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Ki Akarok Nyílni

Karácsonyi

Pest Megyei Értéktár kiállítás megnyitóján

Ulti Klub

Isten hozta Erdőkertesen 2018.december 3-án került átadásra az új 
Védőnői Tanácsadó az Általános Iskola régi 
épületének Iskola utcai szárnyában. Egy régi 
álom valósulhatott meg, mert kinőttük az 
előző tanácsadót és így a betegrendeléstől 
mentes helyen tudjuk végezni a munkánkat. 
Fáradozásainkat siker koronázza, mert a gon-
dozottak jól érzik magukat nálunk, szívesen 
jönnek és maradnak játszani. Köszönjük az 
Önkormányzat áldozatos támogatását és Sajó 
Borinak a szép képeket a falra.

Varga-Bokor Zsuzsanna védőnő

Kóka Galéria kiállítás megnyitóján

Farsang az Óvodában
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Tisztelt Erdőkertesi 
Polgárok!

Az eltelt időszakban történtekről 
az alábbiakban számolhatok be. 

• November 26-án volt az 
ESE sporttelepén a felső labdarúgó 
pályán történt világosítás korszerű-
sítésének a műszaki átadás-átvétele.

• November 27-én Képvise-
lő-testületi ülést tartottunk.

• November 29-én volt a csa-
padékvíz elvezető rendszer építésé-
nek első kooperációja.

• November 30-án temettük 
Szaka Zsolt r. ftzls. körzeti megbí-
zottunkat. 

• December 1-én a Zöld Híd 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Önkormányzati Társulás tartotta 
ülését, melyen a társulás új elnöké-
nek választották Fördös Attila váci 
polgármestert. 

• December 3-án volt a Neu-
mann János Általános iskola, Iskola 
utcai régi épületszárnyában az új vé-

dőnői rendelő ünnepélyes átadása.

• December 10-én volt a Ko-
dály Z. utcai szennyvízcsatorna há-
lózat műszaki átadás-átvétele.

• December 11-én a TÖOSZ 
elnökségi ülésén vettem részt.

• December 12-én volt a 
Mária utca kivitelezőjével közös a 
munkakezdést megelőző bejárás. 

• December 13-án volt a Kis-
térségi Idősügyi Tanács évzáró ülé-
se.

• December 18-án ismét 
egy 90. életévét betöltött hölgyet 
köszöntöttem születésnapja alkal-
mából.

• December 20-án került sor 
a település karácsonyi koncertjére a 
Katolikus Templomban.

• Januárban már megkezdőd-
tek az ez évi fejlesztésekhez kapcso-
lódó árajánlatkérések, tárgyalások.

• Január 19-én volt a Faluház-
ban a Pest Megyei értéktár vándor-

kiállításának ünnepélyes megnyitója 

• Január 22-én rendkívüli 
Képviselő-testületi ülést tartottunk. 
Határoztunk újabb csapadékvíz-el-
vezető rendszer megépítéséről. 

• Január 31-én Kistérségi ta-
nácsülésen vettem részt. 

• Február 2-án a Faluházban 
volt a 11. Isten Hozta erdőkertesen 
találkozó. 

• Február 5-én a település 
csapadékvíz-elvezető rendszeré-
nek további tervezéséről állapod-
tam meg. 

• Február 9-én részt vettem a 
Szülői Munkaközösség által szerve-
zett jótékonysági Óvodai bálon. 

• Február 11-én részt vettem 
a Kóka Ferenc Művészeti Alapít-
vány által szervezett, Kállai András 
által vezetett Veresegyházi Művész-
telep budapesti kiállításán. 

a csapadékvíz elvezető 
rendszer építésének 
első kooperációján
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• Február 13-án Eich László 
úrral a Dunakeszi tankerület Igaz-
gatójával egyeztettem az iskola épü-
letének vagyonkezelői szerződése 
módosításáról. 

• Február 18-án kistérségi 
tanácsülésen vettem részt, ahol a 
társulás ezévi költségvetését fo-
gadtuk el. 

• Február 20-án tartotta ülé-
sét a helyi Értéktár Bizottság. Az 
ülésen a tagok véleményt nyilvání-
tottak utcaátnevezések kérdésében, 

és további madárneveket ajánlottak 
a képviselőtestületnek. 

• Február 22-én a gödöllői 
Földhivatal vezetőjével egyeztet-
tem az új településszerkezeti terv 
kapcsán felmerülő kérdésekről. 

• Február 23-án volt a II. 
Erdőkertesi Kocsonyafesztivál. 

Dr. Pásztor László
polgármester

a csapadékvíz elvezető 
rendszer építésének 
első kooperációján

Az új védőnői rendelő 
ünnepélyes átadása

A hősök emlékére
A múlt gyakran megaláztatást, 
elnyomást szült,
A hazafiak szívében 
keserű fájdalom feszült.

Megtanultátok a szabadságért 
fizetni kell,
A behódolást kerültétek, 
alku nem volt senkivel.

Kértétek Istent 
több magyar vér ne hulljon,
Töprengtetek a hányatott 
szolgasorsú múlton.

Harcoltatok a szabadságért 
megtorlás lett a vége,
Az egész világ felfigyelt 
az elszánt Magyar népre.

Ti véreteket ontottátok értünk, 
kedves ősök,
Ti önfeláldozó, bátor, 
halhatatlan hősök.

Ti az igazság bajnokai 
a múltban és jelenben,
A ti véretek lüktet 
a magyarok szívében.

Kivívtátok a hazaszeretet 
csillogó érméjét,
A sors elküldte nektek 
a szabadság békéjét.

Emléketek, alakotok ragyog jon 
csillogó fényben,
Tündököljetek örökké 
a végtelen mindenségben.

Cserepka István
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A februárban bejelentett csa-
ládvédelmi akcióterv egyik 

fontos újdonsága a fiatal házasok 
gyermekvállalási támogatása, amelyet 
tizennyolc és negyven év közötti nők 
vehetnek igénybe – erről is beszélt 
lapunknak Tuzson Bence, térségünk 
országgyűlési képviselője, aki hangsú-
lyozta azt is, hogy a csok kamattámo-
gatott hitele július 1-től immár hasz-
nált lakás vásárlásához is igényelhető. 
Mint mondta, a kormány minden 
döntése arról szól, hogy könnyebb 
legyen gyermeket vállalni és nevelni 
Magyarországon.

Július 1-től gyakorlatilag fél áron 
juthatnak majd autóhoz a nagycsa-
ládosok, ugyanis elindul az autóvá-
sárlási program, amellyel legalább 
hétszemélyes új jármű vásárlását tá-
mogatja a kormány, s így a legalább 
három gyermeket nevelő családok 
2,5 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást kaphatnak – nyilatkoz-
ta lapunknak Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5. számú választókerület or-
szággyűlési képviselője. Szerinte Er-
dőkertes lakossága is az egyik nagy 
nyertese lehet ennek a programnak. 
Mint mondta, egy olyan agglome-
rációs környezetben, mint a miénk, 
különösen fontos, hogy a gyermeke-
ket nevelő családok autóhoz jussa-
nak. Megkönnyíti az itt élők dolgát 
az is, hogy a támogatás összegét nem 
utólag térítik vissza, hanem már ele-
ve ennyivel kevesebbet kell kifizetni, 
amikor megveszik a családi járművet.

A politikus felhívta a figyelmet 

arra is, hogy az előző két kormány-
zati ciklusban meghozott családbarát 
intézkedések máris éreztetik hatásu-
kat, és azok eredményei láthatóak és 
mérhetőek nemcsak társadalmi vagy 
demográfiai, hanem helyi szinten, itt, 
Erdőkertesen is, ugyanis hazánkban – 
az Európai Unióban egyedülálló mó-
don – az elmúlt időszakban javult a 
kisgyermekes családok életminősége. 
A gyermekvállalás tehát ma már nem 
jár olyan szintű lemondásokkal, mint 
a 2010 előtti időszakban. Ennek kö-
szönhető az is, hogy Magyarországon 
húsz éve nem volt olyan magas a gye-
rekvállalási kedv, mint tavaly, és húsz 
éve nem kötöttek annyi házasságot 
hazánkban, mint 2018-ban, amikor 
több mint százezer fiatal mondta ki a 
boldogító igent.

Ha pedig egy országban nő a 
gyermekvállalási kedv, akkor ennek 
megfelelően kell gondoskodni a ki-
csinyek, a felnövekvő nemzedékek 
ellátásról, neveléséről is – mondta 
az Erdőkertesi Naplónak a politikus. 
Ebből következik, hogy hamarosan 
megvalósulhat hazánkban a teljes 
bölcsődei ellátás. Három év alatt a 
kormány huszonegyezer új bölcsődei 
férőhelyet létesít. Az idén ebből tízez-

ret építenek meg, jövőre és 2021-ben 
pedig további öt-, illetve hatezret. 
Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden 
szülő, ha akarja, bölcsődébe viheti 
a gyermekét. Amikor Orbán Vik-
tor miniszterelnök bejelentette ezt a 
hétpontos családvédelmi akciótervet, 
úgy fogalmazott, hogy „ez a magya-
rok válasza és nem a bevándorlás”, s az 
intézkedéseink továbbra is ezt a felfo-
gást és ezt a szemléletet erősítik. 

A képviselő beszélt arról is, hogy 
bevezetik a fiatal házasok gyermek-
vállalási támogatását, aminek kö-
szönhetően a fiatalok tízmillió forint 
kedvezményes kölcsönben részesül-
hetnek. A törlesztést az első gyermek 
érkezésekor három évre felfüggesztik, 
majd a második gyermek megszüle-
tésekor újabb három év felfüggesztés 
következik, és ekkor már a tőketar-
tozás harmadát is elengedik. Ami-
kor pedig egy családban a harmadik 
gyermek is megszületik, a kölcsön 
fennmaradó részét teljes egészében 
elengedik, tehát ez is támogatássá ala-
kulhat át – mondta Tuzson Bence a 
lapunknak adott nyilatkozatában.

-Szerk-

néhány éven belül megvalósul 
hazánkban a teljes bölcsődei ellátás
Az erdőkertesiek is nagy 
nyertesei lehetnek annak 
a programnak, amely 
lehetővé teszi az új autók 
kedvezményes vásárlását
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Nettre 
Nagyi!

Internet használat rejtelmeibe 
betekintő tanfolyam 65 év feletti-
eknek!

Veresegyház Kistérség 
ESÉLY Szociális Alapellátási 

Központ család és gyermekjó-
léti szolgálata, várja mindazon 

65. életévüket betöltött  
Erdőkertesen élő lakosait, akik 
a programban részt kívánnak 

venni:

A tanfolyam tematikája: 

•  A számítógép – okos telefon 
     alapvető működése
•  Az internetböngészők főbb ele-
     mei és működése
•  Kultúra és szórakozás
        o zene, film, irodalom
        o egyéb (képeslap küldés, re-
             cept keresés)
•  Kommunikáció a számítógépen,  

       okos telefonon
        o Skype, Viber
•  Levelezés (gmail)
•  Az internet veszélyei
•  Netezz az unokával!?

A tanfolyam hét alkalomból áll és 
április hónapban kezdődik.

Jelentkezni a Családsegítő Szolgá-
latban 2019. március 29-ig az in-
tézményben található jelentkezési 
lapon lehet.

A tanfolyamra max. tíz fő jelent-
kezését tudjuk elfogadni!

A tanfolyam ingyenes!

esély

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
2113 Erdőkertes, Fő út 51.

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 8.00-18.00
Szerda: 8.00-16.30
Péntek:8.00-12.00
Telefon: 06-28-476-269

Vezető: Nagyné Gódor Csilla
tel: 06-70-931-0966
email: esely@eselykistersegh.hu 
Web: www.eselykisterseg.hu
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Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
2113 Erdőkertes, Fő út 51.

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 8.00-18.00
Szerda: 8.00-16.30
Péntek:8.00-12.00
Telefon: 06-28-476-269

Vezető: Nagyné Gódor Csilla
tel: 06-70-931-0966
email: esely@eselykistersegh.hu 
Web: www.eselykisterseg.hu

Előadássorozat a faluházban
Bizonyára ön is tapasztalta már, 

hogy a mai világban egyre nehezebb 
eligazodni a pénzügyi dzsungel ka-
valkádjában, ugyanis olyan gyor-
san terjednek az információk, hogy 
könnyen útvesztőbe kerülhetünk 
egy-egy jelentős pénzügyi döntés 
közepette. Az OVB Európa Pénz-
ügyi Tanácsadó cége ebben nyújt 
segítséget az ügyfeleinek (több mint 
3 millió ügyfél) már közel 50 éve 15 
országban. Mázik Dávid munkatár-
sunk helyi lakosként vette fel a kap-
csolatot Pásztor László Polgármester 
Úrral és egy konzultációt követően 
arra jutottak, hogy nagyon hasznos 
lenne a lakosság körében a pénzügyi 
kultúra fejlesztése, valamint a lakos-
ság megfelelő tájékoztatása. Ezért 
egy előadássorozatot indítunk el, 
amelyet a Faluházban tartunk meg 

havonta egy alkalommal. Olyan té-
mákat dolgozunk fel előadásinkban, 
mint pl.  a nemrég bejelentett hét 
pontos családvédelmi akcióterv lehe-
tőségei, esetleges veszélyei, valamint 
a kevésbé köztudott adókedvezmé-
nyek és állami támogatások igény-
bevételének lehetőségei. Példaként 
megemlítve: családalapítás kapcsán 
igényelhető akár több 100.000 Ft, 
továbbá a GYES-en lévő anyukák 
lecsökkent jövedelmét kiegészítő 
(családi adókedvezményen felüli) 
adókedvezmények, hiteltörlesztésre 
igénybe vehető adókedvezmények, 
amelyekkel akár évente kéthavi tör-
lesztő részletet is megspórolhatunk. 
Ezeken felül olyan témákban fogunk 
adni gyakorlati tájékoztatást, mint 
pl. egy ingatlanvásárlás pontos me-
nete, járulékos költségei, jogi útvesz-
tőiben való eligazodás. Lakásépítés-

hez, felújításhoz, korszerűsítéshez 
igényelhető Uniós források. Öre-
gedő társadalmunk egyre nagyobb 
problémát jelentő nyugdíjhelyzeté-
nek megoldásai, valamint gyermeke-
ink önálló életkezdéséhez szükséges 
előtakarékoskodás opciói.

Jöjjön el a díjmentes előadásaink-
ra, amelynek kapui első alkalommal 
2019.03.24 14-16h között, vagy 
2019.03.30 10-12h között kerül 
megrendezésre. Süteménnyel, üdítő-
vel kedveskedünk a résztvevőknek.

Előzetes jelentkezés ajánlott a 
szűkös helykínálat végett. 

Helyet biztosítani az alábbi 
telefonszámon való jelentkezéssel 

lehetséges : 

Váradi Marcell
+36704333909 

Család támogatások 2019-ben

Ulti Klub

Véget ért a 2018-as év Ulti Klub verse-
nye.Köszönet Dr Pásztor László polgár-

mester úrnak,hogy megtisztelte a versenyünket 
és átadta a helyezettek díjait.

Köszönet Schwolcz Attilának és 
Pocsai Jánosnak az egész éves szervező 
munkájukért,ugyanez illeti meg az Erdőkertesi 
Nápló szerkesztőségét a tájékoztatásért.

Nagy köszönet illeti meg minden kedves 
versenyző barátunkat.A díjkiosztás után elfo-
gyasztottuk a finom vacsoránkat.

December havi helyezettjei:
  1. Urbán Mihály                 Kartal
  2.Galban József                 Iklad
  3.Billinger Sándor              Domony
  4. Laszkovszki László        Erdőkertes
  5.Id. Vígh Gyula                Erdőkertes
  6.Nagy István                   Erdőkertes
  7. Pauló Pál                     Domony
  8. Terebesi  Sándor           Erdőkertes

A 2018-as év összesített eredményei:
   1. Urbán Mihály       Kartal
   2. id. Vígh Gyula       Erdőkertes
   3.Marsal Mimály       Iklad
   4.Terebesi Sándor      Erdőkertes
   5.Deák Lajos             Erdőkertes
   6.Nagy István            Erdőkertes
   7.Galban József         Iklad
   8.Hollhoz Sándor       Veresegyház

 Kivánunk a 2019-es évre jó egészséget,  
jó játékot és sok sikert minden kedves rész-
vevőnek.Természetesen várjuk minden kedves 
ultizni szerető barátunkat.

Az Ulti Klub 2019-es 
évadnyitó versenye

2019. január 26.-án elindult az év 
ultiversenye.

A verseny 1-8.helyezettjei:
1. Pocsai János        Erdőkertes
2. Marsal Mihály      Iklad
3. Úrbán  Mihály      Kartal
4. Holhos Sándor      Veresegyház
5. Majer Pál             Iklad
6. Gacsályi  Zoltán    Domony

7. Laszkovszki  László   Erdőkertes
8. Pauló Pál                 Domony

Kivánok minden versenyzőnek, jó  játékot, 
sok sikert és jó egészséget 2019-re is.

Terebesi Sándor

FIZETETT HIRDETÉS
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„Találd ki, mondtam a szememmel, rettenetes kitö-

réseimmel és soha nem szelídülő indulatosságommal, 
találd ki, hiszen szeretsz, találd ki, hogy van valami, 
amit nem tudok kimondani.”

(Szabó Magda)

Az Értelmező Kéziszótár szerint a nő nyelvtanilag 
kétféleképpen értelmezhető. Az első az ige, 

melynek jelentése: természetes módján nagyobbodik. 
Szinonimái, sokasodik, gyarapodik, növekszik, bővül, 
gyarapszik, terjed, gazdagodik, gyarapodik, növekedik, 
növöget, növekszik, fokozódik, sarjad, sarangozik, cse-
peredik. Ugyanennek a szónak szóképbeli azonos mása 
főnév. Jelentése: nőnemű ember. Szinonimái: kislány, 
leány, bakfis, kisasszony, menyecske, fiatalasszony, asz-
szony, hölgy, nőszemély elvétve fehérnép vagy fehérsze-
mély. Szép a magyar nyelv, változatos és rendkívül szí-
nes. Ennek megfelelően a nő szóra is találtam jónéhány 
pejoratív kifejezést csak néhányat említve: bébi, csaj, 
csajszi, nőcske, bige, spiné, spinkó, bula.

In medias res. A nő. Mérete szerint XXS, XS, S, M, 
L XL és így tovább. A többi méretet helyhiány miatt nem 
sorolnám. Mint ahogyan 25 év felett nem illik meg-
kérdezni egy hölgytől, hogy mikor született, ha már a 
kezünkben tartjuk a személyi igazolványát, pusztán 
azonosítási okokból. Hagyatkozzunk a megérzéseink-
re!  Ne kérdezzünk vissza! Illetve ne gondoljunk efféle 
dolgokra, hogy:. ÁÁÁÁÁ jó pár évet letagadhatna! De 
jó bige! Ez igen! illetve: - Te jó ég! Még csak 26 és 
máris olyan mintegy leharcolt T38-as. Micsoda spinkó! 
Tartsuk magunkban véleményünket! Mosolyogjunk! A 
mosoly a lélek pókerarca!.

A kislány, aki születése után ráncos, duci és vörös - 
esetenként lila, szülőcsatorna útján deformálódott fejjel 
érkezik e világra, édes kis mézespuszedli, a legcsodála-
tosabb élőlény a Földön.

A nő élete első szakaszában a legtökéletesebb 
fogsor, és a legdúsabb hajkorona növesztésének meg-
alapozásával van elfoglalva. Ezek mellett szorgalmasan 
gyakorolja a nőies járás elsajátítását, hogy az évek mú-
lásával e három fő tényező tökéletesre fejlesztésével 
megkezdhesse sikeres hódító hadjáratait. 

3 éves korában a lány öntudatára ébred. Megtalálja 
a nők ősi fegyverét, a könnyeket. Ennek alkalmazása 
során teljes biztonsággal képes lesz kapukat játékos 
könnyedséggel nyittatni az erősebbik nem képviselői 
körében. Elsajátítja a „nem” a „csak” és az „akarom” 
varázsszavak professzionális használatát, annak szö-
vegkörnyezetben való tökéletes elhelyezését. 

6 éves korától 13 éves koráig a szépsége fejleszté-
se mellett kénytelen világi dolgokkal is bíbelődni. Mivel 
a társadalom ezt megköveteli tőle. Megismerkedik a 
betűk és a számok rejtelmeivel. Ekkor válik világossá 
számára, hogy az egy, az nagyon kevés a kettő több, 

a három már sok, de még több lesz, ha utána temér-
dek nulla kerül, minimum hat. És az jó! Nagyon jó! 
Leginkább Barbie-ra szeretne hasonlítani, előtérbe 
kerülnek a strasszok és a színes csillogó cuccok. Vise-
lete nagyon elegáns. Magas szárú virágmintás, lógó 
nyelvű, levétele után biológiai fegyverként is bevet-
hető tornacipő, rikító színű, természetesen felemás 
cipőfűzővel, amit megkoronáz fenéktakarónak sem 
alkalmas rakott szoknyával. Jah, és ne felejtsük el a 
térdig érő színes zoknit sem. Szókincsében megjelen-
nek a szlengek (például a mizu, csá, stb) . 

Bakfis: 14-17 éves. Ajajj! Beindulnak azok a frá-
nya hormonok. Szárnyaikat bontogatják a bebábozó-
dott csajszik, csajok. Gyorsabban fogynak anya kencéi, 
köömlakkjai és nem utolsó sorban méregdrága parfüm-
jei, amelyet anyuka csak a legkivételesebb alkalmak-
ra tartogat. A sorból nem maradhat ki a temérdek 
original csomagolásúnak gondolt lyukas, vagy szál-
húzott harisnyanadrág sem. A számonkérésnél jobb 
esetben megúszhatjuk egy vállrándítással, de előfor-
dulhat egy gigantikus ajtó becsapódás és az elmarad-
hatatlan fal és fülszaggató rock zene drámai hatása, 
a meg nem értettség krokodil könnycseppjeivel. A 
Rómeó és Júlia szindróma és a „csak téged és csak 
veled örökké péntekig” heti szerelmek váltakozásai. 
Ebben az időszakban tesz szert későbbi ellenségeire 
és szövetségeseire egyaránt. 

Kisasszony: 18 éves kortól férjhez menetelig. A nő 
ebben az időszakában még nem tudja mit is kezdjen 
magával, ami később sem fog változni, csak itt még fel-
vállalja. Tudniillik nem akar semmit, de azt azonnal és 
ahhoz foggal és körömmel ragaszkodik. Tökéletes. Már 
rendelkezik műkörmökkel, műszempillákkal, 180 fok-
ban vasalt derekáig érő hajkoronával. 48 kilogrammja 
ellenére csípőszorítós fehérneművel, mellemelő mell-
tartóval. Szemöldöke „ceruzára” szedve, ajkára vörös 
rúzzsal démoni mosolyt rajzol, némi parfüm. Szemében 
perzsel a tűz. Már-már mondhatnánk, kifogástalanul 
vonul tűsarkú cipőjében, legújabb divat szerinti, testét 
passzosan ölelő mini ruhájában, amit az idősebb, és 
tapasztaltabb asszonytársak túlságosan rövidnek, a 
férfiak koruktól függetlenített véleménye szerint túl 
hosszúnak találnak. 

A NŐ ilyenkor úgy tesz, mintha teljesen immúnis 
lenne az efféle dolgokra, pedig – lehet, ez árulásnak 
hat - nem. De fenn kell tartani a látszatot hölgyeim 
és uraim, hiszen a tiltott gyümölcs a legédesebb. Bo-
csánat, egy kicsit elkalandoztam! Szóval ott hagytuk 
abba, hogy fejét büszke tartásba helyezi, hasát – ha 
van neki – behúzza, melleit – ha van neki -  kidombo-
rítja, ha nincs akkor is. Megfordul, még egy bizalmas 
csókot lehel „irigyei” felé és magabiztosnak tűnően 
elindul hódító útjára, melyet kisvártatva siker is koro-
názhat. Az már más lapra tartozik, hogy a meghódítot-

takat hogyan kormányozza. Ennek függvényében lehet 
belőle később menyecske, asszony, hölgy. A Drágám! 
Nyusz-nyusz! Pintyőke! és egyéb intim megszólítások-
ra nem térnék ki a lapoldalbeli korlátozások miatt. A nő 
érdekességéhez itt még hozzátenném, hogy vigyázat 
Uraim! Mert az a nő, aki szeret az, ugyanannyira gyű-
löl is. Gondoljanak csak egy-egy szócsatára! Na ugye!

De térjünk vissza a hódítás megkezdéséhez. A nő 
olyan élőlény, amely képes elhitetni a férfival, hogy 
védelemre szorul. Szüksége van valakire, aki megvé-
di. Valójában azonban az történik, hogy a nő kiszemel 
egy mit sem sejtő vadat, becserkészi és menekülő út-
vonalait elzárva egyszerűen nem hagy más választást, 
az áldozat besétál az emelkedett keblek közé. Ha ez 
megvan, akkor elmondhatjuk, a hódítás sikerrel járt. Ha 
a vad jól érzi magát „Hamupipőke” kezei alatt és kö-
zött akkor megkezdődik a bomba nő, lebombázása. 
A férfiak bosszúja, nevezhetjük nevén, hiszen egymás 
között vagyunk. A házasság, majd ok-okozat. Egy, 
két, akár három netán több gyermek. A nő szépen 
lassan átalakul. De azért nem ilyen drámai a helyzet. 
Egyrészről. A gyermek egy pár életében a legcso-
dálatosabb dolog, amit a sorstól csak kaphat. A nő 
szerepe megváltozik. Egyszemélyben titkárnő, taka-
rítónő, szakácsnő, mosónő, tanárnő, közgazdász, és 
nem utolsó sorban a buja szerető. A maradék idejében 
elvállal még néhány másodállást is, hogy megfelelően 
kitöltse kitöltetlen perceit.

50 éves korára észreveszi, hogy csodálatos haj-
koronája, már csak frizuraként díszeleg a fején, s az 
elmúlás katonái kezdenek sorakozni időközben fényét 
vesztett hajszálai között. Zumba órára jár, hogy meg-
mutassa még van benne energia. Titkon reméli, egyet-
len nap alatt megszabadul az évek során csipőjéhez, 
fenekéhez, hasához ragaszkodó néhány hurkácskától, 
párnácskától. (Persze itt is vannak kivételek, de sajnos 
nem többségben. Hölgyeim! Ezt azért be kell valla-
nunk! Igaz csak magunknak, mert mástól sértés, és 
abszurd.) A már korántsem fiatal túlsúlyos asszonyság 
hullám mozgása inkább a lassú víz partot mos mon-
dásra emlékeztet, mintsem sexy and I Know It. Ezért 
a hátsó sorban próbálja követni a ritmust. A tűz sem 
a szemében, hanem a hét fejéből lobog. Teste duci, 
bőre ráncos, feje az edzés során vörös esetenként 
lila színben pompázik. Olyan akár egy összerágcsált 
mézespuszedli. Már senki sem mondja rá: - De Édi! 

A választott férfi ekkorra már jól ismeri a „rossz” 
válaszai következményeit. Így hát a családi béke ked-
véért, és a harmónia fenntartása érdekében a férfi szá-
jából többnyire inkább a nő beszél. Vagyis a női nem 
az, ami a férfi igen és fordítva. 

Hölgyeim! A fent leírt jellemzés kizárólag saját és 
mások tapasztalatain alapul. 

N. Suszter Mária

a nő6
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Az elektronikus önkormány-
zati ügyintézés helyszíne az 

ASP Önkormányzati Hivatali Por-
tál.

A Portál Erdőkertes Község Ön-
kormányzata természetes személy 
és jogi személy ügyfelei számára 
egyaránt lehetőséget biztosít elekt-
ronikusan elérhető szolgáltatások 
igénybe vételére. Használatához 
böngészőprogram (Internet Exp-
lorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) 
és internet hozzáférés szükséges, a 
portál és a szolgáltatásai használata 
egyéb alkalmazás telepítését nem 
igényli. A Portál a következő címen 
érhető el: https://ohp.asp.lgov.hu

Igénybe vehető elektronikus ügy-
intézési szolgáltatások

• Adóegyenleg lekérdezés
Az ügyfél lekérheti adott tele-

püléshez tartozó helyi adó egyen-
legét. Az egyenleg lekérdezéséhez a 
felhasználónak a KAÜ-s azonosítás 
után meg kell adnia az adóazonosító 
jelét, vagy adószámát is. Azonosí-
tás után a felhasználó lekérdezheti 
az önkormányzati adóhatóságnál 
fennálló személyes adóegyenlegét, 
vagy képviseleti joggal felruházott 
személyként azon (természetes vagy 
jogi) személyek egyenlegét, ame-
lyekkel kapcsolatban az önkormány-
zatnál jogosult eljárni.

• Ügykövetés
A bejelentkezett felhasználók le-

kérdezhetik az általuk az ASP Ön-
kormányzati Hivatali Portál felü-
letén elektronikusan indított helyi 
önkormányzati ügyek státuszát is. 

Az alkalmazás lehetőséget biztosít 
az ügyfelek számára az ügyintézési 
folyamat interneten keresztüli nyo-
mon követésére.

• Ügyindítás
Az ügyindítás egy elektronikus 

űrlap benyújtását jelenti. A tele-
pülés és az ügy kiválasztása után az 
űrlapkitöltő alkalmazás segítségével 
az ügyfél kitölti az űrlapot, majd 
beküldi a települési önkormányzat 
hivatali tárhelyére. A címzett ön-
kormányzat iratkezelője érkezteti 
a benyújtott űrlapot és iktatás után 
bekerül a megfelelő szakrendszerbe 
vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelen-
leg az önkormányzat adó, ipar-, és 
kereskedelmi, hagyatéki leltár, bir-
tokvédelmi, anyakönyvi és szociális 
ügyei támogatottak szakrendszeri 
fejlesztésekkel az önkormányza-
ti ASP rendszeren keresztül, de az 
ún. e-Papír szolgáltatás segítségével 
bármilyen ezen kívüli ügy elektro-
nikusan indítható. Az ügyindítás 
bejelentkezéshez és regisztrációhoz 
kötött szolgáltatás, ennek hiányában 
az űrlap legfeljebb csak nyomtatható 
és papír alapon nyújtható be.

Az e-Papír szolgáltatás a https://
epapir.gov.hu címen érhető el.

Regisztráció, a szolgáltatás igény-
bevétele

A Portál bárki számára elérhető, 
egyes funkciók szabadon használ-
hatók, más funkciók azonban re-
gisztrációhoz kötöttek. Az azono-
sítás a KAÜ (Központi Azonosítási 
Ügynök) igénybevételével történik. 
Az első belépéskor létrejön az ASP 
elektronikus ügyfél személyes fiókja, 
amelyben személyre szabott beállí-

tások és adatok adhatók meg. Ezek 
később módosíthatók.

Az ASP központ ügyféloldali 
szolgáltatásai a Portálon keresztül 
vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki 
kell választaniuk, hogy melyik, az 
ASP központhoz csatlakozott te-
lepülésen szeretnének ügyet intéz-
ni, ezután vehetik igénybe az ASP 
szakrendszerek kínálta ügyintézési 
lehetőségeket. Az ügyfelek számára 
nyújtott ügyintézési szolgáltatások 
köre településenként eltérhet.

Figyelem! A KAÜ-azonosítással 
elérhető felületen a munkamenet a 
bejelentkezéstől számított inaktivi-
tási időt veszi figyelembe. Amennyi-
ben Ön bejelentkezett, és 30 perce 
nem végez semmilyen műveletet 
az oldalon, a rendszer figyelmezte-
ti Önt a munkamenet lejártára, de 
munkáját a 30 perc leteltével anélkül 
folytathatja, hogy ismételten meg 
kellene adnia az azonosítóit. Ameny-
nyiben az Ön bejelentkezése óta már 
eltelt 240 perc, abban az esetben - 
tevékenységének folytatásához - a 
rendszer újbóli azonosítást kér.

Fentiek miatt felhívjuk szíves 
figyelmét, hogy amennyiben nem 
kívánja tovább használni a szolgál-
tatást, - adatainak biztonsága védel-
mében - ne a böngészőablakot zárja 
be, hanem mindig kattintson Kije-
lentkezés gombra.

tájéKoztAtó Az eleKtroniKUs 
ÜgYintézésrŐl
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Óvodai jótékonysági bál 

Idén is megrendezésre került ha-
gyományos jótékonysági bálunk az 
óvoda Szülői Munkaközösségének 
szervezésében. Sok előkészület és 
szervezés előzte meg, melynek során 
sok idejüket és energiájukat fektet-
ték a bálba a kedves Szülők.  Termé-
szetesen az óvoda dolgozói is kivet-
ték idén is a részüket a teendőkből. 
Műsorral készültünk a jelenlévők 
szórakoztatására, illetve a szülőkkel 
közösen gyönyörű dekorációval lep-
tük meg a bálra érkezőket. Nagyon 
jó hangulatban telt az este, saját mű-
sorunkat az Ezerkincs Hastánc cso-
port illetve egy nagyon ügyes fiatal 
rocky páros,Balogh Bea és Kakuk-
Varga Ákos egészítette ki.  Az idei bál 
bevételéből a Szülői Munkaközösség 
az óvodai csoportokba kisállatkákat 
és azok lakhelyeit vásárolják meg.

Tehetséggondozás az óvodában
Óvodánkban már évek óta tart 

Szarvasné Suba Erika a tehetséges, 
jó ritmusérzékkel és zenei hallás-
sal rendelkező gyermekek számára 
néptánc foglalkozást. Februártól to-
vábbi tehetséggondozó elfoglaltság 
áll a kiemelkedően jó kézügyességű 
gyermekek rendelkezésére, melyet 
Kovácsné Beregi Gabriella vezet. 
Ezeken a foglalkozásokon a gyerme-
kek új technikákat ismernek meg, 
bonyolultabb, akár több alkalmon 
átívelő munkákat készítenek, melye-
ket aztán az óvoda folyosóján kiállí-
tunk. Nagy öröm számunkra, hogy 
még egy foglalkozás bekerült az óvo-
da programjai közé, mely hozzájárul 
a gyermekek kreatív fejlődéséhez.

Vöröskereszt és az óvoda közös 
programjai

Mint Vöröskereszt Bázis Óvoda, 
februárban megtartottuk év eleji 
taggyűlésünket, ahol értékeltük az 
előző év munkáját, illetve kitűztük az 
idei év főbb céljait. Döntést hoztunk 
a megrendezésre kerülő programok-
ról is. Ebben az évben szeretnénk a 
támogató szülők számára ruhaosz-
tást tartani, melyhez a Vöröskereszt 
biztosít új ruhákat, cipőket, textil-
árut. Ennek pontos időpontját idő-
ben közzé tesszük. Áprilisi progra-
munk egy egész napos egészség nap 

lesz, melyet délelőtt a gyermekeknek 
szervezünk, délután pedig a családok 
számára tartunk bemutatókat, elő-
adásokat, illetve érdekes és szórakoz-
tató tevékenységeket. Bízunk benne, 
hogy idén is sikeres együttműködés 
jellemzi kapcsolatunkat a Vöröske-
reszt képviselőivel.

Elindultak a pályázaton 
nyert foglalkozások

Az Erdőkertesi Faluház és Könyv-
tár sikeres VEKOP pályázatának 
partnerintézményeként elindultak 
óvodánkban azok a művészeti foglal-
kozások, melyek az óvodai nevelést 
kiegészítve, kiscsoportos formában 
nyújtanak plusz képesség és készség- 
fejlesztési lehetőséget gyermekeink 
számára. Több csoportban zajlanak 
a foglalkozások, melyek kézműves, 
báb, ének-zenei és néptánc tevé-
kenységeket foglalnak magukba. A 
foglalkozásokat Szarvasné Suba Eri-
ka, Hollósi Jánosné, Zarándiné Ko-
vács Nikolett és Lázár Erika tartja. A 
gyermekek nagyon élvezik a kisebb 
létszám adta meghitt hangulatban 
történő tevékenykedést. A kézmű-
ves foglalkozásokon nagyon kreatív, 
ötletes technikákkal dolgoznak. A 
néptánc során élvezetes, korosz-
tálynak megfelelő táncokat és dalos 
játékokat tanulnak. Ezt egészíti ki 
a zeneovi foglalkozás, ahol a zene 
alapjaival, a hangszerekkel ismerked-
nek és a gyermekek számára érdekes, 
sok esetben még ismeretlen dalokat 
tanulnak, hallgatnak. A bábfoglal-
kozásokon pedig lehetőséget kap-
nak a szereplésre, önmegvalósításra, 
önbizalom növelésre.

Gyermekeink szívesen vesznek 
részt a foglalkozásokon és reméljük, 
hogy a jövőben is részt vehetünk a 
Faluházzal közös szervezésű progra-
mokon.

Visnovszkyné Bátori Katalin
óvodavezető
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Bál a Gödöllői Királyi 
Kastélyban

Február 13-án 25 nagycsoportos-
sal ellátogattunk a Gödöllői Királyi 
Kastélyba, hogy részt vegyünk egy 
bálon a Barokk Színházban. Bete-
kintést kaptunk, hogy a régi időkben 
hogyan zajlott egy bál a kastélyban. 
Megismerkedtünk a tánc alap eti-
kettjével, majd táncoltunk a Barokk 
Színházban. A bálra álarcot készítet-
tünk, melynek szintén jelentősége 
volt a régi időkben, hiszen e mögé 
rejtették el magukat a bálon, hogy 
felismerhetetlenek maradjanak. Vé-
gezetül érdekes kirándulást tettünk 
a színház kulisszái mögött, megis-

merkedhettünk a színpad mögötti 
világgal. Sok élménnyel tértünk visz-
sza az óvodába társaink közé.

Goda Melinda
óvodapedaógus

Itt a farsang, áll a bál…

Nagyon jó hangulatban telt idén 
is a farsang óvodánkban. A szülők 
ötletes, kreatív jelmezeket készítet-
tek gyermekeiknek, melyek között 
láthattunk mesehősöket, bohócokat, 
hercegnőket, állatokat vagy akár egy 
nagy karimával rendelkező gombát.

Ez a nap nyílt nap volt a szülők 
számára, így megtekinthették gyer-
mekük jelmezes szereplését, majd 
velük együtt részt vehettek a far-
sangi mulatságon. A finomságokat 
elfogyasztva, kicsik és nagyok élmé-
nyekkel gazdagon térhettünk haza 
ezen a napon.

Vargáné Omrai Zsuzsanna
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u 5–ig látható a PEST MEGYEI 
ÉRTÉKTÁR vándorkiállítása

u 8-án (péntek) 18.oo KÖSZÖNT-
JÜK A NŐKET! Szórakoztató mű-
sor a Nemzetközi Nőnapon
Fellép a Kandúr Banda, és  "Nőnapi 
csokor szeretettel" Gróf Gréti és Ká-
dár Szabolcs János

u 9-én (szombat) 17.oo Foltos 
Kata életútja munkáiban elmesélve 
– Radványi Katalin patchwork kiál-
lításának megnyitója  –    Megnyitja: 
Németh Julianna, az SBK elnöke  
 A vendégeket köszönti: 
dr. Pásztor László polgármester
 Közreműködnek a SBK tag-
jai és Pásztor Mátyás
  15.oo órától vendégünk: a 
Somogyiak Baráti Köre

u 9-én (szombat) 19.oo az 
ERDŐKERTESI SPORT EGYE-
SÜLET jótékonysági bálja – zene: 
Szénási együttes, + meglepetésműsor

u 13-án (szerda) 18.oo TÁRSAS-
JÁTÉK KLUB

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

u 14-én  (csütörtök) 10.oo és 11.oo 
A Neumann J. Ált. Iskola Március 
15-ei megemlékezése

u 15-én (péntek) 10.oo Községi ün-
nepség a '48-as Forradalom és Sza-
badságharc 171. évfordulóján  
 A  Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakgimnázium (NNÁ) 10. osztá-
lyos tanulóinak pódiumműsora
 A műsor után koszorúzás a 
Batthyány-emlékműnél

u 21-én (csütörtök) 10.oo Idősügyi 
Tanács ülése

u 21-én (csütörtök) 17.oo Internet 
Fiesta: Kalandozás a NETEN (rész-
letesen plakátokon)

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

u 26-án (kedd) 16.oo  Internet Fi-
esta: Kalandozás a NETEN (részle-
tesen plakátokon)

u 30-án 13.oo (szombat) 
ULTI KLUB

u 31-én 17.oo (vasárnap) Nosztal-
gia Klub

v 5-én (péntek) 18.oo Zenés szín-
ház - FilmslágerEst
Zenés táncos színpadi produkció 
két felvonásban, a  Csomópont elő-
adásában (ismertető alább!)
Belépődíj: 1-200.-Ft és 900.-Ft, elő-
vételben már kapható!

v 13-án 18.oo Kiállításmegnyitó – 
Horváth Veronika iparművész kiál-
lítása. 

v 16-án Húsvéti kézműves foglal-
kozások 15.oo és 16.oo órakor

v 27-én „Családi nap a természet-
ben” túra a budai hegyekben

v 27-én 13.oo (szombat) ULTI 
KLUB

v 28-án 17.oo (vasárnap) 
Nosztalgia Klub

FELHÍVÁS!

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

***
…MÉG EGY KIS ZENE: bekap-

csolódtunk a MÜPA vetítős ren-
dezvénysorozatába, az előadásaikon 
felvett filmekből lehetett válogatni. 
A MÜPA  HD programsorozat ke-
retein belül még szélesebb közönség 
számára válik elérhetővé a sokak ál-
tal már jól ismert MÜPA-élmény. 
Ingyenes vetítésekkel kaphatnak 
látogatóink ízelítőt az elmúlt évek 
felejthetetlen zenei programjai-
ból. Országszerte több helyszínen 
párhuzamosan tekinthetőek majd 
meg a MÜPÁ-ban készült különle-
ges felvételek. Ehhez csatlakoztunk 
most mi is. A következő előadásokat 
az alábbi napokon vetítjük majd a 
könyvtárban: 

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

Swing All Stars (két film)
***

SZÍNHÁZI ELŐZETES
Április 5-én (péntek) 18.oo Ze-

nés színház: FilmslágerEst
Zenés táncos színpadi produkció 

két felvonásban, a  Csomópont elő-
adásában

Kabaré, Grease, Meseautó, 
CsiniBaba, Aladdin, Chicago, Vala-
mi Amerika, Hair, Dirty Dancing, 
Mamma Mia, Forró szél… és még 
sok más filmslágerből részletek 
hangzanak el.   

Belépődíj: 1-200.-Ft és 900.-Ft, 
elővételben már kapható!

***
Kedves Anyukák, Apukák!
A tervezett SZÜLŐKLUB 

www.erdokertesfaluhaz.hu

Március

FAlUHáz

Április
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elindult a Faluházban, a neve 
HÉTSZÍNVIRÁG CSALÁDI 
KLUB. Minden páros hét csütörtö-
kén 17.oo órától vannak a találkozá-
sok, melyre a gyermekeket is hozni 
lehet. Emlékeztetőül:

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

- ha szeretne más szülőkkel ta-
pasztalatot cserélni, beszélgetni, 

- ha szeretne segítséget kapni a 
felmerülői problémák megoldásá-
hoz, akkor itt a helye!

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

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

***
Befogadtuk a Szentendrei Teát-

rum színház tavaszi bemutatójának 
a próbáit. Március 18-tól április 26-
ig a Faluházban lesznek a Móricz 
Zsigmond novelláiból összeállított 
darab, a Magyar mesék próbái, mely-
nek a premierje április 27-én lesz 
Pomázon. Erdőkertesen is bemutat-
ják májusban, az időpont egyezteté-
se még folyik a társulat tagjaival.

***
B Ő R M Í V E S 

TANFOLYAM indul 
ismét (megfelelő szá-
mú jelentkező esetén) 
a Faluházban,  vezeti 
Havas Péter. A foglal-

kozások heti egy alkalommal, pén-
teken 17.oo-19.oo óráig lesznek, a  
minimum létszám négy fő, és a ma-
ximum hat fő. Tervezett foglalkozá-
sok száma: négy 

A foglalkozásokon bőr ékszere-
ket és amuletteket készíthetnek a 
résztvevők, féldrágakövekkel és tűz-
zománccal kombinálva.

A díja alkalmanként 2.000.-Ft, 
mely az eszközhasználatot, a felhasz-
nált bőr és a festék árát is tartalmazza. 
Az egyéb kiegészítő kellék-anyagok 
ára (ásványok, tűzzománc, csatok, 
stb.), melyet az elkészített ékszerhez 
felhasználnak, külön fizetendő. 

***
A Faluház GYER-

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

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

***
Megfelelő számú jelentkező ese-

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

***
TÁRSASKÖR
Előadásokat, prog-

ramokat, beszélge-
téseket szervezünk a 
község és a környék 
lakói számára, akik 

érdeklődnek a múlt és jelen törté-
nései, jelenségek, okok és okozatok 
iránt, kíváncsiak a világ dolgaira, 
vannak ismereteik, véleményük, 
melyeket megfelelően alátámasztott 
ellenvélemények hatására akár meg 
is változtatnak. A TÁRSASKÖR el-
nevezés kiegészítéséhez szívesen ve-
szünk javaslatot, ami esetleg egyedi 
vagy lokális töltést ad a kifejezésnek. 
Felmerült a KERTESI TÁRSAS-
KÖR név, de várnánk a kreatív ötle-
teket, és egy év múlva (ez a pozitív 
gondolkodás!) megtartjuk a KÖR 
„névadóját”.  A nyertes pályázót 
színházjeggyel jutalmazzuk.

***
A Kertesi Kamara-

kórus várja a tagjai közé 
mindazokat, akik szívesen 
énekelnek, és szeretik a jó 

társaságot. Próba minden csütörtö-
kön 18.oo órától, karvezető Iványi 
Magdolna.

***
M E D I TÁ C I Ó 

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

Szeretettel invi-
tál péntek esténként 

1-2 órára egy közös, vezetett medi-
tációra. 

Tudnivalók a programról: 
Csakratisztító meditáció (8. 

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

A PROGRAM INGYENES.
***

JÁTSZANI JÓ! - el-
indult a klub!

A TÁRSASJÁTÉK 
KLUB  már hónapok 
óta működik (felnőttek 

számára). A havi egy alkalom idő-
pontját a jelentkezőkkel egyeztetve 
alakítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ” 
szlogen remélhetőleg mások érdek-
lődését is felkelti, és szívesen választ-
ják a kikapcsolódásnak eme formá-
ját. Emellett – vagy ennek keretében 
– a bridzsben járatos emberek jelent-
kezését is várjuk, szeretnénk bridzs 
klubot is létrehozni.

***
Mikrokontroller 

klub működik a Falu-
házban!

Robot-, elektroni-
kus játék-, lakásriasz-
tó-, öntöző automa-

tika-, látvány-elektronika áramkör 
építés. Mikrokontroller- és számí-

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

kultúra
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tógép programozás. Linux alapis-
meretek.  Klubvezető: Tóth János 
Péter.

***
A BioPont klub 

2014. májusától havi-
másfélhavi rendszeres-
séggel klubnapot tart 

a Faluházban, amelyen a témákat a 
tagok igényei szerint választjuk. A 
fő irányvonal továbbra is a környe-
zettudatos, vegyszermentes életmód 
kialakításához nyújtott segítség. Az 
előadásokhoz kapcsolódóan az egy-
mástól-tanulás módszerét (is) alkal-
mazzuk. A „benti” foglalkozások 
mellett célzott természetjárásokon 
veszünk részt, pl. gyógynövény-is-
mereti és gyűjtő túrán, továbbá gya-
korlatban is megtanuljuk a gyógy-
növények feldolgozását.  A részvétel 
díjtalan!

***
AVIVA gátizmokat 

erősítő torna nőknek  
(igény esetén ősszel in-
dul)

„A háromórás alaptanfolyamon 
megismerjük a medencealapi izmok 
feladatát, beszélünk arról, hogy mi-
lyen problémák esetén merülhet fel 
izomgyengeség és megtanuljuk a 
gátizmokat erősítő gyakorlatokat. 
Milyen probléma esetén ajánlott?

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

A tanfolyam elvégzése után heti 1 
alkalommal közös gyakorló órákon 
tudjuk együtt végezni a feladatokat, 
illetve otthon is ajánlott napi 20 
percet gyakorolni a tartós eredmény 
eléréséhez.” 

Zelei Éva

Pályázatot nyertünk:

A Széchenyi 2020 keretében 
a VEKOP-7.3.4-17, Kulturá-
lis intézmények a köznevelés 
eredményességéért kiírásra  
pályáztunk és nyertünk. „Az 
Erdőkertesi Faluház és Könyv-
tár szolgálata a köznevelés 
eredményessége érdekében” 
című projektünkbe a „Ki Aka-
rok Nyílni” Óvoda, a Vereseg y-
házi Eg ységes Gyóg ypedagó-
giai Módszertani Intézmény, 
a Galgamácsai Fekete István 
Általános Iskola, a Fóti Nép-
művészeti Szakgimnázium és 
Gimnázium, a Gyermekliget 
Általános Iskola, és a Neumann 
János Általános Iskola tanulói 
közül vonunk be diákokat. A 
Partnerintézmények a saját ta-
pasztalataikról számolnak majd 
be az újság lapjain, elsőként a 
helyi óvoda írását olvashatják.

Pallag Katalin

FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL>

KÖNYVTÁR
A könyvtár nyitvatartási ideje: 

Hétfő és Péntek: 13.oo – 20.oo; 
Kedd:                         8.oo – 14.oo; 
Csütörtök:              10.oo – 16.oo; 

Szerda: szünnap.

Beiratkozási díj: gyerekek-
nek 16 éves korig- , valamint 
felnőtteknek 70 éves kor felett 
ingyenes. Diákoknak 16 év felett 
diákigazolvány bemutatásával 
700,- Ft. Felnőtt olvasóinknak 
1.300,- Ft. Helyi pedagógusok-
nak és óvodapedagógusoknak 
regisztrációs kártyával szintén 
ingyenes a tagság.

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

Hollósiné Marika
könyvtáros
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Kedves Olvasóink!

Új könyveink közül szeretném 
ajánlani Önöknek az alábbiakat:

Mesék örökmozgóknak: Balázs 
Ágnes, A pösze Nyuszi és más törté-
netek. Na ezek a mesék tutira azok-
nak szólnak, akik mesehallgatás köz-
ben nem tudnak egy helyben ülni. A 
mulatságos történetek

alatt ugrálhatsz, tapsolhatsz, sza-
ladgálhatsz, sőt még kiabálhatsz is, 
de csak akkor, amikor elhangzanak a 
feladatokra buzdító szavak.

Papp-Für János: Akik gyerekek 
maradnak. Mészöly Ágnes meséjével 
és Bódi Kati rajzaival, diszlexiások-
nak tervezett betűtípussal, fejlesztő 

játékokkal és dalokkal-CD mellék-
lettel. Ez a könyv az interaktív szem-
lélet jegyében fogant: az olvasás, a 
képek nézegetése, a zenehallgatás, a 
játékos feladatokban történő részvé-
tel komplex élményt tesz lehetővé.

Ellen Notbohm-Veronica Zysk: 
Ezer egy nagyszerű ötlet autizmussal 
élő vagy asperger-szindrómás gye-
rekek neveléséhez és tanításához. A 
könyv barátságos hangnemben, ren-
geteg gyakorlatias megoldást kínál 
azokban a kihívást jelentő helyze-
tekben, melyekkel a szülők és a szak-
emberek minden egyes nap szembe-
sülnek.

Fabian Lenk: Idődetektívek 1.-
10. kötet. Julian, Kim és Leon, bű-
nözők nyomát kutatja a múltban. 
Ám az időutazások nem veszély-
telenek...Izgalmas krimi-Kalandos 
utazás a múltba-Hiteles történelmi 
háttér-Szószedet a korszak jellemző 
kifejezéseivel-Függelék a történelmi 
tényekről.

Frederik Backman: Az ember, 
akit Óvénak hívnak. Tüskés a szom-
szédod? Makacs a kollégád? Idege-
idre megy az apósod? Hidd el, Ove 
mellett labdába sem rúghatnak. És 
őt mégis imádni fogod!

Túrázók nagykönyve. Magyaror-
szág legszebb túraútvonalai. Nélkülöz-
hetetlen kézikönyv mindarról, amit 
egy kiránduláshoz tudni érdemes.
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Az állattartás 
–azon belül a kutya 
tartás - alapjaival 
ismerkedtünk amúlt 
havi számban.Foly-
tatjuk ennek a témá-
nak a boncolgatását.  

Állattartás II.

Általában kölyökkutyát veszünk 
magunkhoz így tudnunk kell, hogy 
kan kutyáknál az ivarérésnek nincs 
egyértelmű jele, kistestű hamarabb 
nagyobb testű később válik ivar-
éretté. Ez az időszak kan és szuka 
kutyáknál egyaránt 6-8 hónapos 
korra tehető. A szuka kutya az első 
tüzeléssel válik ivaréretté és ha pá-
rosodni tud, utódok nemzésére is 
képes. Ezért fontos az ivartalanítás, 
mert sajnos ma Magyarországon 
sokkal több a gazdira váró kutyus, 
mint a gazdijelölt. Ezért van az, 
hogy lefial a szukánk, 6-8 cuki muki 
kiskutyát, amit hat hétig gondoz 
a mamája aztán elkezdik az önálló 
életet élelem oltások parazitamen-
tesítés, ami bizony pénzbe kerül. El-
ajándékozni nem tudják, azután jön 
az hogy mit kezdjünk velük: Öljük 
meg, vagy szórjuk szét  a kicsiket a 
faluban, lakott vagy lakatlan helyen 
bízva abban, hogy olyan cuki valaki 
majd magához veszi. Ez a cseleke-

det az állatvédelmi törvény alapján 
büncselekmény, ami két évig tejedő 
szabadságvesztéssel büntethető, ha 
ismerté válik az állat tulajdonosa. Itt 
egy kép ami szemlélteti ezt a hatal-
mas problémát. Ha nem szeretnénk 
Fifikét, IVARTALANÍTSUK ha le-
het kb fél éves korban állatainkat.

Bejelentési kötelezettség

Mint arról többször is írtam, 
2013.01.01 óta kötelező minden 
négyhónapos kort betöltött eb illet-
ve már nyolchetesen sem cserélhet 
gazdát az állat csip  nélkül.. ha ha-
zavittük eb bejelentő lapot kell ki-
töltenünk. Nemcsak ebösszeíráskor 
háromévente, hanem minden vál-

tozást be kell jelenteni. Gondolok 
itt  a Transzpanderes megjelölésre, 
(csip) szerzésre, elhullásra, veszett-
ség oltás újítása, ivartalanítás stb. 
Bejelentést megteheteik  a  olda-
lon egy rövid regisztrációt köve-
tően.Papír alapon ami leadható az 
Önkormányzat ügyfélszolgálatá-
nál, vagy beküldhető e-mailban a 
legyenrend@erdokertes.hu címre  
Ebben az évben ismét lesz kötelező 
eb összeírás. Ezt nem kell megvár-
ni, aki 2019 évben adja be az eb be-
jelentő lapot, annak és csak annak! 
nem kell kitöltenie az eb összeíró 
lapot. A múlt évben elektroniku-
san bejelentőknek csak a veszettség 
oltás idejét kell majdpótolnia.

Közterület használat

Bejött a jó idő, rengeteg építkezés 
folyik a településen. Sok a bontás, 
építés. Tapasztalatunk szerint sokan 
rendelnek ugyan egy konténert, ami 

ott áll a ház előtt, - konténer öt na-
pon belül lehet kint közterület hasz-
nálati engedély  nélkül- ugyanakkor 
zsákokba gyömöszölve nylonok, 
hungarocell, bontási tégla és cserép 
törmelék nagyon nagy számban ke-
rül ki illegálisan a település külön-
böző helyeire, vagy simán felgyújt-
ják a munkások a kert hátulján. Az 
építőanyag szállítása kapcsán sok a 
3,5 tonna fölötti jármű. Rengeteg a 
korlátozott utca így gondoskodjunk 
behajtási engedélyről. A közmű be-
kötések kapcsán Szintén bontási en-
gedélyt kell kérni az Önkormányzat-
nál mert ebben határozzák meg az 
időtartamot és a helyreállítás módját 
is. Nem így!

környezetünk
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F e b r u á r  
hónapban hét  
kutyát fogtunk 
be. Ebből hat 
a csipnek kö-
s z ö n h e t ő e n 
haza került, 

Egy nyolc hét körüli lánykutyát a 
Katona József utcai nyilvános tele-
fonfülkébe tettek be egy dobozba, ő a 
Befogadlak gondozásába került. Há-
rom védencünknek sikerült gazdit 
találni, még Sanyika a Petőfi utcában 
januárban talált kutyus vár gazdira az 
idén bekerült lakók közül.

Ebben az évben is szeretném foly-
tatni a támogatott ivartalanítást. 
Ha kapunk hozzá hozzájárulást tá-

mogatóinktól, és le tudom csípni 
védenceink költségvetéséből szeret-
nék 1-2 kutyát cicát ivartalaníttatni 
rászoruló gazdiknak. A facebook 
csoportunkban fogok hírt adni, ha 
van rá keret. 

Aki támogatni szeretné munkán-
kat pénzadományaikat az OTP-nél 
vezetett 11742568-20003775 szám-
la számra várjuk. Köszönjük!  

Idén az szja 1% -ára is jogosultak 
lettünk, ezért hálásak vagyunk aki 
ránk gondol az adója 1%.-nak fel-
ajánlásával támogatja Alapítványun-
kat, vagy a többi erdőkertesi civil 
szervezetet. 

A mi adószámunk: 
18746594-1-13 Köszönjük!

befogad-lAK Hírek
környezetünk *  gyermekeink

Tájékoztató óvodai 
beiratkozásról a 2019/2020-
as nevelési évre a  Szőlőfürt 

Református Óvodába

Nyitott napok: 
2019.04. 03:   9:3o - 11:3o
2019.04. 04: 15:3o - 17.oo

A nyitott napokra szeretettel várjuk a szülőket a 
gyermekekkel együtt, ahol bepillantást nyerhet-
nek óvodánk életébe, megismerkedhetnek intéz-
ményünk dolgozóival.
Beiratkozás időpontja:

2019.04.24    10:oo-18:oo
2019.04.25       8:oo-16:oo

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges:
u a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és 
lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
u a gyermek taj kártyája
u a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
u a gyermek egészségügyi állapotát és óvoda-
érettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos hely-
zetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás,oltási 
kiskönyv, szakértői vélemény, gyermekvédelmi 
kedvezményről szóló határozat stb.).
u keresztlevél, ha van
u beiratkozásra a gyermeket is várjuk szeretettel
A gyermek felvételéről az intézményvezető és a 
fenntartó dönt, melynek eredményéről a jelent-
kezést követő 10 napon belül elektronikus és 
postai úton is értesítést küld a szülőnek. A szülő 
jogorvoslattal élhet a döntés ellen első körben az 
intézményvezető másod körben a fenntartó felé 
benyújtott kérelemmel.
Küldetésünk keresztyén segítséget nyújtani ah-
hoz, hogy a ránk bízott gyermekek, a fejlődés 
útján egészségesen haladva, Isten szeretetével és 
a lehetőségek széles körével úgy kerüljenek kap-
csolatba, hogy az személyiségüket építse. Testileg 
egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív 
emberré válhassanak. 
Óvodánk azzal válik reformátussá, hogy az óvo-
dai közösség minden tagja osztozik a keresztyén 
világszemléletben. Ezért az evangéliumi elvek 
válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és 
egyúttal végső céllá. Református óvodánk a csalá-
dokkal és a gyülekezettel együtt kívánja nevelni a 
gyermekeket a szeretet és a bizalom légkörében. 
Nagy gondot fordítunk a gyermek és a családja 
megismerésére. Valljuk: “csak a megismert gyer-
mek nevelhető”. Intézményünkbe nagy szeretet-
tel hívjuk azokat a családokat, akik elfogadják 
értékeinket nevelési elképzeléseinket.
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Mulatozásban szerencsé-
re nem volt hiány, mint 

ahogy a móka és a kacagás is fősze-
repet kapott. 16 órakor érkeztek az 
első vendégek. Ekkor már szólt a 
zene, ami aztán a későbbi jó hangu-
latot megalapozta. Többen is voltak, 
akik egy-egy tálca sütivel járultak 
hozzá a buli sikeréhez. Akik részt 
vettek farsangi kvíz játékon, kipró-
bálhatták magukat, hogy milyen 
pontos ismeretekkel rendelkeznek 
a farsanghoz kapcsolódó szokások-
kal, hagyományokkal, hiedelmek-
kel kapcsolatban. 2-4 fős csapatok 
versengtek egymással és a kvíz egyik 
feladataként a játék végére született 
néhány igen frappáns versike is a 
farsangról. A legjobb csapatok okle-
vélben részesültek. Aki nem akarta 
az agyát tornáztatni, az társasjáték-
okkal játszhatott a játékkuckóban. 
Ez is nagyon népszerű volt, csakúgy, 
mint a játékos vetélkedő, ahol Ildikó 
néni alig tudott választani a sok-sok 
különböző játékra jelentkező gye-
rek közül. A lufi durrogtatás volt az 
egyik legnépszerűbb ügyességi fel-
adat. A játékok után következett az 
est fénypontja, a jelmezes felvonu-
lás! Nagyszerű ötleteket láthattunk 

remek megvalósítással párosulva. 
Nem volt két egyforma jelmez! A 
zsűrinek nehéz dolga volt a rangsor 
felállításánál. Az első három helye-
zett végül egy-egy tortát kapott, me-
lyet a szülői közösségből egy édes-
anya ajánlott fel a díjazáshoz, amit 
ezúton is köszönünk, a gyerekek ne-
vében. A torta mellé egy-egy oklevél 
is járt. És minden résztvevő megér-
demelte a hatalmas tapsot, mellyel a 
közönség jutalmazta a jelmezeseket. 
Természetesen a tombolasorsolás-
nak is nagy sikere volt, hisz nagyon 
sok tombola tárgyat sorsoltunk ki. 
Ehhez is érkeztek felajánlások a 
szülők részéről. A gyerekek épp úgy 
örültek az apróságoknak, mint a 
fődíjnak, amit egy 5. osztályos kis-
lány nyert meg. 19.oo óráig tartott 
a mulatság, melyen mindenki, aki 
jól akarta érezni magát, találhatott 

magának olyan programot, ami a 
kedvére való volt, ehetett-ihatott a 
sok finomságból, amit a büfében a 
szülők kínáltak a gyerekeknek. Egy 
hét múlva újra farsangolunk, ahol az 
alsó tagozatosoké lesz a főszerep.

Mikolajcsik Mónika

Február 15-én rendeztük 
meg iskolánkban a felső 
tagozatosok a farsangi 
mulatságát 
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„Hagyományos” 
első osztály

Erdélyi Katalinnak hívnak, 1987-ben végeztem a 
Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Közel 4 éve tanítok 
Erdőkertesen ebben a szép környezetben lévő iskolában. 
Két felnőtt lányom és egy óvodás kisfiú unokám van.

32 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezve fon-
tosnak tartom az élményszerű tanítást. A gyerekek 
saját tapasztalatok alapján, tevékenykedés közben 
hasznosíthatják igazán a megszerzett ismereteket. A ta-
nulási folyamatot igyekszem játékossággal észrevétlenül 
élményszerűvé tenni. Véleményem szerint: „Minden 
gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világminden-
ség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását 
kell elősegíteni.”(Montessori), így a gyerekek örömmel 
élik meg saját fejlődésüket. Célom egy meghitt osztály-
közösség kialakítása, amit a gyerek sajátjának tart és szí-
vesen tagja annak. Az iskolában eltöltött időt a gyermek 
aktivitása, a pedagógus szaktudása és a szülők támogató 
hozzáállása teheti igazán sikeressé. Hivatásomat ezen el-
vek alapján igyekszem művelni.

A leendő kis elsőseim a délelőtti órákban tanulnak, 
délután pedig elkészítik a házi feladatot, illetve érdeklő-
désüknek megfelelő szakkörökön vehetnek részt. 

Szeretettel várom kis tanítványaimat.

Iskolaotthon

Kocsis Erikának hívnak, közel 25 éve dolgozom peda-
gógusként. Matematika műveltségterülettel rendelkező 

tanító vagyok. Jelenleg Ügyes Kezek szakkört is vezetek, 
elsősorban az ÖKO iskola jegyében.

Pedagógusként és szülőként is fontosnak tartom az is-
kolaotthonos oktatásban a tanórák egyenletesebb elosztá-
sát a kisdiákok számára. A közösségépítés szempontjából 
is nagyon hasznos, hogy a gyerekek az iskolában eltöltött 
idejük nagy részében együtt vannak az osztálytársaikkal. 
Ez egy biztonságos, családias, nyugodt, vidám, kiszámít-
ható légkört teremt a számukra, ahol az egymásra figyelés, 
kölcsönös tiszteletadás, egymás segítése, megbecsülése is 
fontos. Esztétikus, ingergazdag környezetet teremtek a 
gyerekeknek, ahová szívesen jönnek nap, mint nap, és amit 
később ők maguk is alakítanak majd. Fontosnak tartom 
a készségek és képességek szerinti differenciált tanítást a 
játékosság és a változatos munkaformák alkalmazásával. 
Igyekszem megtalálni és erősíteni minden kis nebulóban 
azt, amiben a legjobb. Osztályfőnökként az előző éveim 
során is törekedtem minél több, minél változatosabb osz-
tályközösségi program megszervezésére, hogy a gyerekek 
jobban megismerjék egymást, és minél több felejthetetlen 
élményt gyűjtsenek. A szülőkkel kölcsönös bizalmon ala-
puló együttműködést igyekszem kialakítani. Szeretettel 
várom az iskolaotthonos osztályba a leendő kisdiákokat.

A nyelvtanárnő

Perbiró Ágnesnek hívnak. Némettanárként és angol 
műveltségterületes tanítóként végeztem. Nyelvtanárként 
szinte minden korosztályt, ovisokat, alsó és felső tagoza-
tos gyermekeket és felnőtteket is tanítottam már. A legkö-
zelebb azonban a 6-10 éves korosztályt érzem magamhoz. 
Tanítóként jövőre az 5. tanévemet kezdem az Erdőkertesi 
Neumann János Általános Iskolában, ismét egész napos 
oktatási formában. Pedagógus társammal együtt így még 
több lehetőségünk nyílik majd kisdiákjaink személyisé-
gének megismerésére és az őket támogató légkör megte-
remtésére. Fontos feladatomnak tartom az idegen nyelv 
megszerettetését, a motiváló, gyakorlatias oktatást, és a 
befogadó osztályközösség kialakítását. Szeretettel várom 
leendő kis tanítványaimat!
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Ki Akarok Nyílni

Karácsonyi

Pest Megyei Értéktár kiállítás megnyitóján

Ulti Klub

Isten hozta Erdőkertesen 2018.december 3-án került átadásra az új 
Védőnői Tanácsadó az Általános Iskola régi 
épületének Iskola utcai szárnyában. Egy régi 
álom valósulhatott meg, mert kinőttük az 
előző tanácsadót és így a betegrendeléstől 
mentes helyen tudjuk végezni a munkánkat. 
Fáradozásainkat siker koronázza, mert a gon-
dozottak jól érzik magukat nálunk, szívesen 
jönnek és maradnak játszani. Köszönjük az 
Önkormányzat áldozatos támogatását és Sajó 
Borinak a szép képeket a falra.

Varga-Bokor Zsuzsanna védőnő

Kóka Galéria kiállítás megnyitóján

Farsang az Óvodában



Óvodai oszi kiállításon„

Ballagás

Gyereknap

Gála
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