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TISZTELT ERDŐKERTESI POLGÁROK!

Szeretném megköszönni bizalmukat a Kilenc Független Szövetsége Erdőkertesért tagjai-

nak nevében, név szerint: Hollósi Jánosné, Nagyné Gódor Csilla, Kopeczky Alajos, Boldizsár

Dániel, Hack István, Galló György, Boldizsár József és FellegiMáté.

A kampány véget ért. Indul a munka. Ahogyan ígértük, Erdőkertes fejlődése rajtunk nem

múlik. Erősít bennünket az a támogatás, amit a szavazókon túl kaptunk az elmúlt hetekben.

Erdőkertest és minden erdőkertesit, a közösséget szolgáljuk függetlenül, emberként,

együttműködvemindenkivel, Önökért. ■

Tisztelettel:

Pásztor László
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FOGYATÉKOSSÁGGALÉLŐK
PÁLYÁZHATNAK

KEDVEZMÉNYESÜDÜLÉSRE
NOVEMBER29-IG

Megnyílt a pályázati felület a fogyatékosság-

gal élők számára az Erzsébet-program 2020-ban

felhasználható, kedvezményes üdülésre. Pályáza-

tot benyújtani kizárólag elektronikusan,

a  www.erzsebetprogram.hu  oldalon lehet. A je-

lentkezés feltétele a regisztrációt követően a

szükséges adatok megadása a személyes profil-

ban, valamint a Hozzájáruló nyilatkozat személyes

adatok kezeléséhez  elnevezésű formanyomtat-

vány kitöltése és csatolása a profilhoz.

Pályázatot benyújtani legkésőbb 2019. novem-

ber 29-ig, vagy a létszámkeret kimerüléséig lehet.

■

NYUGDÍJASOK
PÁLYÁZHATNAK
KEDVEZMÉNYES

ÜDÜLÉSRENOVEMBER
29-IG

Megnyílt a pályázati felület a nyugdí-

jasok számára az Erzsébet-program

2020-ban felhasználható, kedvezmé-

nyes üdülésre. Pályázatot benyújtani ki-

zárólag elektronikusan,

a  www.erzsebetprogram.hu  oldalon le-

het. A jelentkezés feltétele a regisztráci-

ót követően a szükséges adatok

megadása a személyes profilban, vala-

mint a  Hozzájáruló nyilatkozat szemé-

lyes adatok kezeléséhez  elnevezésű

formanyomtatvány kitöltése és csatolá-

sa a profilhoz.

Pályázatot benyújtani legkésőbb

2019. november 29-ig, vagy a  létszám-

keret kimerüléséig lehet. ■
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FOGYATÉKOSSÁGGAL
ÉLŐ GYERMEKET NE-

VELŐ CSALÁDOK
PÁLYÁZHATNAK
KEDVEZMÉNYES

ÜDÜLÉSRE NOVEM-
BER15-IG

Megnyílt a pályázati felület azon

családok számára, akik fogyatékos-
sággal élő gyermeket nevelnek. Az
elnyerhető, kedvezményes üdülés az

Erzsébet-program keretében, 2020-

ban használható fel. Pályázatot be-

nyújtani kizárólag elektronikusan,

a  www.erzsebetprogram.hu  oldalon

lehet. A jelentkezés feltétele a regiszt-

rációt követően a szükséges adatok

megadása a személyes profilban, va-

lamint a  Hozzájáruló nyilatkozat sze-

mélyes adatok

kezeléséhez  elnevezésű formanyom-

tatvány kitöltése és csatolása a profil-

hoz.

Pályázatot benyújtani legkésőbb

2019. november 15-ig, vagy a  lét-

számkeret kimerüléséig lehet. ■

NAGYCSALÁDOSOK
PÁLYÁZHATNAK

KEDVEZMÉNYESÜDÜLÉS-
RE NOVEMBER15-IG

Megnyílt a pályázati felület a nagycsalá-
dosok számára az Erzsébet-program 2020-

ban felhasználható, kedvezményes üdülés-

re. Pályázatot benyújtani kizárólag

elektronikusan, a  www.erzsebetprog-

ram.hu oldalon lehet. A jelentkezés feltétele

a regisztrációt követően a szükséges adatok

megadása a személyes profilban, valamint

a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok

kezeléséhez  elneve-

zésű formanyom-

tatvány kitöltése és

csatolása a profil-

hoz.

Pályázatot be-

nyújtani legkésőbb

2019. november 15-
ig, vagy a  létszám-

keret kimerüléséig

lehet. ■

Nagyné Gódor Csilla

intézményvezető

MEGJELENT AZERZSÉBET PROGRAMKERETÉBEN
MEGPÁLYÁZHATÓ ÜDÜLÉSEKLISTÁJA

Amennyiben segítséget kérnek a pályázat elkészítésében és

feladásában forduljanak munkatársaimhoz bizalommal.

Ügyfélfogadási időben várjuk Önöket szeretettel!

Hétfő-szerda: 8.00-18.00 óráig

Péntek: 8.00-12.00 óráig
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„ÉSLÁTTAISTEN, HOGY
MINDEN, AMIT ALKOTOTT,

IGENJÓ.” 1MÓZ1,31

Avagy, hogyan is néz ki egy bibliai törté-

net feldolgozás a Szőlőfürt Óvodában.

Október első hetében az óvodánk minden

csoportja a teremtés történetét vette az áhí-

tatokon, így mi is ezzel a történettel ismer-

kedtünk a Napsugár csoportban.

„Kezdetben teremtette Isten a mennyet

és a földet. A föld még kietlen és puszta

volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten

Lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt

mondta Isten: Legyen világosság!” (1Móz 1,1-

3) Ekkor lehúztam fejükről a takarót, ami alá

bebújtak, hogy megnézzék a sötétséget. Be-

szélgettünk a sötétségről (éjszakáról) és a vi-

lágosságról (nappalról) amit Isten a teremtés

első napján alkotott meg. Fontos a sötétség,

hiszen éjszaka szoktunk aludni, ami létfon-

tosságú.

„Legyen boltozat a vizek fölött, hogy el-

válassza egymástól a vizeket.” (1Móz 1,6) A

gyermekeknek egy teremtésről szóló képes-

könyvből mutattam egy képet a teremtés

második napjáról. Megbeszéltük, hogy nem

másról van itt szó, mint az égről.

„Gyűljenek össze az ég alatt lévő vizek

egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz.”

(1Móz 1,9) Így teremtette meg Isten a száraz-

földet és a tengereket. A gyermekekkel

meghallgattuk hangfelvételen, ahogy a víz

hullámzik, morajlik és közben elképzeltük

milyen lehetett, amikor ez megtörtént. Ne-

héz volt elképzelnünk, hogy eddig a Földet

csak víz borította el és nem volt szárazföld.

„Növesszen a föld növényeket: füvet,

amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely

fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem,

amelyben magva lesz a földön.” (1Móz 1,11)

Megnéztünk a gyerkőcökkel különféle növé-

nyeket, terméseket, mohát, szagoltunk virá-

got és ettünk barackot is. A növények

teremtését már könnyebb volt elképzelnünk,

talán azért mert ennyi mindent meg tud-

tunk vizsgálni, szagolni, kóstolni, kézbe fogni.

Ők is soroltak fel növényeket, amiker Isten a

harmadik napon teremtett, majd rátértünk a

következő napra.
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„Legyenek világító testek az égbolton,

hogy elválasszák a nappalt az éjszakától,

és meghatározó jelei legyenek az ünnepek-

nek, a napoknak és az esztendőknek.”

(1Móz 1,14) A gyerekeknek körbe adtam egy

„távcsövet”, amit én csináltam, s ha beleku-

kucskáltak, akkor egy világító csillagot láttak.

Mindenkit kértem, hogy ne mondja el han-

gosan, amit látott, had legyen mindenkinek

meglepetés. Utána megbeszéltük, hogy a

Nap uralkodik nappal, a Hold pedig éjjel s

mellette vannak a csillagok is.

„Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzs-

gésétől, és repdessenek madarak a föld fe-

lett, az égbolt alatt.” (1Móz 1,20)

Madárhangokat hallgattunk a gyermekekkel,

majd egy ismeretlen, furcsa hang követke-

zett. Egy vízi állaté, méghozzá a delfin hang-

ja. Nagyon érdekes volt számukra.

Elérkeztünk a hatodik naphoz.

„Hozzon létre a föld különféle fajta élőlé-

nyeket: különféle fajta barmokat, csúszó-

mászókat és egyéb földi állatokat.”

(1Móz1,24) Különböző állathangokat játszot-

tam le a gyermekeknek, ők pedig kitalálták,

hogy melyik állat hangját hallják. Gondos-

kodhatunk róluk, gyönyörködhetünk ben-

nük. Az ember teremtéséről a következő

áhítaton fogunk a gyermekekről beszélgetni.

Zárásként megnéztünk egy csodaszép vi-

deót a teremtésről, ami alatt újból felolvas-

tam a hozzájuk tartozó bibliai igéket.

Beszélgettünk arról, hogy Isten mindent

igen jól teremtett, tudta, hogy mire lesz

szükségünk és gyönyörű munkát végzett.

Hálát adtunk imádságban ezért a csodálato-

san szép Földért. Arról is beszéltünk, hogy Is-

ten feladatot is adott nekünk: vigyázzunk a

Földre, a teremtményeire! Ezt bizony már

óvodás korban is elkezdhetjük. ■

Molnár Sára

óvodapedagógus

TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRÓLA

2020/2021-ESNEVELÉSI ÉVRE
ASZŐLŐFÜRT REFORMÁTUS

ÓVODÁBA- VÁLTOZÁS!!!

Nyitott napok:

2020.03. 16: 9:30-11:30

2020.03. 17: 15:30-17:00

A nyitott napokra szeretettel várjuk a szülőket

a GYERMEKEKKEL EGYÜTT, ahol bepillantást

nyerhetnek óvodánk életébe, megismerkedhet-

nek intézményünk dolgozóival. SZINTÉN A NYÍ-
TOTT NAPOKON KÉRJÜK JELEZZE
BEIRATKOZÁSI SZÁNDÉKÁT NÉHÁNY PERCES
BESZÉLGETÉS KERETÉBEN AZ IRODÁBAN!
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ERDŐKERTESI
TENGERTÁNC

BABASZÍNHÁZI BEMUTATÓ
AFALUHÁZBAN

Október 10-én, pontban 10 órakor, több

mint húsz kisgyermek és édesanya érkezett

meg a szokásos, csütörtök délelőtti, erdőker-

tesi baba-mama klubba. Ezúttal azonban

nem a megszokott, napfényes, puha szőnye-

ges, gyerekjátékos terembe léphettek be a

résztvevők. Az ajtó mögött leterített kék po-

lifómok a tengert voltak hivatottak meg-

idézni, a rádobált színes párnák pedig

mézesmad-zagként szolgáltak a kisdedek-

nek, hogy pihe-puha fészekből hallgathas-

sák végig a tengerről szóló mondókákat és

versikéket, megcsodálhassák a tarka anyag-

ból készült víziállatokat, és buborékokon

ámulva, odaképzelhessék magukat egy

álombéli víztömeghez. Mindezt persze az

édesanya biztonságos közelségében.

A férjemmel, Janik Lászlóval egy éve köl-

töztünk Erdőkertesre, mivel ő évek óta rend-

szeres színész-rendezője a Veres 1

Színháznak. Szerettünk volna közelebb lenni

a munkahelyéhez és a fővárosinál egy élhe-

tőbb, zöldebb környezetet, óvodát biztosítani

a kislányainknak. Én majd húsz év színészi

gyakorlat után, a gyes alatt végeztem el a

Károli Egyetem színháztudomány szakos

mesterképzését, szakdolgozati témának pe-

dig a csecsemőszínházat választottam. A

műfaj a hetvenes évek végén indult Angliá-

ból, a Kolibri Színháznak köszönhetően pe-

dig hazánkban is jelen van, immáron 16 éve.

Érdekessége, hogy a legkisebb, 0-3 éves

korosztályt hivatott kiszolgálni ez a színjá-

téktípus. Ami pedig a pozitív hatását illeti, az

egyik legfrissebb összegzés alapján elmond-

hatjuk, hogy a csecse-

mő- és

kisgyermekkorban átélt

színházi behatások a

szülő-kisded kapcsola-

ton kívül, elsősorban a

ritmusérzéket és az ér-

deklődést fejlesztik, to-

vábbá kimagasló a

mozgás, a ritmus és a

beszéd intenzív előre-

haladása. Ezeken kívül

a szókincs és a színvilág

nagymértékű gyarapo-

dására, a hallás, a zenei

ízlés, a mozgás koordi-

náció, az egyensúly ér-

zékelés finomodására, és a figyelem, a

gondolkodás és az emlékezet fejlődésére fi-

gyeltek fel a szülők. Fejlődéskutatók meglá-

tása alapján ez a színházi esemény hosszú

távon is felidézhető, sajátos elemeivel együtt.

Így tehát amikor Venyige Sándor igazgató

úrral karöltve, megalapítottuk a Veres 1 Szín-

ház gyermek-és ifjúsági tagozatát, nem volt

kérdés, hogy a legkisebbeknek is minél több

élmény- és tapasztalatszerzési lehetőséget

fogunk biztosítani, hiszen a babaszínház,

anya és gyermek biztonságos kötődését,



BABASZÍNHÁZ

azon keresztül pedig a harmonikus lelki fej-

lődést hivatott megalapozni. Éppen ezért

készítettük el a térség első, babáknak szánt

produkcióját, a premier előtti első nyilvános

főpróbát pedig hazai terepen, az erdőkertesi

baba-mama klubban tartottuk meg. Kíván-

csiak voltunk az előadással kapcsolatos szü-

lői, és főként a gyermeki visszajelzésekre. A

rövid, 25 perces előadás mozzanatait halk, ál-

mélkodó hangok kísérték végig, az utána

sorra kerülő közös játékot viszont már han-

gos babakacajok tették számunkra is feled-

hetetlenné. A ritmus, a színvilág, a bábok, a

fényhatások, valamint az interaktív játék se-

gítségével a mindennapi világ elemei szép-

ségükben elrajzoltak, s mindezt az

édesanyával, a szülőkkel együtt, örömteli ta-

pasztalásként éli meg a gyermek. A baba-

színház elsődleges célja tehát az esztétikai

élmény és annak közös megélése. Az elő-

adásból minden életkorban mást és mást

érzékel egy-egy baba, attól függően, hogy

első életéveinek éppen melyik szakaszában

jár. Mint tudjuk, ebben az életkorban néhány

nap, egy-két hét is jelentős fejlődésbeli kü-

lönbséget mutathat. Ugyanazon színjáték

tehát mindig szolgálhat újdonságokkal, kis-

ded és édesanya számára egyaránt.

Az erdőkertesi bemutatkozás óta már ját-

szottunk két előadást a veresegyházi Inno-

vációs Ház Kamaratermében, ahol november

23-án és december 11-én is tervezünk egy-

egy 9.30-as és 11 órás kezdésű előadást. Ez-

úton is köszönjük az erdőkertesi baba-ma-

ma klub egyik vezetőjének, Györkös

Fannynak a meghívást, és a lelkes mama-

baba közönség közreműködését. ■

Márkus Judit
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

N ovemberben jelenik meg az újság, ne-
künk mégis egy októberi eseménnyel

van még tele a szívünk. Hadd szóljak tehát
arról az életről, amelyet itt élünk, a refor-
mátus gyülekezetben. Hiszen október 20-án
szerveztük meg a lelkészbeiktatást, amely
ritkán történik egy-egygyülekezetben.

Ha lelkészbeiktatásról van szó, nem tudok

magamról gondolkodni, csak Isten jóakara-

táról. Soha nem az emberi jóságról, teljesít-

ményről, főleg nem dicsőségéről lehet szó,

csakis az Úr szeretetéről, amely kiválasztott,

elhívott és megerősít napról napra minden-

kit, aki hisz Őbenne.

Ahogyan én visszaemlékezem, csoda volt

már az is, ahogy ebbe a gyülekezetbe kerül-

tünk. Két gyermekkel még, templomépítke-

zésre várakozva, észlelve a kihívást és látva az

akkori gyülekezet otthontalanságát a Falu-

házban, mégis bátorságát és támogató hoz-

záállását, emlékszem, hogy nagy szeretettel

fogadtak. Vannak lelkészek, akiknek nem

adatik meg sok öröm a gyülekezetükben, és

inkább prófétai küldetésük biztos tudatában

szembe is kerülnek többekkel a gyülekeze-

tükben, településükön. Én azt éltem és élem

meg, hogy szerethetjük egymást. Ajándék-

képpen élem meg. Ha hadakozni kell, akkor

nem annyira az emberekkel, nem a testvé-

rekkel, hanem inkább a testvérekért, inkább

azokért, akik még nem ismerik az Isten ke-

gyelmét, amely megjelent Jézus Krisztusban,

a mi Urunkban (Róma 6,23).

És elindult az építkezés mind fizikailag a

hétfő esténként át,- meg átbeszélt templom-

építő bizottsági gyűléseken is, meg konkrét

munkálatokkal a helyszínen is. Talán ha

mindazok, akik akkor még életben voltak,

fogták a lapátnyelet férfiként, és nőként a fa-

kanalat, miközben a dolgozó, alapot ásó vagy

betonozó férfitestvéreknek gulyást főztek, és

itt lennének minden vasárnap, már nem fér-

nénk be a templomba. Onnan nézve nem

láttunk idáig. Csak azt láttuk, hogy szinte le-

hetetlen egy templomot felépíteni. De mi-

közben elkezdett kinőni a templom a földből,

úgy nőtt és erősödött gyülekezetünk is. Átél-

tük, hogy nemcsak a létszám növekszik, ha-

nem vannak, akik közöttünk élik meg, hogy

Isten új életet adott nekik hit által. Megnyílt a

szívük az előtt a Jézus Krisztus előtt, Aki éle-

tét adta értük is. Akár fiatalok, akár bármely

életkorban lévők megélték, hogy aki hisz,

annak örök élete van. Persze nem mindenki,

nem mondhatjuk, hogy vége a missziónak,

nincs több ember, akit el kellene érnünk Is-

ten szeretetének örömhírével. Dehogynem!

Sokan vannak, sőt egyre többen lesznek, akik

már nem a Bibliából merítik az életerejüket.

Harcolnunk kellene ellenük? Semmiképpen.

Inkább imádkoznunk értük.

Lassan végignézzük, hogyan nőnek fel

gyermekeink, hogyan keresik életük értel-

mét.

Úgy köszönünk, hogy „áldás, békesség”, és

szeretnénk is ezt képviselni. Mi más kellene,

mint Isten áldása

településünkre? Mi

mást keresnek kor-

társaink, mint vala-

miféle

megmagyarázha-

tatlan, de biztos,

belső békességet?

Gyülekezetünk-

nek kimondott és ki

nem mondott kül-

detése épp ez. Ál-

dáshordozók

vagyunk. Nem ma-

gunk miatt, hanem

Őmiatta. Jézus

Krisztus miatt, Akié

minden. Ebből fa-

kad békességünk,
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azt szeretnénk, ha minél több ember élhetné

át ezt a fajta békességet.

Közösségünk néhány fontosabb mozza-

nata az elmúlt másfél évtizedben:

2005-ben indult a templom építkezése,

addig a Faluház, az evangélikus templom, és

a római katolikus közösségi ház adta a hely-

színt kisebb és nagyobb csoportos foglalko-

zásainkra, istentiszteletekhez.

5 év múlva elkezdtük a félig kész templo-

mot használni. Először az alsó szintet, majd

amikor már lehetett, a felsőt is. Miközben hó-

napról hónapra láttuk a haladást, sokszor

magunk is részt vállalva az építkezésben.

8 év múlva adta meg az Úr, hogy megala-

píthassuk a Szőlőfürt Református Óvodát, ez-

zel az a lehetőség nyílt meg, hogy minden

tanévben 100 gyermek ismerheti meg a bib-

liai üzenetet: szeret az Isten! Ha a mi Urunk is

úgy akarja, jó eséllyel költözhetünk saját óvo-

daépületünkbe 1-2 év múlva, melyet a Villa-

mos utca és a Fő út találkozásánál

szeretnénk megépíteni.

11 év múlva készült el végül a templom,

2016. szeptember 17-én szenteltük fel, egy

hónappal korábban pedig helyére került a 3,2

mázsás harang, mely öblös hangjával hívo-

gatja az élőket Jézus Urunkhoz.

12 év múlva gyülekezetünk nagy egyház-

megyei támogatással vásárolt egy ingatlant,

mely alkalmas arra, hogy ott lelkészcsalád

lakhasson. A következő évben ki is derült,

hogy az első lelkészcsalád mi leszünk, mert

egyrészt évek óta hívott már a gyülekezet,

másrészt én is megértettem, hogy az Úr így

készítette el, legyek én az első beiktatott re-

formátus lelkész Erdőkertesen.

2019. január elsejével alakult meg önálló

vezetéssel és önálló gazdálkodással az Erdő-

kertesi Református Missziói Egyházközség,

amely korábban több, környező település

nagy hagyományú gyülekezetének volt a

szórványa, de mindmáig egyre határozot-

tabban erősödött. Hálásak vagyunk mind a

váchartyániaknak, mind a veresegyháziak-

nak, akik így vagy úgy, de az előző évtizedek-

ben hordozták a mi terheinket is.

Most itt van egy élni akaró re-

formátus közösség. Sokan, sőt

egyre többen olvassák, olvassuk

naponta a Szentírást. Mi mást

mondhatnék, kívánhatnék, mi

másért imádkozhatnék, mint amit

János, a szeretett tanítvány írt?

„Legyen velünk kegyelem, irga-

lom, békesség az Atya Istentől és a

Jézus Krisztustól, az Atya Fiától

igaz szeretettel.” (2 János 3). Min-

denért egyedül Istené a dicsőség

és a hálaadás! Viszont ebbe a kö-

zegbe szeretettel hívunk és vá-

runk mindenki mást is! ■

Gergely Ferenc Barnabás

erdőkertesi református lelkész

06-30/40-56-173

gfbarna@gmail.com



SZOMBAT ESTI LÁZ,
AVAGY ISKOLASZÉPÍTŐ

CSALÁDI NAP

S zorgos kezek serénykedtek október el-
ső hétvégéjén az erdőkertesi iskolá-

ban. Kicsik és nagyok ragadtak az udvaron
gereblyét, seprűt és ecsetet. Mások bent dí-
szítették a termeket és a folyosót. Az intéz-
ményi családi nap célja az iskola
csinosítása volt, mindemellett a gyerekek
és szülők ismerkedése, egymásra hangoló-
dása. A mozgalmas délelőttöt sütizés zárta,
a szülők által készített édességek közül
zsűri választotta ki a legfinomabbat.

Így látták maguk a gyerekek:

“Festésre készültem, de az eső miatt taka-

rítottunk. Nagyon jól éreztem magam, és jól

el is fáradtam. Néhány szülő csemegével

kedveskedett nekünk. Finom lángost tejföl-

lel, süteményt és üdítőt kaptunk. Buli volt,

hogy a végén mesét nézhettünk együtt. Leg-

jobban a sütikóstolást élveztem.” Keszmann

Péter 4/a

“A legviccesebb az volt, hogy megráztuk a

fát és hullottak a levelek, mintha eső esett

volna. A legjobb pedig az, hogy sok finom

sütit ettünk a suliban.” P Enéh 2. osztály

“A rajzterem takarítása jó volt, mert lehe-

tett hülyéskedni közben.” Sokat nevettünk.”

Monori Nóra Julianna 6/a

“Az volt a legjobb, hogy a barátaimmal a

levendulás kertben, miközben levendulát

szedtünk, sokat viccelődtünk, s a végén pap-

rikás krumplit ettünk.” Kasó Gréta 7/a

Jó volt együtt lenni a barátaimmal, levele-

ket gereblyéztünk, játszottunk; anya a sütijé-

vel nyert a versenyen, és a legjobb, hogy már

a harmadik éve a miénk a legtöbb sütit sütő

osztály címe.” Perecz Bence 3/b

Szülői szemmel:

“A szemerkélő eső ellenére zsákokkal, ge-

reblyékkel, seprűkkel felfegyverkezve elin-

dultunk az udvarra, hogy gyerekek, tanítók,

tanárok és szülők közösen szépítsük az isko-

lát. Volt, aki leveleket szedett, más gereblyé-

zett. Népes tábor ültetett növényeket, mások

a kézilabda pálya környéket rendezték. Apu-

kák és gyerkőcök legkitartóbb csapata a ho-

mokozót töltötte fel és a felső udvart

rendezte.” K. Éva, szülő ■



Az újonnan megalakult Szülői Közösség köszönet mond valamennyi gyereknek,

szülőnek és nevelőnek, aki részt vett az iskola családi napján. Egyben kéri valamennyi

szülőt, csatlakozzon az iskola sokszínű programjához. Köszönettel!

• Pitrolffy-Jamli Tamara elnök

• Kelemen Gabriella elnök-helyettes

• Alpár Ferenc pénztáros

• Keszmann-né Oszterling Anna írnok

A további tagok névsora elérhető lesz az iskola honlapján.

Pitrolffy-Jamli Tamara
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„TEGNAP HŐSÖK
KELLETTEK,

MAMÁRTÍROK… ÍGY
PARANCSOLJAEZT
HAZÁMSZOLGÁLATA.”

…így hangzottak Dessewffy Arisz-

tid honvéd vezérőrnagy utolsó szavai,

megidézve iskolánk diákjai által.

14 gyertya égett ünnepségünk

alatt, amelyekkel a 13 aradi vérta-

núra és Batthyány Lajosra, az első

független felelős magyar kormány

miniszterelnökére emlékeztünk.

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig

csak szolgáltam. És halálommal is

szolgálni fogok. Forrón szeretett ma-

gyar népem és hazám, tudom,

megértik azt a szolgálatot.” – mondta

utolsó leheletével Aulich Lajos had-

ügyminiszter, aki vértanútársaival

1849. október 6-án, 170 évvel ezelőtt

életét adta a magyar szabadságért.

„Isten adta a szívet, lelket nekem,

amely népem és hazám szolgálatá-

ért lángolt.” – hallhattuk Vécsey Ká-

roly tábornok életének végső

gondolatát, aki Lázár Vilmos, Des-

sewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel

József, Poeltenberg Ernő, Török Ig-

nác, Lahner György, Knezić Károly,

Nagysándor József, Leiningen-Wes-

terburg Károly, Aulich Lajos és Dam-

janich János mellett életét áldozta a

magyar nép függetlenségéért.

A megemlékezésen közreműkö-

dött: Campagni Anna, Fehér-Pál

Eszter, Pacsnik Feri, Szuhanyik Zsolt,

Tejfel Milán, Cziglán Péter, Illés Ger-

gő, Balogh Bálint és Lubás Dávid. ■

ATERMÉSZETKINCSEI

Egy borongós szeptember végi napon indult a 4.

évfolyam a projektnapi kirándulásra Budapestre a

Természettudományi Múzeumba. A gyerekek izga-

tottan várták, hogy megérkezzünk a múzeumba és

együtt fedezhessük fel a természet csodálatos kin-

cseit. A két osztály a bejáratnál szétvált és külön uta-

kon járta be a múzeum termeit. Időutazást tettünk a

föld különböző korszakaiba, megnéztük a kőzete-

ket, ásványokat, megkövesedett őslény maradvá-

nyokat ,közben interaktív feladatok tették még

izgalmasabbá a tárlatot. Bepillantottunk Noé bárká-

jába, megfigyeltük az akkor élő növényeket, állatokat,

különleges rovarokat. Rácsodálkoztunk a hatalmas

mammutra vadászó ősemberekre, az abban a kor-

ban élő állatokra. Végül az ajándékboltban vásárolt

kőzetekkel, emléktárgyakkal tettük felejthetetlenné

ezt a napot. Élményekben gazdag napot töltöttünk

együtt. ■
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„ALMÁT ESZEK,
ROPOGAFOGAMALATT… „

2019.09.30-án a Projekt program keretén belül a 2. a és a 3. a

osztály Szobra látogatott egy almáskertbe. A gyerekek almát szed-

tek, majd a szabadban közösen elfogyasztották a tízóraijukat.

Visszafelé megálltunk Zebegényben, ahol megcsodáltuk a Duna-

partot. A tanulók önfeledten szaladgáltak, kavicsokat, kagylót gyűj-

töttek, majd felsétáltunk a Trianon emlékműhöz, ahonnan csodála-

tos kilátás tárult elénk a Dunakanyarról.

Kellemes élményekkel telve tértünk vissza Erdőkertesre.

A hét további részében az általunk szedett almából finomabbnál

finomabb süteményeket kóstolhattunk a szülők jóvoltából. ■

MEDVEOTTHONBANJÁRTUNK

A projektnap alkalmával a 2.b osztály a veresegyházi Medve-

otthonba látogatott el.

Már az utazás is nagy

élmény volt a kisvonat-

tal. Ismerősök és idege-

nek integettek végig az

utcákon.

Épp a reggeli etetés-

re érkeztünk meg az ál-

latkertbe. Csendben

figyeltük, ahogy falatoz-

tak a medvék és a far-

kasok. Egy órás séta

közben, felfedeztük a

parkot és lakóit. Csak a

kézműves foglalkozáson

pihentünk meg, ahol fá-

ból készült madáretetőt

festettek a gyerekek.

A kirándulást nagy

hancurozással zártuk, a

park játszóterén. ■
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M int ahogy előző számunkban ígértem,
nézzük mit lehet és kell tennünk a

szemetelés és elhanyagolt ingatlanok
következtében az egyre több helyen
megjelenő és szaporodó rágcsálókkal.
(egér, patkány).

A rágcsálók egészségügyi kártevőknek

minősülnek. Közegészségügyi ártalmuk

elsősorban abból adódik, hogy szennyezett

helyeken mászkálva a testükre tapadt,

valamint a váladékaikkal (nyál, orrváladék,

vizelet, széklet) ürített kórokozókkal az

élelmiszereket, majd azok elfogyasztásával az

embert is fertőzhetik. A hatályos

jogszabályok - 1997. évi CLIV törvény (73. §),

18/1998. (VI.3) NM. rendelet (36.§) - alapján az

ellenük való védekezési kötelezettség csak

lakott területen áll fenn.

A védekezésről, a költségek fedezéséről,

valamint a szükséges rendszabályok és

eljárások végrehajtásáról az érintett terület

vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója,

kezelője), illetve a gazdálkodó szerv vezetője

vagy üzemeltetője köteles gondoskodni.

Védekezésre alkalmas módszer egyrészt az

ártalom megelőzése, másrészt az irtás

elvégzése/elvégeztetése.

Az ártalom megelőzése a rágcsálók

behatolásának megakadályozása. Műszaki

hiányosságok

helyrehozatala, ajtók alsó

részének bádoglemezes

borítása (patkányok ellen

15 cm, egerek ellen 10 cm

magasságig), táplálék

megvonása. Hulladék,

ételmaradék, házi szemét

gyűjtésének és tárolásának

megfelelő módja (zárt, hézagmentes

szemétgyűjtő tartály). Az ingatlan

környezetének rendbetétele, az épületek

környékén található fészkelésre alkalmas

törmelék, téglarakás, építőanyag, széna vagy

szalma kazlak elszállítása vagy

megszüntetése, a fellelhető patkány és/vagy

egérlyukak üvegcserepes, habarcsos

betömése, egerek esetén a fészkelő helyek

zavarása.

A rágcsálóirtás elvégzése/elvégeztetése:

Magánszemély a rágcsálóirtást saját

kivitelezésben is elvégezheti, vagy

kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó

egyéni/társas vállalkozót is megbízhat. Egyik

mód, a kereskedelmi forgalomban kapható

csalétkes rágcsálóirtó szerek kihelyezése. A

csalétket folyamatosan ellenőrizni, és

mindaddig pótolni kell, amíg az fogy. A

csalétek kihelyezés úgy történjen meg, hogy

ahhoz más állat, gyermek hozzá ne

férhessen! Az ingatlan szomszédságában
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Utolsó hónap! MINDENKI SZÁMÁRA KÖ-
TELEZŐ EBÖSSZEÍRÁSRA. HATÁRIDŐ:
2019.11.30. Kérem, aki még nem tette meg,

hogy az összeírásra bejelentse kedvencét, lá-

togassanak el a http://ugyfelkapu.ebnyilvan-

tarto.hu/ oldalra, ahol egy rövid regisztrációt

követően, Erdőkertest kiválasztva, az oltási

könyv adatai alapján kitöltheti az adat-

lapot. Nem csak a 3 évente kötelező

eb összeíráskor kell használni a

felület, hanem itt lehet bejelen-

teni az új kutyus érkezését, a

meglévő eb esetleges elhullá-

sát is. Minden Erdőkertesi eb

tulajdonos segítő együttműkö-

dését nagyon köszönöm.

Most is több mint 20 kutyát fog-

tunk közterületen gazdátlanul kóborolva.

Az egyetlen jó dolog ebben, hogy csak kettő

nem rendelkezett mikro chippel, a rossz vi-

szont az, hogy nem találtuk meg a gazdáju-

kat, ami azt jelenti, hogy + 2 kutya ellátási és

orvosi költsége nehezedik ránk. A legna-

gyobb baj a helyhiány. Mostanában nem ad-

tunk örökbe egy védencünket sem így

mostantól LÉTSZÁMSTOP van. NEM TU-

DUNK JELENLEG TÖBB KUTYÁT SEM CICÁT

FOGADNI.

A Befogad-LAK létszáma jelenleg 40 ku-

tya és 9 cica.

Hálásan köszönjük azoknak, akik

adójuk 1%.-val a Befogad-LAK-ot

támogatták. Ezzel, biztos a havi

élelmezésük védenceinknek. A

támogatásokra azonban to-

vábbra is szükség van, hiszen

egyéb költségeink is vannak. A

házakat téliesíteni, a kenneleket

folyamatosan karban tartani.

Kérjük, segítse munkánkat, akinek

módjában áll. Akár utalással, akár tárgy-

adománnyal, (fertőtlenítő szer, hypo, dom-

estos, papírtörlő, kutyapelenka, sajnos sosem

elég) Számla számunk OTP: 11773425-

65321764.

Köszönjük.

lakókat kérjük fel a közös védekezésre. A

jogszabály be nem tartása - védekezés/irtás

elmulasztása - esetén az illetékes járási

kormányhivatal kötelezheti a tulajdonost a

megfelelő rágcsálóirtás elvégzésére.

Több bejelentés érkezett hozzánk,

miszerint „kóbor kutya” kárt tett a

baromfiállományban. Az nem biztos, hogy

kutya. Sokan nem tudják, hogy

elszaporodtak a körzetünkben az

aranysakálok. Az aranysakál nagyon

hasonlít a kutyához, könnyen is

összetéveszthető vele. Egy dologgal tudjuk

ezeket megelőzni, ha biztonságos helyre

tudjuk az állatokat éjszakára legalább

bezárni. ■



KIAKAROKNYÍLNIÓVODA

ŐSZAZÓVODÁBAN

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az őszi „ovi buli” néven ismert családi

délutánunkat. Szerencsére az idő kegyes volt hozzánk, így terveink szerint az óvoda udvarán

szórakozhatott a szép számmal megjelent vendégség. Kézműves foglalkozásokkal, mezít-

lábas ösvénnyel vártuk a tevékenykedni

várókat, de aki mozogni vágyott az ugráló

várban tölthette idejét. Egy kedves édesapa

(Hocza János) segítségével a családok bele-

kóstolhattak a népi fajátékok világába is. A

délutánt egy nagyon jó hangulatú tánc-

házzal zártuk, melynek keretében a Kere-

csen tánccsoportból Fülöp Veronika és Hack

István táncoltatta meg a gyermekeket és

szülőket egyaránt. ■

FONTOSDÁTUMOK!

2019. november 13-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel összevont szülői értekezletet tar-

tunk a nagycsoportos gyermekek szüleinek.

Helyszín: központi óvoda tornaterme.

IDŐSEKVILÁGNAPJA

Idén, október 2-án, szerdán ünnepel-

tük az idősek világnapját, melyre a Bóbi-

ta csoportból öt kisgyermek készült

szeretettel, egy kis műsorral. Bevezetés-

ként egy köszöntő kis verset mondtak,

majd ezt követte Szutyejev- Az alma című

meséjének dramatizálása. A szereplést,

egy nagymamákat, nagypapákat köszön-

tő verssel fejezték be. Jó volt látni telepü-

lésünk kedves idős lakosainak szemében

csillogó örömet, melyet gyermekeink sze-

reztek nekik.

Kovácsné Beregi Gabriella
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GYERMEKKÖNYVTÁR
ÁTADÁSA

11 pitypang csoportos gyermekkel vettünk részt az október 4-ei gyermekkönyvtár

átadásán, melyre nagy lelkesedéssel készültünk. Sok-sok őszi dalocskával, körjátékkal

kedveskedtünk a meghívott vendégeknek. Örülünk, hogy részesei lehettünk az átadónak

és tervezzük, hogy a csoporttal havonta ellátogatunk könyvtári órákra és könyv kölcsön-

zésreMarika nénihez. ■

Goda Melinda, Podráczkiné Mecséri Katalin



KÖNYVTÁRI HÍRADÓ!

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemé-

nyek Kollégiuma által kiírt pályázatán in-

tézményünk Ifjúsági és Gyermek

Olvasótér kialakítására az Erdőkertesi

Könyvtárban, 1.500.500 Ft vissza nem térí-

tendő támogatást nyert, melynek megva-

lósítási határideje ez év július 31-e volt. A

gyermekek és szüleik örömmel vették bir-

tokukba az új részleget. A Ki Akarok Nyílni

Óvoda Bóbita csoportjából néhányan Ga-

bi nénivel már el is látogattak hozzánk,

hogy beiratkozzanak, s rendszeres látoga-

tóink legyenek. Ez alkalommal a közleke-

désről beszélgettünk, és ehhez kapcsolódó

könyveket nézegettek és kölcsönöztek ki a

gyerekek.

Előzetes időpont egyeztetés alapján

szeretettel várom továbbra is az óvodai és

iskolai csoportok jelentkezését rendkívüli

könyvtári órákra-foglalkozásra. ■

Tel: 28/595066,

Email: erdokertesikönyvtar@gmail.com

Hollósi JánosnéMarika, könyvtáros



FALUHÁZ

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2019. NOVEMBER

21

NOVEMBERI PROGRAMOK

November 12-ig látható az Erdőkertesi

Szép Kertek – fotókiállítás

2-án Gombaismereti túra (Ivacs vagy Há-

romház, a program előtt 2-3 nappal dől el)

7-én (csütörtök) 15.00 SZENIOR AKADÉ-

MIA (3.)

Pataky Enikő: Mr. Google, Mr. Facebook:

meg is gyógyítanak?

8 – 13-ig TÜDŐSZŰRÉS (naponta 8.00-

18.00-ig, szombat-vasárnap kivételével)

9-én (szombat) 13.00-18.00 GARÁZSVÁSÁR

(Babaruha- és játékbörze)

Előzetes bejelentkezés november 4-éig!

10-én (vasárnap) „Családi Nap a termé-

szetben” túra a Budai hegyekbe (részletesen

a honlapon és plakátokon)

14-én (csütörtök) 18.00 TÁRSASJÁTÉK

KLUB

16-án (szombat) 18.00 KIÁLLÍTÁSMEGNYI-

TÓ Rácz Krisztina és Lovas Dániel restaurá-

torművészek

Megnyitja: dr. Pásztor László polgármester

Közreműködik a Panslavia folk-együttes

21-én (csütörtök) 14.00-18.00 Véradás

22-én Neumann Nap – az általános iskola

szervezésében

24-én (vasárnap) 17.00 Nosztalgia Klub

26-án (kedd) 16.00 Adventi kézműves fog-

lalkozás, ajándékkészítés (gyermek)

Előzetes bejelentkezés november 22-ig

Részvételi díj: 300.-Ft (anyagköltség)

8.00 Adventi kézműves foglalkozás – aján-

dékkészítés (felnőtt)

Előzetes bejelentkezés november 22-ig

Részvételi díj: 500.-Ft (anyagköltség)

30-án (szombat) 13.00 Ulti Klub

30-án (szombat) 16.00-18.00 TÁRSASJÁTÉK

KLUB

30-án 18.30 SZÍNHÁZI ELŐADÁS

Joseph Stein – Jerry Bock: Hegedűs a

háztetőn a vásárosnaményi Kontársulat elő-

adásában (ismertető és szereposztás a Napló

25. oldalán)

Belépődíj: 1.700.-Ft és 1.300.-Ft (elővétel-

ben már kapható!

DECEMBERI ELŐZETES

1-jén Adventi készülődés – helyszín:

Szent István park (részletek külön plaká-

tokon)

8-án Adventi jótékonysági vásár–

helyszín: Szent István park (részletek kü-

lön plakátokon)

9-én 14.00 GYERMEKKARÁCSONY, az

ESZAKmeghívásos rendezvénye

10-én 13.00 Az önkormányzati nyugdí-

jasok karácsonyi ünnepsége

11-én 16.00 FALUKARÁCSONY

15-én Adventi Bormustra – helyszín:

Szent István park (részletek külön plaká-

tokon)

17-én 10.00 és 11.00 órakor a Neumann

J. Ált. Iskola karácsonyi műsora

18.00 a Neumann J. Ált. Iskola kará-

csonyi műsora szülőknek, barátoknak



FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub
létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mindazon

érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot érez-

nek a település múltjának kutatására, az itt kezde-

tekben megtelepedett családok életének, sorsának

felderítésére.

BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét ősztől (megfele-

lő számú jelentkező esetén) a Faluházban, vezeti Havas

Péter. A foglalkozások heti egy alkalommal, pénteken

17.00-19.00 óráig lesznek, a minimum létszám 4 fő, és a

maximum 6 fő.

Tervezett foglalkozások száma: 4

A foglalkozásokon bőr ékszereket és amuletteket ké-

szíthetnek a résztvevők, féldrágakövekkel és tűzzománc-

cal kombinálva.

A díja alkalmanként 2.000.-Ft, mely az eszközhasznála-

tot, a felhasznált bőr és a festék árát is tartalmazza. Az

egyéb kiegészítő kellék-anyagok ára (ásványok, tűzzo-

mánc, csatok, stb.), melyet az elkészített ékszerhez fel-

használnak, külön fizetendő.

A Faluházban október-

november hónapban a
Róheim-szobában tart-
ják a Ki Akarok Nyílni
Óvoda gyermekei szá-
mára a fejlesztő foglal-
kozásokat, minden nap

8.00-12.00 óráig.

Szeptember 7-től december 14-ig minden második

szombaton japán teaművészeti oktatást tart a Tükrös-
teremben Rajzó-Kontor Kornélia teaművész.

Megfelelő számú jelentkező esetén újból indítjuk a

kosárfonó és a nemezelős tanfolyamot, továbbá a patchwork

(foltvarró) klubot. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!



ALAPFOKÚ GOMBAISMERETI TANFOLYAM indult Erdőker-

tesen ősszel, folyamatos csatlakozási lehetőséggel. A tanfolyam

kettő időszakos: ősszel és tavasszal 6-6 elméleti foglalkozással

(minden 2. csütörtökön) és 6-6 terepgyakorlattal (hétvégén kb.

2-3 órás elfoglaltsággal).

Több, mint 110 gombafaj megismerésére nyílik lehetőség.

Foglalkozunk a gombagyűjtés szabályaival, a gomba termőtest

felépítésével, határozó bélyegeivel, a mérgezésekkel, a felhasz-

nálással és tartósítással, a gyógyhatású gombákkal. Elektronikus

tananyagot és jegyzetet is kapnak a részvevők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidónia gomba szakellen-

őrnél (tel.: 30-293-0359, szidoniakis@gmail.com), valamint a Fa-

luház elérhetőségein.

TÁRSASKÖR

Előadásokat, programokat, beszélgetéseket szervezünk a

község és a környék lakói számára, akik érdeklődnek a múlt

és jelen történései, jelenségek, okok és okozatok iránt, kíván-

csiak a világ dolgaira, vannak ismereteik, véleményük, me-

lyeket megfelelően alátámasztott ellenvélemények hatására

akár meg is változtatnak.

A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai
közé mindazokat, akik szívesen énekel-

nek, és szeretik a jó társaságot. A próba

időpontja: szerda, 18.oo, karvezető Iványi

Magdolna.

JÁTSZANI JÓ! A TÁRSASJÁTÉK KLUB
már egy éve működik. A havi egy alkalom

időpontját a jelentkezőkkel egyeztetjük. A

„JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg mások

érdeklődését is felkelti, és szívesen választják

a kikapcsolódásnak eme formáját. Emellett –

vagy ennek keretében – a bridzsben járatos

emberek jelentkezését is várnánk, s a francia

kártya más verziói (kanaszta, römi) kedvelőit.MIKROKONTROLLER KLUB működik a

Faluházban!

Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-,

öntöző automatika-, látvány-elektronika

áramkör építés. Mikrokontroller- és számító-

gép programozás. Linux alapismeretek.

Klubvezető: Tóth János Péter.
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KEDVESOLVASÓ!

Köszönöm, hogy időt szán e néhány sor

elolvasására!

Árvay Katalin vagyok, végzettségem sze-

rint konduktor. Megtisztelő kérés eredmé-

nye ez az írás, melyet az Erdőkertesi

Faluház sokak által és általam is nagyra be-

csült intézményvezetőjétől, Pallag Katalin-

tól kaptam.

A motiváló tényező pedig a következő:

több, mint 15 éve működik a Faluházban,

jelenleg „Kati-torna” néven, az „Állandó

Programok”  között jelzett mozgás lehető-

ség.

A jubileum alkalmából néhány mondat

arról, hogy mi történik – immár 15 éve –

kedden és csütörtökön délután 17.00 és

18.00 óra között a Faluház egyik termében.

Először is néhány kedves, mosolygós

ember köszönti egymást, megérkezik a

program-vezető, üdvözlés, átöltözés, indítja

a „talpalávalót” . Elkezdődik a bemutatással

is irányított, zenei aláfestéssel végzett moz-

gás. Lassú ütemben kezdünk, az egész tes-

tet, izmokat, izületeket bemelegítjük,

átmozgatjuk. Ezt követően kicsit gyorsabb

ritmusban folytatjuk a rehabilitálást, nyúj-

tást arányosan váltakoztató feladatokat.

(Az évek óta rendszeresen járó torna-tár-

sak beszámolója szerint az orvosuk csök-

kentette a szív-gyógyszerük adagját, és a

rendszeres ellenőrzés a csontritkulás ada-

taiban is pozitív elmozdulást igazolt.)

A torna első részét állva, majd talajon

vagy széken ülve – egyéni adottságokat fi-

gyelembe véve – végezzük. A kb. 1 órás

szív- érrendszert, gerincet, tartást javító,

talpakat, lábfejet, izmokat, izületeket, reha-

bilitáló, kondicionáló, zenével kísért moz-

gást, levezető relaxáló és légző gyakorlattal

zárjuk.

Kiknek ajánlom ezt a sok szempontból

hasznos időtöltést?

Mindenkinek, akinek fontos a saját

egészsége ÉS hajlandó is tenni érte,

ugyanis: „a láb és a kéz mindig kéznél van”!

Gyakorlatiasabban: ha szeretnéd, hogy

újra könnyebbnek tűnjön a bevásárlósza-

tyor; ha újra a lépcsőt szeretnéd választani

a lift helyett; ha az unokákkal, gyerekekkel

ismét fogócskázni is szeretnél nemcsak

bújócskázni, vagy egyszerűen csak lépést

tartani velük a kiránduláson stb. Nemcsak

a Hölgyeknek hasznos ez a program lehe-

tőség, hanem az Uraknak is!

Kérem, fontolja meg, egy belekóstolást

megér!

Szívesen és jókedvvel fogadunk minden

„próbálkozót” !

Üdvözlettel : Árvay Katalin

A Faluházban rendszeresen működő tanfolyamok, szakkörök, klubok időpontjai

megtalálhatók a honlapunkon, és minden negyedév első havi újságjában.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Pallag Katalin
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