február 27-én Bizottsági és Testületi 

ülés tartottunk.
n Február 28-án a Nyugdíjas Klub éves 

beszámolójára került sor.
n Március 1-én Fekete Józseffel a Bá-

nyató melletti ingatlanok tulajdonosával 
tárgyaltam a jövőbeni együttműködést 
lehetőségeit igyekeztünk meghatározni. A 

végleges megállapodáshoz további megbe-
szélésekre lesz szükség.
n Március 6-án a DMRV Zrt. önkor-

mányzati fórumára került sor.
n Március 8-án a Hivatal férfi kollégái kö-

szöntötték délelőtt a kolléganőket, valamint 
az este folyamán a község hölgy lakosait.
n Március 9-én a Nyárzáró Tunning & 

Cabrio Autós Promenád szervezőjével foly-
tattam megbeszélést. Ugyanezen a napon 
a településre látogatott Somogyiak Baráti 
Körének tartottam előadást Erdőkertesről.
n Március 10-én volt az Erdőkertesi 

Sportegyesület jótékonysági bálja. 
n Március 12-én Bakos István képviselő 

társammal kihelyezett fogadóórát tartottunk.
n Március 15-én 18 órai kezdettel volt 

az ünnepi megemlékezés.

n A lakossági jelzésekre figyelemmel 
megbeszélést folytattam a Magyar Posta 
Zrt. Központi Területi Igazgatóság Területi 
Üzemeltetési Osztály vezetőjével.

A megbeszélés eredményeként április 
1-től hétfői napon a nyitvatartási idő 
egy órával meghosszabbodik, így hét-
főnként a Postahivatal reggel 8 órától 
este 19 óráig lesz nyitva.

Ennek ellentételezéseként a keddi nyit-
vatartási idő 1 órával rövidül, így 15 óráig 
lesz nyitva a Posta. Április 1-től kezdésként 
egy három hónapos un. „tesztüzem” indul 
és a lakossági visszajelzések alapján áll be 
az új vagy a korábbi nyitvatartási rend.

n Erdőkertes Község Önkormányza-
tának a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark programra benyújtott egyik pá-
lyázta pozitív elbírálást nyert. A pályázat 
keretében 150 négyzetméternyi gumibur-
kolatú területen 15 eszközből álló sport-
park valósul meg. A beruházással együtt 
befejeződik az Erdővárosiak terén (Pozso-
nyi – Bacsó Béla utca sarka) lévő játszótér 
rekonstrukciója is. Március 22-én megtör-
tént az előzetes műszaki bejárás.
n A hónap folyamán több alkalommal 

tárgyaltunk az idén tervezett útberuházá-
sokhoz kivitelezőkkel.
n Igyekszünk a Sport Egyesületet segítve 

olyan TAO pályázatot beadni, amelyből tovább 
gyarapodhat az erdőkertesi sportélet.
n A bölcsőde helye a közeljövőben 

kiírásra kerül új bölcsőde építését célzó 
pályázatban bízva – nem a volt szolgálati 
lakásokban – hanem a Polgármesteri Hiva-
tal épületében lesz. A hatósági engedélyez-
tetés megkezdődött.

n A Béke utca most elkészült 840 
méteres szakaszának ünnepélyes átadása 
alkalmával került bejelentésre, hogy az 
Erdőkertes Község Önkormányzata által 
benyújtott pályázatok:

- új két csoportszobás óvodára, (a Bocs-
kai utcában)

- csapadékvízelvezető rendszerre, (Ka-
tona J. utca Fő út - Mária utca közötti sza-
kasza, Metró utca, Villamos utca, Kalauz 
utca, Pacsirta utca, Mária utca, Hév utca, 
Fő út – buszforduló-Mária utca kivezetve 
az Egres patak irányába)

- üzleti park kialakítására (benzinkút 
mögötti területen)

benyújtott pályázatok 200 millió – 200 
millió - 200 millió Forint támogatásban ré-
szesülnek.

E három beruházásra az önkormányzat 
részéről a tervezői költségbecslés alapján 
110-130 millió Forint összegű önrészt kell 
biztosítania.

A kivitelezési tervek elkészítése megkez-
dődött. A támogatási szerződések aláírása 
után közvetlenül indulnak a beruházások.

n Április 9-én 17.30 órától Boldizsár 
Dániel képviselő társammal kihelyezett fo-
gadóórát tartunk a Béke utca és a Sport 
utca kereszteződésénél.

 Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

• Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata •  Felelős kiadó: Fehér Ágota jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György Zoltán  
• Szerkesztő-újságíró: Sinkó Dániel • A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) 595-040; fax: (28) 595-041;  
e-mail: erdokertesinaplo@gmail.com • Honlap: www.erdokertes.hu • Megjelenik havonta 3.000 példányban  
• Grafikai munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila



2

A 2018. február 
27-én megtartott 
Képviselő-testületi 
ülés napirendjei vol-
tak:

1. 2018. évi költségvetési ren-
delet megalkotása

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

2. Óvoda nyári zárvatartás
  Előadó: Visnovszkyné Bátori 

Katalin mb. óvodavezető

A 2018. márci-
us 12-én megtartott 
rendkívüli Képvise-
lő-testületi ülés napi-
rendjei voltak:

1. Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak megválasztása

  Előadó: Fehér Ágota jegyző

A 2018. március 
20-án megtartott 
Képviselő-testületi 
ülés napirendjei vol-
tak:

1. Beszámoló a Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2017. évben 
végzett munkájáról

Előadó: Lajmer György r. alezre-
des kapitányságvezető

2. Erdőkertesi Polgárőr Egye-
sület beszámolója

Előadó: Dr. Pásztor László elnök
3. Zöld Híd B.I.G.G. Kft. tájé-

koztatója
 Előadó: Oroszi Péter szállítási- és 

logisztikai vezető
4. Beszámoló az Erdőkertesi 

Faluház és Könyvtár 2017. évi mű-
ködéséről

  Előadó: Pallag Katalin intéz-
ményvezető

5. Helyi versenykiírások – Szép 
porta, Legszebb konyhakert

  Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

6. Közbeszerzési terv 2018. 
évre

Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

7. Veresegyházi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény átszervezéséhez hozzájá-
rulás

Előadó: Dr. Pásztor László pol-
gármester

8. Szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtás térítési díjainak fe-
lülvizsgálata

  Előadó: Fehér Ágota jegyző
9. Belterületbe csatolási ügy
  Előadó: Dr. Pásztor László pol-

gármester
10. Egyebek 

2018. február 27-én a 
Képviselő-testület elfogad-
ta az Önkormányzat 2018-

2020. évekre szóló stabilitási tervét 
és az Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletet. 

A Képviselő-testület 
hozzájárult a Ki Akarok 
Nyílni Óvoda nyári idő-

szakban 2018. július 2-től – 2018. 
július 20-ig történő zárva tartásá-
hoz. 

A Képviselő-testület 
2018. március 12-én meg-
tartott rendkívüli ülésén 

megválasztotta a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjait és póttagjait 2018-
2022. közötti időtartamra.

A Képviselő-testület 
2018. március 20-án meg-
tartott ülésén megtárgyalta 

és elfogadta Gödöllői Rendőrkapi-
tányság 2017. évben végzett mun-
kájáról szóló beszámolót. 

A Képviselő-testület el-
fogadta az Erdőkertesi Pol-
gárőr Egyesület 2017. évi 

beszámolóját.

A Képviselő-testület el-
fogadta a Zöld Híd B.I.G.G. 
Kft 2017. évi tevékenységé-

ről készült tájékoztatót. 

A Képviselő-testület 
döntést hozott a 2018. évi 
helyi versenykiírásokról 

Szép porta, Legszebb konyhakert 
kategóriákban. A versenykiírás fel-
tételei az Erdőkertesi Naplóban je-
lennek meg. 

A testület elfogadta a 
2018. évi közbeszerzési ter-
vet, mely a vis maior pályá-

zathoz kapcsolódó úthelyreállítást 
tartalmazza.

A képviselők hozzájárul-
tak a Veresegyházi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszer-

tani Intézmény átszervezéséhez.

A testület döntést hozott 
a 2018. évi szociális étkez-
tetés és házi segítségnyújtás 

térítési díjainak felülvizsgálatáról. 

A képviselők zárt ülésen 
döntést hoztak ingatlanok 
belterületbe csatolásáról, 

valamint ingatlanra bejegyzett el-
idegenítési és terhelési tilalom felol-
dásáról.

Képviselői fogadóóra

A Béke utca – József A. utca 
sarkánál tart fogadóórát:
2018. április 9-én 17.3o 
órától - 19.oo óráig
Boldizsár Dániel képviselő 
és dr. Pásztor László 
polgármester.

testületi hírek
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Egy-egy útépítés és infrastruk-
turális beruházás nemcsak a gaz-
daságot erősíti, hanem a helyi csa-
ládokat is - hangsúlyozta Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő a 
Béke utca, Fő út - Vereczkei utca 
közötti szakaszának átadási ün-
nepségén. Hozzátette: Ha gyor-
sabban és nagyobb biztonságban 
jutunk el a munkahelyünkre, ak-
kor több időnk marad, amit a sze-
retteinkkel tölthetünk.  Ha a csa-
ládok erősödnek, Magyarország is 
erősödik.  

Erdőkertest joggal nevezhetjük 
a tettek közösségének, példaérté-
kű közös összefogással valósultak 
meg az elmúlt évek jelentős fej-
lesztései - mondta Tuzson Ben-
ce. Kiemelte továbbá: Az elmúlt 
években azon dolgoztunk, hogy 
a megvalósuló településfejlesz-
tések együtt járjanak a helyiek 
életminőségének javulásával.  A 
Béke utca, Fő út - Vereczkei utca 
közötti szakaszának útépítési és 
csapadékvízelvezetési munkái 100 
millió forint állami támogatásból 
valósultak meg. A beruházás célja 
a belterületi aszfalthálózat bőví-

tése, a települési szolgáltatások és 
a közösségi közlekedési eszközök 
és így a munkahelyek gyorsabb 
elérése.  A fejlesztés eredménye-
ként 838 méter út készült el a 
hozzá közvetlenül kapcsolódó 
csapadékvízelvezetési elemekkel. 

Az országgyűlési képviselő az 
ünnepségen újabb, jövőbe mutató 
fejlesztéseket jelentett be: 

- Erdőkertes tovább erősödik! 
Összesen 600 millió forint kor-
mányzati támogatással vállalkozá-
si parkot fejlesztünk, két csoport-
szobás óvodát építünk, és tovább 
folytatjuk a csapadékvíz elveze-
tést.  A település sikere közös si-
ker, Erdőkertes erősödik és halad 
tovább a fejlődés útján - emelte ki 
Tuzson Bence. 

-Szerk.-

telPülésfejlesztés

erdőkertes a tettek 
közössége új óvoda 

épül
Erdőkertes Község Önkormány-

zata 200.000.000 Ft támogatást 
nyert a Nemzetgazdasági Minisz-
térium által kiírt „Önkormányzati 
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének tá-
mogatása Pest megyében” meg-
nevezésű pályázati felhívására. A 
pályázatból új kétcsoportos, torna-
szobás óvoda épül a Bocskai utca 
8-10 szám alatti két épület elbon-
tása után - azok helyére - a Rákóczi 
utcai óvoda bővítéseként.
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Erdőkertes Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által 
kiírt „Önkormányzati tulajdonú 
vállalkozói parkok kialakítása és fej-
lesztése Pest megye területén” meg-
nevezésű, PM_VALLPARK_2017 
kódszámú pályázati felhívására vál-
lalkozói park kialakítására pályá-
zatot nyújtott be 200.000.000 Ft 
támogatásra. A fejlesztés tervezett 
megvalósítási helyszíne: Fő út 236. 
a benzinkút mögött. A fejlesztés 
célja, hogy a településen új vállal-
kozások jelenjenek meg, a lakóte-
rületekről a zavaró tevékenységet 
folytató vállalkozások áttelepül-
hessenek, illetve a lakosság helyben 
való foglalkoztatása erősödjön.

vállalkozói park épülhet
környezetünk

csapadékvíz-elvezetés 
Erdőkertes Község Önkor-

mányzata a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kiírt „Telepü-
lések felszíni csapadékvíz-elveze-
tés létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás korsze-
rűsítésének támogatása Pest me-
gye területén” megnevezésű, PM_
CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú 

pályázati felhívására 199.483.164 
Ft támogatás nyert el a „Csapadék-
víz elvezetés Erdőkertes középső 
vízgyűjtő területén” címmel be-
nyújtott pályázatára. A beruházás 
tervezett megvalósítási helyszínei: 
Fő út, Fenyves, Pacsirta, Katona J., 
Kalauz, Hév, Villamos, Metró, Kéri 
utcák.



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  
 
 

Szent István park 
(nemzeti érték neve)  

 
 
 
 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése:  
Szent István park 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód x épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus   
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
Erdőkertes, Szent István park 1/1 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  
A korábban zöldparknak kialakított terület 2011-ben nyerte el a mai formáját, a szökőkúttal, a 
zenepavilonnal, a szabadtéri színpaddal és játszótérrel.   
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A park a település lakossága részére közösségi, kulturális és pihenési céljait szolgálja.  
 
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  
 
 

Szőlőfürt Református Óvoda épülete 
(nemzeti érték neve)  

 
 
 
 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése:  
Szőlőfürt Református Óvoda épülete 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód x épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus   
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
Erdőkertes, Fő tér 2.  4 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  
A község egyik legrégebbi közintézménye, mely iskolaként funkcionált kezdetben. Az épület 
átépítését és bővítését követően 1972-től községi óvodaként működött, majd 2013. 
szeptember hónaptól református óvodaként üzemel.    
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A legrégebbi közintézmény volt Erdőkertesen és a mai napig oktatási-nevelési célokat 
szolgál. 
  
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 
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A devizahiteles válság hatásai máig sokakat érintenek. 
Sokan nem tudták még ki�zetni felvett és már forintosított 
hitelüket, aminek tőkerésze nem nagyon akar fogyni. Ta-
lán még a gyűjtőszámla is ott van valahol a háttérben… 
Sokan pedig a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetet kihasz-
nálva éppen mostanában vettek fel jelzáloghitelt.

Mire érdemes �gyelniük, van-e valami rejtett veszély? 

Ezzel az írással nem azt 
állítom, hogy a fenti forgató-
könyvek be fognak következni, 
csupán azt, hogy van esélyük a 
bekövetkezésre, és akkor min-
den a leírtak szerint fog vál-
tozni. Természetesen el lehet 
kerülni a változások negatív 
hatásait, és a mai alacsony 
kamatkörnyezetben az állami 
támogatások kihasználásával 

akár 0%-os rögzített hitellé is alakítható a jelenlegi vál-
tozó kamatozású hitel. A megoldás sokszor egyszerűbb, 
mint hinné. De minden megoldás egyedi.  

Keressen egy díjmentes beszélgetésért, ha Önt érinti 
ez a téma, és szeretne erről többet megtudni! 

Tóth László
Közgazdász, tanácsadó

+36302744536
kamatmentes@gmail.com

PÉNZÜGYEKRŐL ÉRTHETŐEN

mit tegyek most,  ha jelzáloghitelem van?
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E r d ő k e r t e s 
Község Önkor-
mányzata pá-
lyázatot hirdet 
lakosok részére 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, él-
hetőbb mikro és makro környezet és 
rendezett közterületek létrehozása. 

Környezettudatos kert kategóriá-
ban az ingatlan előtti közterület, az 
utcáról látható előkert és belső kert 
rendezettségét, tisztaságát, gyom-
mentességét, fák, cserjék, virágok, 
gyepfelületek állapotát, gondozott-
ságát, környezettudatos víz, talaj-
gazdálkodást, a növényválasztás har-
móniáját és közvetlen környezetébe 
való illeszkedését, a kert és élővilág 
kapcsolatát (madáretető, itató) ér-
tékeljük. Környezettudatos kert ka-
tegóriában elvárás, a kerti és konyhai 
hulladékok megfelelő kezelése, az 
esővíz gyűjtése és felhasználása, ve-
gyi anyagok használatának minima-
lizálása. 

Virágos épület kategóriában az 
épület ablakpárkányain, erkélyein, 
lépcsőin az utcáról látható teraszon, 
homlokzaton kialakított virágok 
kompozíciók gondozottságát, a nö-
vényválasztás és a látvány harmóniá-
ját, az épülethez és közvetlen környe-
zetébe való illeszkedését értékeljük.

Szép kert kategóriában az ingatlan 
előtti közterület, az utcáról látható 
előkert és belső kert rendezettségét, 
tisztaságát, gyommentességét, fák, 
cserjék, virágok, gyepfelületek állapo-
tát, gondozottságát, a növényválasz-
tás harmóniáját és közvetlen környe-
zetébe való illeszkedését, értékeljük.

A pályázatra minden Erdőkerte-
sen ingatlannal rendelkező lakos je-
lentkezhet.

Jelentkezési	határidő:	
2018.	május	15.

Részvételi szándékot a pályázati 
felhívás hátoldalán található jelent-
kezési lapon valamint Erdőkertes 
honlapján lehet jelezni, melyet a kö-
vetkező helyeken kihelyezett ládák-
ból gyűjtjük össze: 

o Erdőkertesi Polgármesteri 
Hivatal

o Ki Akarok Nyílni Óvoda 
mind három telephelye

o ESÉLY Családsegítő Szol-
gálat

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 szavazhat-
nak, mely szavazat kategóriánként a 
bíráló bizottság szavazatával közö-
sen alakítja ki a végeredményt. Egy 
kategóriára egy IP címről csak egy 
szavazatot lehet leadni. 

A kategória I-II.-III. helyezettek, 
az ingatlan, utca frontjára kihelyez-
hető plakettet és elismerő oklevelet 
és pénzügyi jutalmat nyernek. Az 
I. helyezett 35. 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 kategórián-
ként 4 versenyzőnél kevesebb indul 
a bíráló bizottság összevonhatja a 
kategóriákat. A versenyzőknek csak 
egy, az általuk megjelölt kategóriára 
lehet jelentkezni. Abban az esetben, 
ha a versenyző nem tudja eldönteni 
melyik kategóriában indul, –ennek 
megfelelően több kategóriát is beje-
löl- akkor a bizottság eldönti a kert 
jellegéből, melyik kategória szerint 
bírál.

Az eredményhirdetésre és ün-
nepélyes díjátadásra 2018. október 
27.-én a szemléken készült képek-
ből szervezett kiállítás keretében az 
Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban 
kerül sor. 

Részletesebb információért for-
duljon hozzám bizalommal a 06-
70-931-0966-os telefonszámon.

Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester

szép kert pályázat

Horváth István a környezet-
tudatos kert kategóriában első 
helyezést ért el
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Részt szeretnék venni az Erdőkertes Község Önkormányzata 
által meghirdetett pályázaton!

NÉV: .................................................................................................
SZÜLETETT: ..........................................; ............ ÉV ................HÓ ........NAP
ÉDESANYJA NEVE: ...................................................................
LAKCÍM: 2113 ERDŐKERTES ..................................... utca ................ szám
TELEFON: ............................................
          Erdőkertes, 2018. ......... hó ..... nap              

 ............................................................
                                                                                                                   aláírásKATEGÓRIA:
          Környezettudatos kert 
          Virágos épület 
          Szép kert 

Hívogató a 
rá”D”érüNk 
60+ klubba

Kedves Nyugdíjasok!

Biztosan sok hasonlót olvastak 
már és tudom, néha már repül a 
szemétbe a felhívás.

Most mégis újra teszek egy  
próbát:

Szeretettel hívunk és várunk 

minden érdeklődőt a Rá"D"érünk 
60+ nyugdíjasai közé!

Tudom azt is, hogy sokan meg-
ijednek, hogy mit keressenek ők 
egy intézményes keretek között 
működő klubban?

Több odafigyelés, segítés, em-
berség, jó kedv, aktivitás, stb....

Nálunk a kis dolgok tevődnek 
össze és közösen építkezünk, fedez-
zük fel egymásban az értékeket. 

Közös programok, kirándulá-
sok, színházi látogatások és krea-
tív foglalkozások, minden évben 
egynapos kiránduláson veszünk 
részt, megismerkedünk Magyar-
ország nagy városaival.

Főzőversenyeken, szavalóver-
senyeken veszünk részt, énekeket 
és színdarabot tanulgatunk stb.

Amennyiben felkeltettük ér-
deklődését, várjuk szeretettel a 
már meglévő csoportok közé!

"Csepegtessünk boldogságot” 
legyen ez a szlogenünk, hiszen mi 
rajtunk múlik, hogyan éljük éle-
tünket és hogyan szépítjük meg 
egymás életét.

Sokszor hallom, hogy a " ker-
ti munka, az unoka éppen eléggé 
leköt."  

Ez igaz,  ...de hogy legyen elég 
erő hozzá?... , ahhoz valahol töl-
tődni kell!

Ezekkel a gondolatokkal vár-
juk az új érdeklődőket, sok szere-
tettel.

Novák Róza
klubvezető

06-70-3707032

esély
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farsangi bál 
a RÁ”d”ÉRÜNK 60+ 

Klubban

Immár ötödik éve hagyománnyá 
vált a Veresegyház Kistérség 

Esély Szociális és Alapellátási Köz-
pont szervezésében megrendezett 
farsangi ünnep, amire minden év-
ben kreatív, ötletes jelmezekkel 
készülnek. A rendezvény házigaz-
dája Spiegelhalter László Vácrátót 
polgármestere volt, aki sajnos nem 
tudott részt venni az eseményen, de 
két láda fánkkal igyekezett kedves-
kedni az idős embereknek. 

Tíz órakor már minden résztve-
vő a terem két oldalán asztalhoz ült, 
a zsűri is elfoglalta helyét.

Rövid köszöntés után kezdődött 
a jelmezesek felvonulása és bemu-
tatkozása

Láthattuk a világ legaranyosabb 
táncoló maciját a doboló medve-
táncoltatójával, a tiszteletre méltó 
Furulyás királyt, aki furulyatudását 
is bemutatta, a boszorkát, aki meg-
fenyegette a zsűrit, ha nem rá sza-
vaznának, a nagy fekete macskát, a 
Kockásfülű nyuszit, aki húsvéti to-
jásokat hozott a kiskosarában, Mi-
kulást, Eperkét, és Piroskát, aki nem 
félt a farkastól, a csinos népviseleti 
ruhás hölgyet és a kukoricaárust. A 
versenyzőket a zsűri és a közönség 
külön-külön pontozta.

Hosszas és alapos megfontolás 
után kikerekedett az eredmény: két 
első, második és harmadik helyezés, 
valamint egy különdíj született. A 
zsűri és a közönség legnagyobb tet-
szését a táncoló maci és medve tán-
coltatója nyerte el. 

A díjakat Veresegyházi támoga-
tók ajánlották fel nyerteseinknek

• a Gombai cukrászda tortá-
ját, a Flamingó virágház szép nö-
vénykülönlegességét, 

• a Marika konyhája étterem 
kétszemélyes étkezési utalványait, 

• a Judy Nails and Lashes  
Beauty szalon hajvágás kuponjait, 

• valamint az egyik zsűritag 
külön ajándékát: egy Tupperware 
edényt Mihálszky Tamás DJ, az 
Amerikai autós kiállítások fő szer-
vezője, a zsűri elnöke adta át a nyer-
teseknek. 

Ezután megkezdődött a mu-
latság. A tüzes hangulatról Progli 
László gondoskodott. Többen 
táncra perdültek, mások a terített 
asztaloknál merültek vidám beszél-
getésbe.  

A szervezők megköszönik min-
den támogatónak, segítőnek és 
résztvevőnek a közreműködését, hi-
szen nélkülük nem jött volna létre 
ez a jól sikerült, vidám rendezvény.

Novák Róza
klubvezető

esély



10

u 17-éig látható a – TAVASZ – 
Juhos Nándor fotókiállítása
u 3-án (kedd) 18.oo Filmvetí-

tés, közös program a helyi reformá-
tus gyülekezettel (részletesen plaká-
tokon)
u 5-én (csütörtök) 18.oo GOM-

BAISMERETI TANFOLYAM (3. 
előadás) vezeti Kis Szidónia 
u 7-én (szombat) „Családi nap 

a természetben”
Túra a Budai-hegyekben – bő-

vebb tájékoztató a honlapon és pla-
kátokon.
u 8-án ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS
u 10-én 11.oo „Mesélő muzsi-

ka” gyermekkoncert belépődíj 600.-
Ft (csoportos) 750.- (egyéni)
u 12-én 18.oo A túlélés és ter-

mészeti életmód – előadássorozat – 
1. rész 

Tűzgyújtási módok. Tűzfajták.  
Előadó: Boldizsár József (ismertető 
alább!)
u 14-én (szombat)  17.oo   

„SZÍVBŐL SZERETNI” Musical, 
operett és örökzöld gála koncert 

a Csomópont Musical Tánccso-
portja előadásában (2 x 45 perc)

Belépődíj: 1.200.-Ft és 900.-Ft 
(elővételben már kapható!)
u 17-én  (kedd) 18.oo Filmve-

títés, közös program a helyi reformá-
tus gyülekezettel (részletesen plaká-
tokon)
u 17-én (kedd) 18.oo BioPont 

klub – ÉTKEZÉSÜNKKEL A 
JÖVŐNKÉRT – beszélgetés az 
Ecocatering munkatársaival, a ter-
mékeik ismertetésével.    Vendége-
ink: Keve Zsuzsa és Stampf Kriszta

„Célunk egy tisztább, élhető 
környezet, egy új magatartásforma 
meghonosítása, a hulladékterme-
lés csökkentése. Műanyag helyett 
használj biológiailag lebomló, kom-
posztálható terítékeket, melyek nö-
vényi alapanyagokból készültek, jó 

minőségűek, megfizethetők és kör-
nyezettudatos megoldásként szim-
biózisban vannak a természettel. 
A használt terítékek visszagyűjtve 
komposzttelepre kerülnek.

 (A belépés díjtalan!)
u 19-én (csütörtök) 18.oo GOM-

BAISMERETI TANFOLYAM (4. 
előadás) vezeti Kis Szidónia
u 21-én (szombat) 18.oo A 

KELET VARÁZSA – kiállítás Ilak 
Kali West fotóiból és tárgyaiból
u 26-án 18.oo A túlélés és ter-

mészeti életmód – előadássorozat – 
2. rész 

Menedék készítési módok.  Elő-
adó: Boldizsár József
u 27-én 18.oo A Buddhizmus-

ról szóló előadássorozat folytatása – 
Előadó: Ella Zsófia hitoktató. 

A részvétel díjtalan!
u 28-án (szombat) 14.oo   

ULTI-KLUB
u 29-én (vasárnap) 17.oo 

NOSZTALGIA KLUB

v 1-jén (kedd) 10.oo -18.oo  
MAJÁLIS az Ifjúsági Táborban 
(részletesen plakátokon és a honla-
pokon)

- Arcfestés, csúszda, légvárak ki-
csiknek és nagyoknak, lovagoltatás 
egész nap a Papkúti Lovastanya csa-
patával, főzési lehetőség baráti társa-
ságoknak, sörsátor, virsli, vattacukor, 
és minden, mi szem-szájnak-ingere.

-13.oo-15.oo Derby Dance Band
-16.oo-17.oo Irigy Hónaljmirigy

- Minden játék használata  
ingyenes!

- Szabadtéri főzési lehetőség!
- Büfé egész nap!
Töltse együtt a napot gyerme-

kével, családjával az Erdőkertesi 
retroMajálison, minden korosztály 
számára biztosítunk programokat.

v 3-án (csütörtök) 18.oo GOM-
BAISMERETI TANFOLYAM (5. 
előadás) vezeti Kis Szidónia

v 12-én (szombat) 11.oo-19.oo 
III. Erdő-Kert Fesztivál a Szent Ist-
ván parkban

 (főszervező: a Kertes Erdő-
kertesért Munkacsoport)

FELHÍVÁS!

v Kedves 
Anyukák, Apu-
kák!

SZÜLŐKLUB in-
dul a Faluházban

- Ha gyermeke fejlődése eltér az átla-
gostól, ha sajátos nevelési igényű, ha tanu-
lási nehézséggel küzd,

- ha szeretne más szülőkkel tapasztala-
tot cserélni, beszélgetni, 

- ha szeretne segítséget kapni a felme-
rülői problémák megoldásához, akkor itt a 
helye!

A terveink közt szerepel: szakemberek 
meghívása, ötletek az otthoni fejlesztés-
hez, fejlesztések megszervezése helyben, 
családi játékos programok szervezése, stb.

A végleges programot együtt tudjuk 
kialakítani, az Önök igényei alapján, jöj-
jenek, hogy tudjunk együtt gondolkodni a 
témában! 

(Akár az elnevezés is változhat, az 
Önök javaslatai alapján.)

***
v Helytörténeti 

kutatásokkal foglal-
kozó klub létrehozá-
sát tervezzük, mely-
hez várjuk mindazon 

érdeklődők jelentkezését, akik elhivatott-

www.erdokertesfaluhaz.hu

Április

falUHáz

Májusi	előzetes
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ságot éreznek a település múltjának kuta-
tására, az itt kezdetekben megtelepedett 
családok életének, sorsának felderítésére.

***
v A Faluház GYERMEK-

MEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST  
szervez, elsősorban a saját 
rendezvényei idejére, hogy 
a kisgyermekes szülőknek 

megkönnyítsük a programjaink látogatását. 
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszél-
getünk a feladatról.

***
v Megfelelő számú 

jelentkező esetén újból 
indítjuk a bőrmíves, a 
kosárfonó és a nemeze-
lős tanfolyamot, továb-

bá a patchwork (foltvarró) klubot. Várjuk 
az érdeklődők jelentkezését!

***
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 mindazo-
kat, akik szívesen énekelnek, 
és szeretik a jó társaságot. Pró-
ba minden csütörtökön 18.oo 

órától, karvezető Iványi Magdolna.
***

v Szirmai Edit (többek kö-
zött) PreKanga és KangaBurn 
edző január 29-étől hétfőnként 
10.3o-tól Kangatraininget tart, 

jelentkezni a Baba-Mama klub elérhetősé-
gein lehet. 

 ***
v JÁTSZANI JÓ! 
TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását 

tervezzük felnőttek számára. A 
havi egy alkalom időpontját a 
jelentkezőkkel egyeztetve ala-

kítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhető-
leg 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 Mikrokontroller klub mű-

ködik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, 

lakásriasztó-, öntöző automati-
ka-, látvány-elektronika áramkör 

építés. Mikrokontroller- és számítógép progra-
mozás. Linux alapismeretek.  Klubvezető: Tóth 
János Péter.

***
v Ismét indul 

bőrmíves tanfolyam a 
Faluházban (megfelelő 
számú jelentkező ese-
tén), vezeti Havas Péter. 

Heti egy alkalom lesz, és egyelőre 4 napot 
tervezünk: április 20-án és 27-én, május 4-én 
és 11-én.

A foglalkozásokon bőr ékszereket és amu-
letteket készíthetnek a résztvevők, féldrága-
kövekkel és tűzzománccal kombinálva. A díja 
alkalmanként 2.000.-Ft, mely az eszközhasz-
nálatot, a felhasznált bőr és a festék árát is 
tartalmazza. Az egyéb kiegészítő kellék-anya-
gok ára (ásványok, tűzzománc, csatok, stb.), 
melyet az elkészített ékszerhez felhasználnak, 
külön fizetendő.

A foglalkozások pénteken 17.oo-19.oo 
óráig lesznek, a minimum létszám négy fő, és 
a maximum hat fő. Előzetes jelentkezés feltét-
lenül szükséges, melynek határideje: április 17 
(kedd).

***
v „A túlélés és ter-

mészeti életmód” címmel 
eladássorozat kezdődik 
áprilisban. Minden máso-

dik csütörtök este Boldizsár József avatja 
be az érdeklődőket 11 estén át a program-
ban megjelölt témák rejtelmeibe.

Az elméleti tudást kirándulások alkal-
mával a gyakorlatban is bemutatja. A rész-
vétel díjtalan.

***
v Alapfokú gombais-

mereti tanfolyam indult a 
Faluházban március 1-jén. 
A tanfolyam két féléves. 
Tavasszal  és ősszel 6-6 

elméleti foglalkozás és 6-6 terepgyakorlat 
lesz. Az előadások minden második csütör-
tökön 18-20 óra között lesznek, a kirándu-
lások pedig hétvégén a délelőtti órákban, 
kb. 2-3 órás elfoglaltságot jelentenek.

Kb. 110 gombafaj megismerésére nyílik 
lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés 
szabályaival, élettannal, a gombák felépí-
tésével, határozó bélyegeivel, a gomba-
mérgezésekkel, a felhasználási és tartó-
sítási módokkal, valamint a gyógyhatású 
gombákkal is.

A tanfolyamra még be lehet csatla -
kozni!

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

***

v A 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 kialakításá-
hoz nyújtott segítség. Az előadásokhoz kap-
csolódóan 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.  

A részvétel díjtalan!

Pallag Katalin
a Faluház és Könyvtár

igazgatója

kultúra
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egy mai mese
avagy, hogyan nyert 

egy városi fiú első díjat 
vidéki kert versenyen?

A Pest megyei Erdőkertesen 
minden évben megrendezésre 
kerülő Szép Kertek program ke-
retében három kategóriában lehet 
nevezni. Szép kertek, virágos épü-
let, környezettudatos kert. Ez utób-
biban vitte el a pálmát főhősünk 
Horváth István, lássuk hogyan. 

A történek gyökere mélyre hú-
zódik vissza, egészen a múlt szá-
zad közepére, amikor egy újpes-
ti kisfiú minden egyes nyarát a 
nagyszülőknél tölti a Vas megyei 
Nádasdon. A kedves rokonok sze-
retete, szorgalma a falubelieket 
ugyanúgy jellemezte. Jóindulatú, 
összetartó közösségük a varázs-
latos őrségi táj, növényeivel, álla-
taival szöges ellentétet képeznek a 
városi miliővel szemben. Nem vé-
letlen, hogy szívesen tér vissza ide, 
évről évre, hiszen ez életének meg-
határozó korszaka ez. Ezek azok az 
élmények, melyek hatására István-
nak szívében csírázásnak indul a 
természetszeretet magocskája…

Majd a kissrácból siheder lesz. 
Elvégzi a Faipari Iskolát és dolgozni 
kezd. A hatvanas években megis-
merkedik egy bogárszemű lánnyal 
és rátalál a szerelem. Választottja 
Julianna és szülei Erdőkertesen él-
nek egy apró házban annak hatal-
mas kertjében. Az ifjú pár Újpesten 
folytatja immár közös életét. Gya-
rapodik a család gyermeke és un-
kák érkeznek szép sorban. A vidéki 
szülőket rendszeresen látogatják. 
A kertészkedő apósnak, nagy se-
gítségére van István, akinek ötletei 
alapján megreformálják a szőlőül-
tetvényt. 

A különálló töveket lugasba 
rendezik. Az elöregedett fehér 
borszőlő töveket a Zala gyöngyét 

és néhány csemege kivételével 
Pannoniára, és Szőlőkertek király-
nőjére cserélik. A vörösek: Othelló 
és Izabella csapatát, Zweigelt fajtá-
val erősítik. ….és magocskánk is 
táptalajra lel…

István és Julianna a szülők háza 
mellé kezdenek építkezni, mert úgy 
érzik ez az a hely, ahova mind in-
kább vonzódnak és tudják, hogy 
a kert is több segítséget igényel. 
1994-től már hetente járnak ki, 
mint rendes jó víkendesek. 

A szőlőültetvények a megfelelő 
kezeléseknek köszönhetően, ám a 
szigorú visszametszések ellené-
re egyre bővebben kezd teremni. 
Gyümölcsfák telepítése, kezdődik. 
Mindenféle fa kerül a kertbe, le-
gyen az almatermésű, vagy csont-
héjas, jelentős egyedszámmal. 

Majd a bogyósok következnek 
igen széles palettával. A kert onta-
ni kezdi kincseit….ahogy a mi kis 
magoncunk is fává érik….

Bár a házuk már ’93-ban elké-
szült, otthonná csak 2004-ben 
válik, amikor kiköltöznek Erdő-
kertesre. Több idejük lévén a még 
szabad területeken némi zöldséget 
is termesztenek. Saját nevelésű 
palántákkal, de nem túl sok fajtával 

dolgoznak, amelyek megállják a 
helyüket a forró homokos talajon. 

…..s a fa virágba borul….
Odaadó tudatos gondoskodást 

a kert igen szép terméssel hálálja 
meg, mely bőven kielégíti a csa-
lád igényeit. A jóízű borból kapnak 
ajándékként a rokonok, barátok. 
A lekvárok és befőttek alatt ros-
kad a polc a család és az unokák 
örömére. A többlet alapanyagokat 
mindig szívesen fogadják a kedves 
jó szomszédok. István és Julian-
na nagy szeretettel viszonyulnak 
a környezetük felé, még az sem 
bánják hogy a harkályok nem túl 
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illedelmes módón, rendszeresen 
megdézsmálják a mandulafa zöld 
termését. 

Jut nekik bőven egy másik, ké-
sőbb érő fáról. 

Ha kapunk, azt illik meghálálni! 
A talaj kondícióját rendszeresen 

az őszi ásások során komposzttal, 
nyáron pedig zöldtrágya beforga-
tásával tartja karban. Rendszeres 
gyomlálás, horolás folytán a kert 
tisztasága már-már etalon. 

A növények az éltető vizet kút-
ból és esővízgyűjtőből kapják, így 
az bőven áll rendelkezésre. 

Persze, erre nagy szükség is 
van a Gödöllői dombságra jellemző 
laza homokos talajon. A növényvé-
delem jól megtervezett és tudatos, 
gyomirtók mellőzésével történik. 

Ami még szükségeltetik a 
receptúrához az négy szorgos kéz, 
és egy hitvallás. 

„A kertben nincs holnap!”
Istvánék szerint minden felada-

tot mielőbb el kell végezni azt ha-
logatni nem szabad! 

Ha a teendőket örömmel végez-
zük, akkor az, nem is munka, ha-
nem szórakozás. Hát lehet-e teher 
egy hajnali permetezés, mikor a 
madarak éneke biztosítja a jó han-
gulatot?

….És hogy nekem miért lett 
példaértékű ez a fa, mely István 
szívében nőtt? 

Mert a szeretet a gondoskodás 
és a tisztelet nevelte naggyá. Olyan 
fogalmak, melyek napi szinten je-
len vannak életükben irányulhat az 
a család vagy a munka felé. Sze-
retetből könnyebb gondoskodni 
arról, azokról, akik a környezetün-
ket alkotják, fontosak számunkra, 
hiszen tőlük lettek azok akik. És a 
tisztelet apósnak, akitől az örökül 
hagyott nagybecsben tartott öreg 
Szlanka tő, a féltve őrzött keser-
nyés őszibarack fa vagy a dédel-
getett sárgabarack fa még mindig 
állnak a kertben és adózva emlé-

keznek. 
Megköszönve tanításait a le-

hetőséget melynek köszönhetően 
István fája már tömve termések-
kel, csak arra vár, hogy sok-sok 
szívben csírázásnak induljon a ter-
mészetszeretet…

Hát ennyi a mese, mely maga 
a valóság. Joggal ismerhetjük el, 
hogy Horváth István és párja Ju-
lianna kiérdemelte az első helyet 
a Környezettudatos kategóriában 
Erdőkertesen 2017-ben!

Gratulálunk nekik!

Csapó Krisztina
a Kertes Erdőkertesért 

munkacsoport tag ja
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Fényszóró lámpabúra polírozást is vállalunk!
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Ú t j a i n k 
során, annyi 
helyen meg-
f o r d u l u n k . 
Id e g e n ké n t , 
ismerősként, 
leendő barát-
ként, vagy va-

lakiként, aki emlékeztet másokat. 
Vándorlunk, mint a madarak, vagy 
a lazacok, mintha belénk kódolt 
kényszer lenne, hogy mennünk 
kell. Ritkán tudjuk, hová és miért, 
vagy mi vár ott ránk. Van, hogy 
egyszerűen csak hajt egy belső 
hang, ösztökél, hogy válts át, sza-
kadj ki a monotóniából, koptass 
új utcákat, ébredj új harangszóra. 
Rengeteg irány, számtalan lehető-
ség, de akad egy hely, ahol a ván-
dorok útjai összefutnak.

Az országúti benzinkutak talán 
több száz mesét ismernek. Meg-
fordult már náluk kamionsofőr, 
egy végtelenségig tartó út után, 
fáradtan kávét remélve. Nyaralni 
tartó család, három gyerekkel a 
hátsó ülésen. Szinte kipattannak 
az autóból, elgémberedett tagjai-
kat fogócska közben kinyújtóztat-
ni, mielőtt kiválasztanák kedvenc 
jégkrémjüket. 

Rövidnadrágos barna, műszerfa-
lon pihentetett lábakkal, épp csak 
egy pillantást vet napszemüvege 
mögül a Ladát támasztó, idegenbe 
tartó négy munkásra. Sörrel együtt 
isszák magukba a látványt, mielőtt 
a cementes zsák, és a betonkeverő 
mellé állnának hetekre. Ötödik 
társuk még a visszajárót zsebre rak-
va lép ki a nyíló ajtók mögül, hóna 
alatt energiaitalt szorongat. 

Nagy szakállas motorosok, zász-
ló lobog a hátuk mögött, a Harley 
két oldalt megpakolva. Talán talál-
kozóra igyekeznek. A benzinkutas 
szendvics olyan, mintha épp most 

olvasztották volna ki, és minden 
hozzávalójának ugyanolyan íze 
van, de amíg nem érződik a bable-
ves, és a csülökpörkölt illata, ezzel 
is ki lehet húzni.

Nyújtózkodó alakokat köszönt 
a napnyugta. A nyitott ajtón át 
hangosan szól a rádió, vagy valami 
’90-es sláger. Egy másik autóban 
hátul, oldalra borult fejjel gyerkő-
cök alszanak. Számolgatva a hátra 
lévő kilométereket, egymást előre 
engedve ásítoznak be az ajtón a 
messziről jöttek. Kávét kérnek, ta-
lálomra leemelnek egy-egy zacskó 
chipset, a biztonságkedvéért ener-
giaitalt is vesznek.

A csillagok tekintete alatt csu-
pán néhány fáradt idegen érkezik. 
Régóta az első benzinkút, tankolni 
kell már. Egy csoki is jöhet, és per-
sze a kávé… benzin szaga nyomja el 
az illatát, de azért ott szállingózik 
az az emlékezetben. Odébb van 
még az a parkoló, ahol megállunk 
aludni…

Hajnaltájt a kutak luxusszállók-
nak tűnnek; autókban éjszakázott, 

zilált hajú vándorok csábulnak el 
az erős feketétől, és az előző napról 
megmaradt péksüteményektől. A 
mosdó most megfelel a reggeli első 
mosakodáshoz. Ilyenkor még min-
denki az álomból magával húzott 
édes, csöndes idillben úszik. Régi 
barátok módjára elegyednek szó-
ba egymással, majd eltűnnek vala-
melyik irányba, számunkra talán 
örökre. Hosszú még az út, szinte 
végtelen. Megyünk, ameddig men-
nünk kell, ameddig hajt bennün-
ket az az apró hang, a kíváncsiság 
kényszere, vagy egyszerűen csak a 
„muszáj”. 

De a benzinkutakon mindig ta-
lálkozunk. 

Virginia Sol

ahol mindenki megáll
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A BEIRATKOZÁS 
IDŐPONTJA:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-
19.00 óra között,

2018. április 13. (péntek) 8.00-
18.00 óra között.

LEENDŐ ELSŐ 
OSZTÁLYOS TANÍTÓ 

NÉNIK
Iskolaotthon

Tóth	 Béláné tanító vagyok. 
34 éve végeztem Debrecenben, és 
azóta tanítok itt az iskolánkban. 
Többször voltam elsős tanító néni 

és volt egyszer lehetőségem arra, 
hogy 8. osztály végén együtt ballag-
tunk. Fontosnak tartom az oktatás 
mellett a következetes, ugyanakkor 
gyermekközpontú nevelést, a meg-
felelő szokásrendszer kialakítását. 
A tanórákon változatos munkafor-
mák alkalmazásával nagy hangsúlyt 
fektetek a logikus gondolkodás 
fejlesztése mellett a képességeknek 
megfelelő, differenciált óraszerve-
zésre, közösségépítésre, tehetség-
gondozásra. A közösen eltöltött 
évek során olyan közösséggé for-
málódunk, amelyben megtanuljuk, 
tisztelni szeretni és elfogadni a má-
sikat! Szeretettel várom a leendő 
elsős gyermekeket! 

Kati néni

Tanítói és óvónői képesítéssel 
rendelkezem. Tudom, hogy az isko-
lába készülő gyermekeknek és szüle-
iknek egyaránt nagy izgalmat jelent, 

hogy az óvoda elhagyása után egy új 
környezetbe kerülve kell helyüket 
megállni. Fontosnak tartom, hogy 
az új feladatok, szokások és nem 
utolsó sorban az osztálytársak és ta-
nítók megismeréséből fakadó esetle-
ges szorongásokat csökkentsem. Já-
tékossággal, türelemmel, dicsérettel 
sok mindent el tudunk érni, és ennek 
legfőbb eszköze a szeretet. Célom, 
hogy az alapok lerakása, olvasás, írás 
elsajátítása, ne küzdelmet, hanem 
örömet jelentsen a tanulók számára. 
Sok szeretettel és izgalommal várom 
leendő kis tanítványaimat iskolaott-
honos osztályunkba! 

Horváth Orsolya

iskolába 
hívogató 

2018.03.12-én tartottuk meg az 
első „Szöszmötölő” foglalkozásun-
kat iskolánkban.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
ilyen szép számban jelentek meg az 
óvodások szüleik kíséretében. Min-
den foglalkozásunkon nagy lelkese-
déssel vettek részt a leendő elsősök. 
Kipróbálhatták az aktív táblán való 
tanulás rejtelmeit, fejleszthették 
kézügyességüket, az Ugri-bugri fog-
lalkozáson pedig bizonyíthatták 
rátermettségüket a tornateremben 

felállított akadálypályán. Az állomá-
sok teljesítése után pecséteket kap-
tak, melyek gyűjtése tovább fokozta 
az izgalmakat!

A szülők megismerkedtek, be-
szélgettek a leendő tanítónénikkel, 
lehetőségük nyílt betekinteni a tan-
termekbe, tornaterembe.

Gyorsan elröpült az idő, a gyere-
kek, szülők, pedagógusok mind jól 
érezték magukat.

Alig várjuk a következő alkalmat, 
hogy újra találkozhassunk a jöven-
dőbeli elsősökkel!

Timár Györgyi

iskolai hírek
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Folytatás a következő oldalon>

iskola -  óvoda

Egész napos foglalkozás 

(„hagyományos” első osztály)

D. Tóthné Strausz Gabriella, 
Gabi néni vagyok, több mint 20 
éve vagyok a pályán. A Kecskeméti 
Főiskolán végeztem tanító, idegen-
nyelv-oktató szakon. Sok kisgyer-
meket tanítottam már, volt felsős 
és alsós osztályom is az évek alatt. 
Feladatom hasonló, mint a szülőké, 
akik szeretettükkel, törődésükkel 
veszik körül gyermeküket. Fontos 
számomra az, hogy a tanítványaim 
gyermekek maradhassanak minél 
tovább. Tanítóként az a hitvallá-
som, hogy eligazítsam a gyermeke-
ket az ismeretek, az olvasás, az írás, 
a matematika, a mozgás és a kreatív 
tevékenységek világában úgy hogy 
az osztály közben egymásra figyelő, 
egymást elfogadó közösséggé váljon. 
Kiemelten fontosnak tartom, hogy 
az angol nyelvet gyermekközeli, ta-
pasztalatszerzésen alapuló módsze-
rekkel, játékos formában oktassam, 
már első osztálytól. Sok szeretettel 
várom kis diákjaimat az iskolába! 

Gabi néni

óvodai 
beiratkozás
Értesítjük a kedves szülőket, 

hogy az erdőkertesi Ki Akarok 
Nyílni Óvoda beiratkozásának idő-
pontja: 

2018.	május	15-16-án	
8.oo-17.3o

A beiratkozáshoz szükséges do-
kumentumok: 

- gyermek születési anya-
könyvi kivonata
- TAJ kártyája, lakcímkártyája
- szülők személyigazolványa, lak-
címkártyája

Beiratkozáskor kérjük, kitöltve 
hozzák magukkal a honlapunkról 
letölthető adatlapokat. 

Nyílt nap a ki 
akarok Nyílni 

óvodában
2018. április 11-én 9.30. - 11.30 

nyílt napot tartunk óvodánkban 
leendő óvodásaink számára. Ezen 

a délelőttön a szülők betekintést 
nyerhetnek intézményünk életébe, 
részt vehetnek gyermekeikkel szer-
vezett tevékenységeinken, megis-
merkedhetnek az óvoda dolgozói-
val. Minden csoport tárt ajtókkal 
várja kis vendégeit!

Kérjük, hogy április	10-ig	tele-
fonon vagy személyesen jelezzék 
érkezési szándékukat, hogy min-
denki számára tudjunk megfelelő 
helyet biztosítani!

március 15-i 
megemlékezés

A Szőlőfürt Református Óvo-
dával közösen emlékeztünk meg 
az 1848. március 15-i események-
ről. Óvodásainkat vendégül látták 
egy közös kézműveskedésre, ahol 
huszárokat készíthettünk, majd 
a két óvoda gyermekei együtt 
játszottak a csoportszobákban 
illetve az udvaron. Másnap a két 
intézmény gyermekei egyidőben 
tűzték le saját készítésű lobogó-
ikat, lovacskáikat, kokárdákat és 
egyéb nemzeti színű alkotásaikat 
a településen lévő Batthyányi szo-
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bornál. Végül közös énekléssel zá-
rult a program.

Köszönjük a Szőlőfürt Óvoda 
együttműködését, kedves vendég-

látását!

A Ki Akarok Nyílni Óvoda gyer-
mekei és dolgozói

Papírgyűjtés

Idén ta-
vasszal, áp-
rilis 16-19. 
ismét pa-
pírg yűjtést 
szer vezünk 

óvodánkban. Az őszihez hason-
lóan a szülők mellett hálásan 
fogadjuk településünk lakossá-
gának segítségét. Ha a tél folya-
mán összeg yűlt némi felesleges 
papír, akkor kérjük, hozzák be 
óvodánkba, ezzel támogatva két 
csoportszobánk klimatizálását.  
Reméljük, hog y az őszi és tavaszi 
papírg yűjtés során nyert összeg-
ből mielőbb megvalósíthatjuk 
terveinket! Amennyiben a papír 
szállításában segítségre van szük-
ségük, kérjük, jelezzék április 16-
ig az óvoda 06-28/595-086-os 
telefonszámán!

Köszönjük segítségüket!

óvodai bál
Február 10-én tartottuk a Ki 

Akarok Nyílni Óvoda támo-
gatói bálját. Nag y örömünkre 
igen sokan töltötték velünk ezt 
az estét. A hangulat nag yon jó 
volt, a zenei kínálatban minden-
ki megtalálta a maga kedvencét. 
Az ízletes vacsorát szórakoztató 
műsor követte, majd hajnalig 
tartó tánccal zárult a rendez-
vény. Rengeteg értékes tombola 
nyereményt ajánlottak fel támo-
gatóink, vendégeink pedig lelke-

sen vásárolták a tombola szelvé-
nyeket. 

Köszönjük a jelenlévőknek, a 
támogatói jeg yet vásárlóknak és 
a felajánlóknak, hog y hozzájá-
rultak az óvoda KRESZ parkjá-
nak meg valósításához. Ehhez a 
bál során 264.000	Ft-ot	sikerült 
g yűjtenünk.

Reméljük	 az	 idei	bál	 jó	han-
gulata	után	 jövőre	 is	 számítha-
tunk	 jelenlétükre,	 támogatá-
sukra!

A Ki Akarok Nyílni Óvoda Szülői 
Munkaközössége

FOLYTATÁS A 17. OLDALRÓL>
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Egy isme-
rősöm fel-

hívott, hogy két 
hétre külföldre 
kell utaznia, mi 

lesz a kerttel? (permetezés, met-
szés, ültetés stb. szempontjából) 
Válaszoltam, hogy annyit kibír, de 
a jövőben vegye figyelembe, hogy 
a természet nem alkalmazkodik az 
elfoglaltságainkhoz, lehetőleg mi 
alkalmazkodjunk hozzá! Az időjá-
rás kiszámíthatatlan. átnéztem a 40 
éven keresztül vezetett naplómat. A 
borsót március 15. és április 10. kö-
zött vetettük a különböző években, 
és június közepén leszedtük min-
den esetben. A természet utolérte 
magát. Ez csak egy példa arra, hogy 
nem vagyunk elkésve...

A múlt év április 18-20 között 
fagy volt és 30 cm hó esett. Erre 
azért a veteményezésnél nem szabad 
számítani, de a paradicsom, papri-
ka, káposztafélék palántázásánál, a 
bab és a tökfélék vetésénél célszerű 
a fagyosszentek napjait figyelembe 
venni, azaz ez utóbbiak ne keljenek 
ki előbb, mert elfagynak.  

Virágzásig meg kell metszeni az 
őszibarackfákat. A levágott három-
rügyes ágak vázában vízben néhány 
nap alatt kinyílnak. Érdemes ki-

próbálni a közismert fűzfa-barka 
mellett az aranyeső/aranyvessző, a 
japánbirs és az őszibarack virágoz-
tatását. Nálunk bevált. 

Az elhúzódó tavaszkezdés mi-
att összetorlódnak a kerti munkák. 
Mire a cikk megjelenik, már túl 
vagyunk a metszésen, a lemosó per-
metezésen, jöhet a talaj előkészítése 
a vetéshez, az ágyások kialakítása, a 
rendcsinálás, a vesszők összeszedé-
se, a gyep szellőztetése géppel vagy 
gereblyével, lombseprővel. Mindez 
nagyon fontos, hogy a kert szép is 
legyen, ne csak hasznos, és otthon 
érezzük benne magunkat.

A hagyományos eperpalántákat 
már előző augusztusban szét kel-
lett ültetni, a most kapható frigo 
palántákkal ne késlekedjünk. Má-
jus elején vetjük a babot, uborkát, 
csemegekukoricát, sütő- és főzőtö-
köt, cukkinit. Évtizedes tapasztala-

tunk a bab termelésére a következő: 
Másfél méter átmérőjű kör mentén 
8 lyukba teszünk 8-10 szem babot 
(az előző évi termésből). Amikor 
arasznyira megnőtt, a tavasszal le-
vágott dísznád szárával karózzuk, 
indián-sátor szerűen, mintegy két 
méteres magasságig. Így elérjük, 
hogy a közepén öntözve, a sátor ön-
magának árnyékot vet, és a körön 
belül nedves marad a talaj hosszabb 
ideig. Másfél kiló száraz babból lesz 
12-15 kg fejtett bab, (mi tallér bab-
nak ismerjük, igen nagy szemű) és a 
jövő évi vetőmag.

Végezetül még egy fontos dologra 
hívom fel a figyelmet. Az őszibarack 
tafrinás levélfodrosodás elleni véde-
kezést érésig kell folytatni (a vára-
kozási idő figyelembevételével), de 
az erre javasolt szerek csak akkor ha-
tásosak, ha előzetesen egyszer, még 
pirosbimbós állapotban réztartalmú 
szerrel megpermeteztük a fáinkat. 

Jó kertészkedést kívánok!

Horváth Viktor

kertelés
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farsangi 
Öregfiúk 

torna
Az idén a IV. Farsangi labda-

rúgó teremkupát rendeztem meg 
Erdőkertesen. Február 24-én az 
Erdőkertesi Neumann János Álta-
lános Iskola tornatermében négy 
csapat  2x12 perces körmérkőzésen 
döntött a helyezésekről. Nagy Lajos 
játékvezető dirigálta a mérkőzéseket. 
Jó színvonalú, változatos játékot mu-
tattak a csapatok.

I. helyezett a Banditák, II. helye-
zett a Torockó FC., III. helyezett a 
Serény Múmiák (Bp), IV. helyezett a 
Fergeteges csapata lett.

A legjobb játékos Klein Viktor 
a Torockó FC-ből, a legjobb kapus 
Patkás Gábor a Banditák csapatából 
lett.

Köszönöm Dr. Pásztor László pol-
gármester úrnak , hogy közreműkö-
dött az érem átadásban,  Ladjánszki 
Csilla Igazgató Asszonynak, hogy 
az iskola tornatermét a rendelkezé-
sünkre bocsájtotta, valamint Takács 
Károly támogatását.

Jövőre szeretném, ha még 
több csapat versengene a farsangi  
kupáért.

Dugonics László 
főszervező

Toroczkó FC

Fergeteges

Serény Múmiák Budapest

Banditák csapata
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könyvtári 
Híradó!

Kedves Olvasóink!

Ez év márciusától hosszabb nyit-
vatartási idővel várjuk olvasóinkat: 
Hétfő	és	Péntek:	13.oo	–	20.oo
																					Kedd:			8.oo	–	14.oo
											Csütörtök:	10.oo	–	16.oo

Feldolgozásra kerültek új gyerek,- 
ifjúsági,- és felnőtt könyveink.  Érde-
mes benézni könyvtárunkba, bízunk 
benne, hogy mindenki talál érdeklő-
désének megfelelő olvasmányt.

Néhány szakkönyvet szívesen 
ajánlok figyelmükbe:

Hermann Irén: 
Dévény	Anna	Egy	mindenkiért

A könyv elkészülését Dévény 
Anna már nem érhette meg. Nem ér-
tette, hogy miért kellene róla köny-
vet írnia bárkinek is, hiszen Ő csak 
tette a dolgát, gyógyított, segített. 
-Ösztönös újító volt, aki módszeré-
vel több ezer gyermeket és felnőttet 
állított talpra.- Szerény ember volt, 

de módszerének elismeréséért meg-
küzdött a bürokráciával, a kétely-
lyel és a gyógytornász szakmával is, 
amelynek élete végére legismertebb 
művelője lett. Kemény harcos volt, 
talán túl kemény is.”

Dr. Wayne W. Dyer: 
Egyensúlyban	élni

Használd a vonzás törvényét, és 
állítsd helyre az egyensúlyt az éle-
tedben!

Ez a praktikus kis kalauz sorra be-
mutatja az életünkben tetten érhető 
egyensúlyhiány különböző tüneteit, 
majd gyakorlati tanácsokkal lát el 
bennünket, hogyan teremtsünk har-
móniát álmaink és a mindennapok 
között.

Eline Snel: 
Tartsd	őket	közel,	
de	ne	túl		szorosan

Mindfulness kamasz gyerekek 
szüleinek.

A kamaszok szórakoztatók, sérü-
lékenyek, kiszámíthatatlanok és néha 
teljesen kezelhetetlenek. Vágynak a 
függetlenségre, de sok tekintetben 
még nincsenek felkészülve rá. Ebben 

a könyvében a szerző arról ír, hogyan 
birkózhatunk meg a kamaszok neve-
lésének nehézségeivel a mindfulness 
(tudatos jelenlét) segítségével.

Gáll Viktória 
Emese: 
Ringató-	
mesék.	
Borsi	a	kert-
ben

A sorozat 
harmadik kötetében Vica és kis tacs-
kója, Borsi alig várja, hogy a hosz-
szú tél után végra kiszabaduljanak a 
kertbe. Lelkesen vetik bele magukat 
a tavaszi kerti munkákba, ültetnek 
és vetnek, csakhogy egy titokzatos 
erdei látogató rendszeresen meg-
dézsmálja a veteményest… A mesék-
hez ezúttal is népdalok társulnak, a 
közös éneklést pedig kotta és CD 
segíti.

Kedves pedagógusok, kedves 
óvónénik! Az Erdőkertesi Faluház 
és Könyvtár ez évben is várja az óvo-
dai, iskolai csoportokat könyvtáris-
mertető, olvasás népszerűsítő, isme-
retbővítő foglalkozásokra  előzetes 
időpont egyeztetés alapján. 

Telefonszám: 06 28 595 066

Hollósiné Marika
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Nem engedünk a 48-ból?

Kedves Kossuth Zsuzsa!

Talán tiszteletlennek véled 
ezt a megszólítást és a te-

gezést, de hadd legyek közvetlen, 
ahogy nálunk szokás. Ahogy így 
170 év múlva, március 15-ére 
készülve olvasgattam azokról a 
nőkről, akik a szabadságharcban 
részt vettek, így rólad is, baráttá 
lettél számomra.

 Mennyi minden történt azóta, 
hogy 1849-ben  életeteket áldoz-
tátok a szabadságért, vagy épp 
küzdelmeitek miatt emigrációba 
kellett mennetek, mert eljött a 
forradalom megtorlása!... Milyen 
más lett a világ!

Szeretném megköszönni, hogy 
nektek fontos volt a mi életünk 
ismeretlenül is. Mi már beszélhe-
tünk bármikor, bárhol magyarul, 
hivatalokban, utcán, de átalakult 
a világ , mert gyermekeink sok-
szor angol üzeneteket osztanak 
meg egymással, szavak helyett je-
leket írnak, már nekünk sem min-
den érthető mindezekből. Most 
nincs cenzúra. Mindenki azt ír, 
amit akar, akkor és úgy ír, ahogy 
akar. Elszabadultak a gondolatok, 
az érzések, de a legrosszabb, hogy 
az indulatok is. Már nehéz követ-
ni a sok rágalmat. Elfelejtettünk 
a lélek mélyéből szólani, és elfe-
lejtettük Istent is, aki bár engedi 
mindezt, de tudja, hogy miket 
írtunk, mondtunk... Tudja, hogy 
kinek, mivel ártottunk leginkább. 
Az 1848-as követeléseitek telje-
sültek, már a hétköznapjainkhoz 
tartoznak, hálásak vagyunk ezért 
Nektek.

Minisztérium Budapesten van, 
országgyűlés rendszeres, amit 
szerettetek volna, amiért küzdöt-
tetek, megvalósult. Egyenlőek 
vagyunk törvény előtt, bár a gon-

dolatainkban ítéleteinkben nem 
ez látszik. A gondolatainkat Isten 
látja, és csak Ő tudja azt tisztogat-
ni, hogy meglássuk egymásban az 
ugyanúgy megváltásra szorulót, 
és ne a látszat alapján ítéljünk.

Katonáink nem sokan vannak, 
de vannak. Már nem viszik őket 
külföldre, hiszen a 170 év alatt él-
tünk nehezebb időket is, de most 
27 éve a hajdani Szovjetunió fel-
bomlása óta katonáink nem tölte-
nek idegen földön szolgálati időt. 
Most önként, ha kell mennek, 
békefenntartásra. Ez a követelé-
setek is újra és újra fontossá lett. 
Emlékszünk arra az időre, amikor 
idegen hadsereg tankjai zavarták 
meg a szentesték nyugalmát, ami-
kor ünnepeinken rendszeresen lő-
gyakorlatok voltak, és a fegyverek 
ropogását hallottuk békeidőben 
is. Ez az idő már hála nektek is, 
elmúlt.

Adózás. Mindenkinek kell 
adót fizetnie, de sokszor keressük 
a kiskapukat, hogy hogyan lehet-
ne megúszni, hogyan maradhatna 
több. Nem nagyon gondolkodunk 
hazában, nemzetben, falu vagy vá-
ros közösségében. Ami oly fontos 
volt Nektek, hogy egyek vagyunk, 
mert egy helyen élünk, átalakult. 
Nem ott halunk meg, ahol szület-
tünk, nem egy településen vannak 
őseink sírjai, rokonságunk. Min-

denki máshol él, máshová vágyik. 
Mi már nem a jelenünket, jövőn-
ket akarjuk megjavítani, hanem 
oda megyünk, ahol úgy véljük, 
hogy most jobb az élet, és köny-
nyebben boldogulunk. 

  Erdély? Hát az bizony már 
lassan 100 éve Romániához tar-
tozik. Ez népünk nagy fájdalma. 
Hazánk, ami miatt gyászod idején 
3 gyermekedet édesanyádra bízva 
mentél, hogy a hadikórházakat 
megszervezd, összetöpörödött. 
Testvéreink más-más országban 
élnek. Most egy kicsit szabadab-
ban beszélhetik anyanyelvüket la-
kóhelyükön, de nem könnyű az ő 
helyzetük.

Mi minden változott meg  
azóta? 

Anno 72 kórházat szerveztél, 
most a megmaradt területeken 
van kétszer annyi. Köszönjük a fá-
radságodat, bátorságodat ebben. 
Tudjuk mennyire nem volt egy-
szerű mindezt nőként megvaló-
sítani, hiszen a férfiaknak egy nő 
szavára engedelmeskedni, kihívást 
jelentett. Ma orvosaink jelentős 
része nő. Minden településen van 
lehetőség szerint orvos, kórházak 
pedig a városokban. Más lett a 
világ , fontos volt, amit tettetek, 
hogy ma nekünk jobb legyen. 

Rólad iskolákat, utcákat nevez-
tek el, hogy ezzel se felejtsük el, 

hit
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hogy mi mindent tettél, tettetek a 
mi nemzedékünkért is. 

Köszönjük.
Egy szomorúságomat meg kell, 

hogy osszam. A haza, ami 170 éve 
olyan nemes eszme volt, ma nem 
jelent többet egy háznál, sokak 
számára. Ha ma kellene megvéde-
ni a hazánkat idegen hadseregtől 
kevesebben lennének, akik har-
colnának érte, mint akik a mene-
külést választanák. Gyermekeitek 
tizenegy-tizenkét évesen kisdo-
bosokként, kengyelfutókként 
(hírvivő) küzdöttek a szabadsá-
gért, a	mi	gyermekeink	számító-
gépes	 játékokban	 ölik	 egymást,	
nézik	 és	 élvezik,	 hogy	 folyik	 a	
vér	értelmetlenül.	

Hősként gondolunk rátok, 
akiknek annyira fontos volt a 
testvér, a jövő, hogy a megaláz-
tatást, megtorlást is elviseltétek. 
Az emigrációban eltöltött idő is 
nehéz lehetett, hallva az itthoni 
eseményeket, Haynau kegyetlen-
kedéseit. A változás megtörtént 
hazánkban, a követeléseitek va-
lóra váltak, hála áldozatvállaláso-
toknak. Csupán a lelkünk válto-
zott. Isten keveseknek fontos, így 
keveseknek fontos a testvér is. A 
megváltást, a boldogságot nagyon 
sokan keresik, de kevesen keresik 
Istennél. 

 Imádságaimban most legin-
kább ezért könyörgök, hogy le-
gyen Krisztus követője népünk, 
hogy helyére kerülhessenek ér-
tékeink, szavaink, gondolataink. 
Hogy lehessünk újra elkötelezet-
tek. Ne pártoknak, hanem az Úr-
nak!

Isten áldjon!  
  Szeretettel: 

Gergelyné Molnár Lívia

(Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com

értékeink
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sportbál
  Idén március 10-én, már XI. al-

kalommal rendeztük meg a már ha-
gyománnyá vált Jótékonysági Sport-
bált az Erdőkertesi Sport Egyesület 
szervezésében a Faluházban. 

Én személy szerint részt vettem az 
első Sportbálokon is, majd költözés 
miatt, néhány év kihagyás után, ta-
valy és idén is tudtam, hogy újra ott 
a helyünk a családdal. Melegséggel 
tölti el a szívemet, hogy a rendez-
vény már kinőtte magát és a Faluház 
nagytermét, mert évről évre többen 
szeretnének eljönni, és pillanatok 
alatt elfogynak a jegyek, ha nem 
vagyunk résen. Fantasztikus látni, 
hogy szívüket, lelküket beleteszik a 
rendezvénybe az egyesület vezetői, 
az edzők és a szülők is. Arról nem 
is beszélve, hogy évről évre több és 
nagyobb volumenű felajánlások ér-
keznek a tombola ajándékokra, a 
környékbeli vállalkozásoktól.

  Ekképpen zajlott le a XI. sport-
bál az én szemszögemből. Este 7 és 
8 óra között volt a vendégfogadás, 
ahol már a nagyterem előterében 
pezsgővel és a hölgyeket egy szál 
virággal fogadták a Nőnapra való 
tekintettel, mert, hogy a szervezők 
erre is gondoltak, hiába telt már 
el két nap. 8 óra után pár perccel 
Dr. Pásztor László polgármester úr 
mondta el köszöntő beszédét, amit 
Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lőjelölt köszöntője követett. A meg-
nyitó részeként a beszédek után egy 
önvédelmi bemutatót nézhettünk 
meg, ami a Wing Csun rendszerből 
tartott ízelítőt Dán Árpád Szifu ve-
zetésével, majd egy forró hangulatú 
kubai táncbemutató következett 
Frank Garcia és Mimi vezetésével, 
aminek a végén, a vendégek hölgy 
tagjai is bemelegedhettek a táncba. 
A felpezsdült hangulat után, a szer-
vezők felszolgálták a finom vacsorát, 

amit Leszák Ildi Konyhájának kö-
szönhettünk. A vacsora alatti alá-
festő zenéről és a bál jó hangulatá-
ról, idén 10. éve a Szénási Zenekar 
gondoskodott, akiket a szervezők 
a jubileum alkalmából egy tortával 
köszöntöttek. A tombola előtt, egy 
nem mindennapi táncelőadásnak 
lehettünk részesei a Szibériai Exp-
ressz előadásában, akik minden év-
ben valami „szemet gyönyörködte-
tővel” kápráztatnak el bennünket. 
Szem nem marad szárazon az biz-
tos! Következett a tombolasorsolás, 
ahol, már mindenki nagyon izgult 
és rakta tele az asztalát a megvá-
sárolt tombola jegyekkel. Ahogy 
már említettem, volt miért izgul-
ni, mert nagyon színvonalas aján-
dékokat lehetett nyerni. És, hogy 
mi a legjobb a tombolában? Nem 
csak a nyeremény, hanem az, hogy 
ezzel is az egyesület utánpótlás csa-
patait támogathatjuk! Az én fiam 
még nemrégen múlt másfél éves, 
de hamar eljön az az idő, amikor 
én is ott izgulhatok érte a lelátón és 
büszkeséggel fog eltölteni, hogy az 
Erdőkertesi Sport Egyesület mezét 
viseli.

Szokás szerint a tombolát haj-
nalig tartó mulatozás követte. Vég-
szóként pedig már csak köszönetet 
szeretnék mondani a szervezőknek 
Csizmadia Balázséknak, hogy is-
mét egy fergeteges bulit csináltak és 
szerintem minden résztvevő nevé-
ben mondhatom, hogy alig várjuk a 
2019-es Sportbált!

Támogatók	és	
felajánlók: 

Leszák Ildi Konyhája, Bo-
szorkány Tanya, Csapó Kriszti-
na, Erdőkertesi Állateledeles és  
Lottózó, Deko Festék Disz-
kont Kft., A Szűcs Fogadója, 
Csupakaland Élménypark, City 
Guide, Beauty Line Kozme-
tika Gödöllő, Veres1 Színház,  
Gombai Cukrászda, Eldorá-
dó Étterem Őrbottyán, Sziget 
Vendéglő Gödöllő, Grill Burger 
Veresegyház, Magicbox Játék-
pont, Medve Farm, Libra Étte-
rem, Kipp-Kopp Játszóház, La 
Delizia Kekszmanufaktúra, Mey 
Hungária Kft., KF GYM Edző-
terem, La Pizza Nostra, Rokoko 
Veresegyház, Top Tenisz Cent-
rum, Karcher, Tóth Zsuzsanna,  
Lukács Ágostonné, Csizmadia 
Balázs és Davcsó Károly, Zamat 
Sziget, Gódor Robi, Príma Pék-
ség Veresegyház, Goucz Nóra, 
Liszkai Hentes, Dekorklinika, 
Egri Edina, Dandos Ara-
bella, Pásztor József, Diósi  
Tamás, Diósiné Katalin, Váradi  
Attila, Takács Károly, Hack 
István, Katona Zsuzsa, Pethő 
Ferenc, Czinkotáné Szabó  
Nikoletta, Diósi Péter,  
Jakab Sándor, Merkl Kinga, 
Topolánszky Ákos, Ildikó De-
sign, Sógor László, Deák-Pataki  
Kitti, Kiglics Alexandra, Szekeres  
Erzsébet, Dékány Éva,  
Palló Katinka, Csányi Anita,  
az Erdőkertesi Zöldséges.

A	fődíjat	már	második	
éve	Pakuts	Barna	és	Családja	

ajánlotta	fel	közel	
100	000	Ft	értékben!

Deák-Pataki Kitti



Sportbál

Csányi Anita szervezte,  Kisák Barbara és Kisák 
Erika őrbottyáni gazdálkodók osztották meg 
tapasztalataikat a vegyszermentes, környezetbarát 
gazdálkodásról.

A házasság hete rendezvényen a Faluházban

Útavatás

Dvorák és Patka Színház: Csacska nyulacska (előadás ovisoknak és alsó tagozatosoknak)

A Somogyiak Baráti Köre  vendégségben a községben

Juhos Nándor fotográfus kiállítás-megnyitója

Nonap
„

Március 15.

Csendom Veronika 
Én itt vagyok, 
te hol vagy? 

című installációja ero-
tikájával túlnő az ere-
deti koncepció szelíd-
ségén, hiszen a falról 
a földre futó piros szí-
vecskéi alatt egy pár 
lazán ledobott vörös, 
magassarkú női cipő 
hever, mellette pedig 
a „kiegészítők”: egy 
piros tanga és egy 
piros rúzs. 

2018. 
220x76x55 cm

Fotó: Klement Zoltán
Forrás: www.ujmuveszet.hu

I Love U Hungary

Udvarház Galéria, 
Veresegyház



Óvodai oszi kiállításon„

a rendezvény 
támogatói
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