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TISZTELT ERDŐKERTESI
POLGÁROK!

Március 16-án egyeztettem a Barátság Nyugdíjas klub vezető-

jével arról, hogy az idei évre tervezett június hónapban tartandó, a

klub megalakulásának 45. évi jubileumi nyugdíjas találkozója el-

marad, és az esetlegesen az őszön, vagy a következő esztendőben

kerül megrendezésre.

Április 2-án a Szent János Kórház javára gyűjtött adományok

kerültek átadásra.

Április 8-án a családi napközit üzemeltető Kismackó Egyesület képviselőivel egyeztettem.

Április 14-én betontelep létesítéséről tárgyaltam.

Április 16-án online TÖOSZ Elnökségi ülésen vettem részt.

Április 21-én a helyi piacot építő, Trend Építő Zrt. cég vezetőjével egyeztettem a beruhá-

zásról, a kivitelezés határideje a veszélyhelyzet idejével meghosszabbodik.

Ugyanezen a napon, az idén épülő csapadékvíz elvezető hálózat dolgában egyeztettem. A

munka várhatóan a nyár folyamánmegkezdődhet és az idei évben be is fejeződhet.

Április 22-én az energiahatékonyság növelésére elnyert pályázat kiírásáról egyeztettem

közbeszerzővel.

Április 29-én a Református óvodának szánt ingatlan visszavásárlásáról szóló szerződést ír-

tam alá.

Március hónapban a veszélyhelyzeti felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület teljes
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Jelen időszak alatt a Babacsomagok kijuttatása folytatódik, a személyes találkozó legszű-

kebbre vétele mellett.

Az óvodában a rászoruló gyermekek, illetve az iskolások számára az Önkormányzat a min-

dennapi meleg főétkeztetést biztosítja.

Az Önkormányzat az ESZAK számára a korábbinál nagyobb kapacitású kisteherautót biz-

tosít, így az élelmiszerbankból még több felajánlás érkezhet Erdőkertesre.

Ezúton szeretném megköszönni az ESZAK munkatársainak, a társadalmi segítőknek, a

szomszédra figyelőknek, az idősekről gondoskodóknak áldozatos munkáját. E nélkül nem

érezhetnénk és tudhatnánk biztonságban az erdőkertesi embereket. ■

Tisztelettel:

dr. Pásztor László

egyetértésével rendelkeztem az adók csökkentéséről, a településen működő nevelési intéz-

ményekben a szünet elrendeléséről, valamint a játszóterek, sporttelep használatának szüne-

teléséről, illetve a kerti hulladék és avar tüzelését is megtiltottam.

A kormány döntése alapján az idei esztendőben az egész évi gépjármű adóból befolyó, ko-

rábban az önkormányzatot megillető rész, az adó maradék 40%-a is elvonásra került.

A Faluház intézményvezetői álláshelyére, két pályázat érkezett, abból az egyik formai okok

miatt elutasításra került. Amásik pályázat a szakértői vélemények beszerzésének céljából to-

vábbításra került.

A pályázatok megvalósulására előírt határidő a kormány döntése értelmében meghos-

szabbodott. A Pest megyei kompenzációs pályázatok határideje 12 hónappal, a KEHOP pá-

lyázatok 3 hónappal hosszabbodtak.

A járda rekonstrukció pályázat előkészítése folyamatban van, a vonalas hálózatok áttelepí-

tését, kiváltását tervezik. Az érintett szakaszon a járda mellett lévő fák állapotának megvizs-

gálására szakértőt kértünk fel.

A hat képviselőtársammal való közös kezdeményezés, a rászoruló gyermekek részére az

online oktatáshoz való hozzáférés érdekében a 8 mobiltelefon és SIM kártya megvásárlása

megtörtént.
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ÚJRATERVEZÉS
PÁSZTORLÁSZLÓ ESÉLYRŐL

ÉSÖSSZEFOGÁSRÓL

E gy hónapja tart a rendkívüli állapot or-
szágszerte. A kormányzati intézkedé-

sekhez szükséges települési forrás-
elvonások komoly fejtörést okoznak a helyi
döntéshozóknak, míg a bezártság és rászo-
rultság egybe kovácsolhatja az eddig jobbá-
ra széthúzó közösségeket.

• Otthonról dolgozik?

• A polgármesterség folyamatos szolgálat,

ahogy eddig is, szinte mindig a hivatalban

vagy az emberek között vagyok.

• Lelassultak a hétköznapok, kijárási
korlátozás és önkéntes karantén közepet-
te éljük a mindennapjainkat. Mi a feladata
most?

• Helyi szinten, éppen a ve-

szélyhelyzet sajátosságából

adódóan, megnövekedett a

döntéshozatali jogköröm és a

feladatom. Rendeleket kell al-

kotni, például az óvoda bezárá-

sára vagy az égetés

korlátozására. A legfontosabb

számomra azonban a települé-

sen élő és segítségre szoruló

emberek támogatása, legyen az

70 év feletti, gyermekét egyedül

nevelő, vagy akár karantént vá-

lasztó lakos. Szeretném, ha tud-

nák az erdőkertesiek, hogy a

bajban senki sem marad ma-

gára. Az Önkormányzat, vala-

mint az ESÉLY Szociális

Alapellátási Központ munkatársainak és ön-

kénteseinek összefogásával és együttműkö-

désével teremtjük meg az erdőkertesiek

biztonágát. Másrészt, az élet nem állhat meg

a szűkülő állami források (gépjárműadó teljes

elvonása) és saját bevételek (a tervezettnél

vélhetően kisebb mértékű helyi iparűzési

adó) csökkenése és a járvány elleni védeke-

zésből adódó kiadások ellenére sem, a tele-

pülés működését, a korábban elnyert

pályázatok megvalósítását folytatni kell.

• Mit tervez az év hátralévő részére? Van
forgatókönyve?

• Több változat létezik, de azokat a törté-

nések folyamatosan felülírják, hetente, sőt

olykor naponta is. Elsődleges szempont egy

olyan stratégia megalkotása, amelynek se-

gítségével kezelhetőek a járványveszély és a

korlátozások feloldása után jelentkező gaz-

dasági és társadalmi problémák egyaránt.

• Megbecsülhető helyi szinten a vírus
gazdaságra és közösségre gyakorolt hatá-
sa?

• A mértéke ma még ismeretlen. Az edigi

és jövőbeni kormányzati intézkedések nagy-

mértékben befolyásolhatják ezt. Nyilvánvaló

folyamatok látszanak, a munkanélküliség

növekedése vagy a korábban említett állami

bevételek átcsoportosítából adódó veszteség.

Csupán példaként: a gépjármű súlyadó 100
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százalékának elvonása Erdőkertes esetében

több 10millió forint mínuszt jelent.

• Vagyis gazdaságilag beszűkült moz-
gástérben kell ugyanolyan színvonalú te-
lepülési fejlesztést és működtetést
biztosítania. Hasonlattal: bő esztendő után
jön a szűk esztendő?

• Nem vagyok jós, de attól tartok, hogy az

elkövetkező időszak nem a növekedés és fej-

lődés szakasza lesz, azon kell dolgoznunk

nemzetgazdasági és helyi szinten egyaránt,

hogy a lehető legtöbb vállalkozást életben

tartsuk. A helyi gazdasági élet szereplőinek fi-

zetőképessége befolyásolja ugyanis legin-

kább az önkormányzat működését, a tőlük

származó adóbevétel adja a helyi költségve-

tés bázisát. Mindenképpen újratervezzük a

helyi gazdaságélénkítési programunkat,

amelyben számítunk a helyi vállalkozások

együttműködésére.

• Szavaiból azt veszem ki, lassan-lassan
egy új világhoz és rendszerhez kell alkal-
mazkodnunk.

• Bízom benne, hogy a járványveszély

megszűnésével közösségünk tagjai egymás

felé nagyobb felelősséggel viseltetnek majd,

s az eddigieknél sokkal toleránsabbak és em-

patiku-

sabbak

lesznek.

Ennek

már most

is vannak

jelei, kü-

lönféle

egymást

segítő

akciókról

szólnak a

hírek. Hi-

szem,

csakis

ezen ér-

tékek

mentén

épülhet

fel egy a mainál erősebb erdőkertesi civil kö-

zösség. Remélem, hogy ez a világon átsöprő

járvány helyi szinten összekovácsol bennün-

ket annyira, hogy egy újabb fertőzéshullám

vagy bármilyen más, a közösségünket érintő

kihívással már a hibáinkból és gyengesége-

inkből tanulva, közösen, újult erővel nézünk

majd szembe. ■

Pitrolffy Tamara
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződtek Erdőkertes, Béke utca II. ütem (Trencsényi – Vereckei utca közötti
szakasz) útépítési és csapadékvízelvezetési munkái.

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejleszté-

si Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támo-

gatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból pályázat útján elnyert támogatásból

megkezdődtek a Erdőkertes, Béke utca II. ütem (Trencsényi – Vereckei utca közötti sza-

kasz) útépítési és csapadékvízelvezetési munkái. A Nemzetgazdasági Minisztérium által

99,98millió Ft-tal támogatott projekt összköltsége 105,25millió Ft.

A projekt célja a belterületi aszfaltúthálózat bővítése, a települési szolgáltatások és a

közösségi közlekedési eszközök és ezáltal a munkahelyek gyorsabb elérése volt.

A fejlesztés eredményeként 694 m gyűjtőút készült el a hozzá közvetlenül kapcsolódó

csapadékvízelvezetési elemekkel.

A kivitelezést a HAJNÁCZKINVEST Kft. végezte.

Kivitelezés kezdési időpontja: 2019. július 29.

Műszaki átadás-átvételi eljárás befejezési időpontja: 2020. április 27.
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ÉLET AVESZÉLYHELYZET
IDEJÉNASZŐLŐFÜRT

REFORMÁTUSÓVODÁBAN

2020. március 16-án reggel, amikor belép-

tünk az óvoda ajtaján, ránk telepedett egy fá-

jó csönd. A gyerekzsivajtól harsogó óvoda

teljesen kiüresedett, egyik pillanatról a má-

sikra. Az a csönd, ami máskor megnyugtató,

az most fájdalmas volt. A veszélyhelyzet és a

járvány okozta ismeretlen körülmény felka-

varta bennünk is az érzéseket. Kérdések so-

rozatával ültünk a kiüresedett óvodában. De

keresztyén óvoda lévén, az aznapi rendkívüli

megbeszélésünket is áhítattal kezdtük, és az

igébe vetettük bizalmunkat: „Ne félj, csak

higgy!”(Márk, 5,36)

Így megerősödve folytattuk az óvodai mű-

ködésünket. Fontos számunkra, hogy a gyer-

mekek fejlődése folytatódjon és a szülőkkel

folyamatosan tartsuk a kapcsolatot! Ezt szem

előtt tartva, elkezdtük az Online-Ovit. Az óvo-

dapedagógusaink a heti tervnek megfelelő-

en a saját csoportjaikba,minden nap, kreatív,

játékos tevékenységeket, otthon elkészíthető

barkácsötleteket, dalokat, mondókákat,

mozgásos anyagokat osztanak meg a szü-

lőkkel. A pedagógiai asszisztensünk gitár kí-

séretével énekel az óvodásoknak. Különös

figyelmet fordítunk az iskolába menők fej-

lesztésére, számukra külön iskolafelkészítő

játékokat és feladatokat állítunk össze.

A fejlesztő pedagógusaink is online foly-

tatják a gyermekek fejlesztését.

Az Online-Oviban a dajka nénik is részt

vesznek, ki-ki a saját talentumának megfele-

lően: kreatív ötleteket, recept tippeket, logikai

feladatokat, vigasztaló igéket osztanak meg a

csoportokban.

A szülők lelki és mentális egészségére is

igyekszünk odafigyelni: óvodalelkészünk

szívhez szóló igéivel, bibliai tanításaival, illetve

az óvoda pszichológusának segítő leveleivel.

Óvodánk az egészség megőrzését is tö-

rekszik megóvni és támogatni, azzal, hogy a

dajka nénik minden családnak folyamatosan

maszkokat varrnak.

A szülői visszajelzések nagyon pozitívak.

Így talán sikerül a járvány miatt kialakult tá-

volságot legyőzni és az óvodai közösségünket

megtartani. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen

munkatársaim vannak! ■

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő

módon, még ha megöregszik, akkor sem tér

el attól.”(Péld.22,6)

Balogh Katalin

intézményvezető-helyettes
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IDÉNELMARAD AZ
IFJÚSÁGI TÁBOR!

Tisztelt Szülők!

Szomorúan tájékoztatom Önöket, hogy a coronavírus fertőzés miatt kialakult helyzet-

ben az idei nyári táboraink elmaradnak.

Nagyon készültünk rá, sok programmal, érdekességekkel. Jövőre bízom benne már

nem lesz semmilyen zavaró tényező és újramegnyithatjuk kapuinkat.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Nagyné Gódor Csilla

intézményvezető



ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. MÁJUS

11

ESÉLY

KÖSZÖNET ASEGÍTŐKNEK!

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik ebben a nehéz helyzetben munkájukat,

idejüket, alapanyagaikat ajánlották fel azért, hogy az arra rászorulóknak segíteni tudjunk.

Maszkot varrtak:

Lukács Ágostonné, Juhász Nagy Éva, Szkalák Zita, Czakó-Bohár Andrea, Hollósi János-

né, Csizmadia Lászlóné, Kovács Katalin, Monori Andrea, Elek Katalin és az Erdőkertesi

Varroda munkatársai.

Köszönöm Rőfös Dórinak, és Kollár Tamásnak a nagy mennyiségű anyagot,melyet fel-

ajánlottak.

Köszönetemet fejezem ki a Zsohan étteremnek a csokoládékért, a Melegtál és Frissen

sültek Adriánától kifőzdének a meleg ebédekért és a Magyar Élelmiszer Banknak a heti

kettő alkalommal felajánlott zöldség, gyümölcs és pékáruért.

Nem utolsó sorban, de köszönömmindenmunkatársamnak a helytállást!

Nagyon megható ez az összefogás!

Köszönettel:

Nagyné Gódor Csilla

intézményvezető
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ÚJ IDŐPONTBANKERÜL
MEGRENDEZÉSREAZ
ERDŐKERTESI

KERTÉSZETI FESZTIVÁL!

Tájékoztatom a tisztelt erdőkertesi la-

kosokat, hogy az Erdőkertesi Kertészeti

Fesztivál új időpontban

2020. szeptember 26.-án lesz.

Megértésüket köszönjük!

Kertes ErdőkertesértMunkacsoport nevé-

ben

Nagyné Gódor Csilla

alpolgármester

NEMMARAD ELASZÉP KERTEKVERSENY!

Továbbra is várjuk a Szép Kertek versenyre való jelentkezéseiket. A kihirdetett veszély-
helyzet idén sok családot kényszerített hosszabb, rövidebb karanténba.

Ez az időszak lehetőséget biztosított, még ha nem is önként, kertjeink rendezésére.
Ezért a Kertes Erdőkertesért Munkacsopoprt tagjaival úgy gondoltuk, hogy ugyan szá-
mos rendezvény maradmár el a coronavírus miatt, ezt a versenyt nem halasztjuk el.

Jelentkezéseiket továbbra is várjuk.

Emailben: erdokertes.kerteszetifesztival@gmail.com címen

Telefonon: 06-70-931-0966-os számon

Jelentkezéseiket 2020. június 20.-ig várjuk.

A zsűrizést jelenleg bizakodva személyes megtekintés keretében tervezzük, de ha ezt
nem tudjuk megtenni, akkor képek alapján fogunk dönteni. Ezért arra kérünk, minden
jelentkezőt, hogy készítsen maximum 15 db képet kertjéről. Ha szükség lesz rá kérni fog-
juk.

A jelentkezésnél kérem jelezzék ha nem tudnak képet készíteni,mert mi készítünk.

Jelentkezéseiket várjuk!

Kertes ErdőkertesértMunkacsoport nevében

Nagyné Gódor Csilla

alpolgármester
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

V áltozik a világ? Szükséges volt már,
hogy megváltozzon valami? Ugyan-

olyan lesz a világ, mint egy éve? Én nagyon
remélem, hogy nem. Sokan nagyon szen-
vedtek már attól a közönytől és önzéstől,
amivel teleraktuk saját világunkat.

Hajdanán, úgy gondolom, hogy évszáza-

dokon keresztül az emberek közösen éltek. A

tanyák, a falvak népe meg is tartotta a lehe-

tőséget a bizonyos fokú szabadságra, de va-

lahogy szabályozták is egymás életét. Lehet,

hogy túl nagy szigor is volt ebben időnként,

és kegyetlenség. Ami átcsapott egy másik,

szabados irányba. A városiasodással azt éltük

meg, hogy már a szomszédainkat sem is-

merjük, Özönlöttek az emberek a megapoli-

szokba, még Budapestről és agglomerációról

beszélünk, de más országokban már szinte

összenőtt megyényi, vagy akár egész Ma-

gyarországnyi területeket laktak be az embe-

rek. Hogyan lehetne követni, hogy ki is a

szomszédom, hiszen a gyakori költözés, al-

bérlet és a különféle életmód már nem tette

lehetővé a közösség szabályozó erejét. Sőt, a

szabályozás nem a régebbi „közerkölcs”-nek

nevezett, sokak (szinte mindenki) által elfo-

gadott életnorma alapján kezdett történni,

hanem a XX. század közepén elindult egy

forradalom. Neveket is írhatnánk, de erre

nincs is szükség. Teljesen átalakultak a társa-

dalom normái. Most már egyre inkább az vá-

lik normává, ami régebbi időkben kerülendő,

megvetendő volt. Még mindig nem tartot-

tunk a folyamat végén. De az biztos, hogy ha

volt is egy bibliai alapú „közerkölcs”, amely-

ben nagyjából lehetett tudni, mi a jó és mi a

rossz (nem azért, mert azt az ember tudja,

hanem mert Isten megmondja neki, Ő az, aki

tudja), mára az inga kilengése elindult a má-

sik irányba. Egyre érdekesebb, egyre izgal-

masabb devianciák, kitűnések a többiek

közül – még mindig ez sokak számára a nor-

ma, amelyhez igazodnak fiataljaink (persze

nem mindenki!). Virtuális közösségeink (hi-
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szen bezárva a falansztereinkbe nem bír-

nánk) kialakultak, és ugyan elvileg bármikor

ki lehet kapcsolni a készüléket, amelyen ke-

resztül „bent vagyok”, valószínűleg mégis

sokkal több időnket, figyelmünket és energi-

ánkat veszi igénybe jelenlegi közösségünk

gyakorlása, mint a régi idősek, akik kiültek a

ház elé és átbeszélték a világ nagy dolgait.

Mennyire le tudja a modern ember nézni a

falusi élettel együtt járó viselkedésformákat,

miközben ő is valami hasonlót csinál, csak ki-

csit máshogy. De ugyanaz a struktúra. Jobb?

Rosszabb?

Most mindez kapott egy nagy lökést. Ma-

gunk sem tudjuk, hogy mit tartsunk helyes-

nek. Mennyi képernyőnézés legyen egy nap?

Hirtelen gyermekeinket sem tudjuk elküldeni

játszani, hiszen annak is örülünk, ha kicsit ők

is kapcsolatban vannak barátaikkal. Ha ke-

rékpározni nem tudnak együtt, meg a játszó-

térre elmenni, akkor már annak is örülünk, ha

közös virtuális játékokat játszanak. Legalább a

kapcsolataik maradjanak meg.

Most akkor hogyan tovább? Milyen társa-

dalomszociológusok fogják elemezni a helyes

teendőket?Milyen szakpszichológusok fogják

majd felsegíteni az embereket, ha vége lesz?

Én továbbra is azt mondom, hogy még nincs

későn. Nincs későn átgondolni dolgainkat,

értékeinket. Nincs későn felismerni annak az

Istennek a szeretetét, Aki fenntartja ezt az

egész mindenséget. Aki egyszülött Fiát sem

kímélte, csak hogy nekünk megbocsátást és

örök életet hozzon közel. „Csak” hinnünk kell

benne. Mert az alap értékeket nem kell kita-

lálni. Azok le vannak fektetve, megtalálhatók

a Bibliában. „Csak” döntést kell hozni: ezek

mentén szervezzük meg az életünket.

Nem hiszem, hogy okokat kell keresni,

misztikus vagy más magyarázatokat adni,

miért is vagyunk ebben a helyzetben. Benne

vagyunk. A keresztyén ember arra gondol,

hogy egyrészt ki vagyunk szolgáltatva az ele-

meknek és a történéseknek (nem tudjuk be-

folyásolni sem a csillagok járását, sem az

időjárást, nagyobb viharok is megmutatják,

hogy az ember mennyire nem ura az életé-
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nek), másrészt pedig van egy olyan erő,

amely mindennél hatalmasabb. Ez az erő

szeret minket, Ő akar velünk kapcsolatban

lenni. Jézus, ha a helyzet úgy hozta, a viharos

tengert is lecsendesítette. Halottakat is feltá-

masztott. Ez persze nekünk nem azt jelenti,

hogy akkor mindig minden egyes vihart le

fog csendesíteni, minden keresztyén halottat

azonnal feltámaszt, és hogy aki Őbenne hisz,

annak nem árt semmilyen betegség. Nem

(bár akár azt is jelenthetné). Hanem hogy az

övéi éppúgy, mint bárki más, részt vesznek

minden tragédiában, de úgy, mint akiknek

van reménységük. Nem is akármilyen, ha-

nem mint akik túllátnak a horizonton. Így

kaptak erőt a gulágon is hit által, így kaptak

erőt hit által leprásokkal törődni, vagy gon-

doskodni elesettekről, imádságban és mun-

kavégzésben (ora et labora). Hiszen a mai

társadalmunk ezeken az alapokon épült fel.

Még nincs későn átértékelni az egész ed-

digi életünket. Még nincs későn kézbe venni

a Bibliát és komolyan venni ígéreteit. Még

nincs későn – majdnem azt írtam, hogy

templomba menni. Most, mikor ezt írom, ké-

ső van. Üresek és zártak a templomok. Erre

most nincs lehetőség. Hogy lesz-e még,most

nem látszik. De imádkozni, Istent keresni

még mindig lehet. Azokat az értékeket ke-

resni, amelyeket a Biblia mond értékeknek,

még mindig lehet. Amikor a niniveiek meg-

tudták, hogy Isten ítélete rajtuk van, semmi

bizonyos ismeretük nem volt. Csak reméltek.

Ennyit mondtak: „Talán”. Talán könyörül raj-

tunk az Úr. És megtértek gonosz útjaikról,

böjtöt hirdettek, imádkoztak. Babits az ő

művében nem írta, hogy megtértek az em-

berek. Vajon mi lesz a következménye a ka-

rantén-jellegű életünknek? Vajon sokan

lesznek, akik megtérnek? Vagy inkább Ba-

bitsnak lesz igaza?

Végül is mindegy. Csak az számít, hogy a

mi életünk milyen fordulatot vesz. Én azt kí-

vánom, hogy minél többen lehessenek az ol-

vasók között olyanok, akik átélik: Isten szeret,

megtart mindenféle körülmények között.

„Velem van az Úr, nem félek” Zsolt 118,6.

Ámen ■

Gergely Ferenc Barnabás

erdőkertesi református lelkész

06-30/40-56-173

gfbarna@gmail.com
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DIGITÁLISNEUMANN

Amikor belevágtunk ebbe a mindenkinek

kényszerű helyzetbe, még nem tudtuk mi

fog történni és, hogy hogyan?

Hogyan fogunk így tanítani?

Hogyan fognak így tanulni a gyerekek?

Hogyan?

Hogyan?

Hogyan?

Aztán megérkezett az első bizonytalan

kérdés a Krétán, az első feladat, az első online

felelet, lassan elindult egy újfajta, eddig szo-

katlan kommunikáció.

Kialakítottunk egy digitális tanrendet, ami-

ben a pedagógusok minden szakértelmüket,

sokoldalúságukat, tapasztalatukat felhasznál-

ják, hogy minden tantárgyból érdekes és vál-

tozatos ismeretanyagokat hozzanak létre a

gyerekeknek.

Ezek a tananyagok ugyan nem pótolhatják

az iskola által nyújtott személyes kontaktust,

de a rendkívüli helyzetet kihasználva arra tö-

rekszünk, hogy általuk más tanulói kompe-

tenciákat fejleszthessünk. Bár ez minden

előnyéivel és a hátrányával sem pótolja az is-

kolai találkozásokat, a személyes kontaktust,

mindannyiunk célja, hogy a tananyag átadá-

sa mellett megőrizzük a gyerekek jókedvét,

vidámságát, kreativitását és közösen várjuk,

hogy újra elkezdődjön majd az iskola.

A tanárok, szülők és gyerekek erőfeszítése

és közös összefogása kellett, ahhoz, hogy el

tudjunk indulni ezen a digitális úton és ös-

szefogásból,mindenki ötösre vizsgázott. ■

Tóth Ildikó Erika

Szeretettel osztjuk meg mindenkivel az

eddig született kreatívabbnál kreatívabb fel-

adatmegoldásokat, digitális gyöngyszeme-

ket:

Dráma óra

Korcsoport: 5. évfolyam

Pedagógus: Adoryán Emese

Feladat: a családok otthonaiban fellelhető

tárgyakból „szivárvány” készítése.

Magyar nyelv és irodalom óra

Korcsoport: 7. évfolyam/1-es csoport

Pedagógus: Adoryán Emese

Feladat: illusztráció készítése Mikszáth Kálmán A

néhai bárány c. novellájához úgy, hogy lerajzolják

a patak által elsodort tulipános ládát. A feladat

kapcsán el kellett olvassák a novellát, és

kutatómunkát is kellett végezzenek, hiszen utána

kellett nézzenek,mi is az a tulipános láda.
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MIMÚLIKMOSTRAJTAM?

Ma sok minden múlik még rajtunk, 12 éves gyerekeken is. Hogy mi lesz a világból, amit

szüleink tovább adnak nekünk, és amit már most formázunk.

Egyrészt itt van a koronavírus. Eléggé nagy ennek a súlya, mert az elmúlt két

században ilyenre talán csak 1918-ban, a spanyolnátha idején volt példa. Most persze

azért valamivel jobb a helyzet a modern világban, de attól még egy pusztító járványról

van szó. Azzal pedig, hogy otthon maradok, gyakran és alaposan mosok kezet, nem

feltétlen magamat védem. Mert ha én elkapom a betegséget: gyerek vagyok, és nincs

semmilyen betegségem. Valószínűleg kigyógyulnék belőle. Viszont ha én átadom a

vírust egy idős, beteg embernek, szinte megölöm. Ezért most nincs barátnőkkel

találkozgatás, nincs iskola, hanem otthon maradunk. Ez mindenki érdeke. Másrészt: a

globális felmelegedés. Ez, bár mindig aktuális téma,most a koronavírus miatt ez is eltűnt

egy időre. Viszont attól, hogy most nem beszélünk róla, ez is ugyanúgy jelen van, és

tennünk is kell ellene. Például figyelni arra, hogy ne sok vizet használjunk,mert a tiszta víz

az egyik legnagyobb kincsünk. Hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet: ezzel a világunkért

teszünk. Ugyebár a globális felmelegedés miatt jéghegyek olvadnak, erdőtüzek vannak

(amik egyébként okozzák is). Ezzel egyre több állat veszti el az élőhelyét, és ha így

haladunk, akkor szárazföldi területek, mint például Nagy-Britannia vagy Hollandia is víz

alá kerülnek. A levegő pedig belélegezhetetlen lesz. Kissé ironikus, hogy Kínának,mint az

egyik legnagyobb szén-dioxid kibocsátó országnak, illetve ahonnan a járvány is indult,

amikor elkezdődött, megcsappant a szén-dioxid kibocsátása. Úgy tűnik, a kettő együtt

nem működik. Szóval, ha nem vigyázunk egymásra, elmászkálunk otthonról és nem

mosunk kezet, akkor ez a világjárvány még több halálesetet és még több problémát fog

okozni. Ha pedig pazarolunk és eldobáljuk a szemetet, nem lesz élhető világunk, se

nekünk, se majd a mi gyerekeinknek, unokáinknak. Ez múlik most rajtunk. ■

Balázs Anna

6. b
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A múlt hónap a korona vírus jár-
vány miatt mindannyiunk éle-

tét megváltoztatta. Nem tudom,
mire ez a szám az olvasókhoz kerül,
lesz-e változás mindenesetre sze-
retném érdekessé tenni írásomat
néhányhasznos tudnivalóval.

VADDISZNÓK ŐZEK SZARVASOK
ERDŐKERTESEN.

Vaddisznót láttam az utcán, természe-
tes ez?

Igen. A vaddisznó minden olyan élőhelyen
megjelenik, ahol megtalálja a számára ked-
vező létfeltételeket. Az elhanyagolt és háborí-
tatlan gazos, bozótos ingatlanokon nem
zaklatják és itt rendszerint táplálékhoz is kön-
nyen jut (pl.: hullott gyümölcs, kerti hulladé-
kok, zöld hulladék). A vaddisznó őshonos
vadfajunk, melynek az alkalmazkodó képes-
sége kimagasló.

Miért jön lakott területre a vaddisznó?

A vaddisznó elsősorban a megfelelő búvó-
hely és a vonzó táplálékforrások miatt jelenik
meg a lakott területeken. Búvóhelynek szá-
mít minden gazos, szemetes, elhanyagolt te-
rület. A vaddisznó számára vonzó a hullott
gyümölcs, a kerti zöld hulladék, a háztartási
szemét, a vastag humuszos kerti talaj (sok
csiga, giliszta stb. él benne), kerti vetemé-
nyek, zöldségek, mezőgazdasági termények,
a víz, a dagonyázási lehetőség. A vaddisznó
mindenevő, különösen kedveli a lédús zöld-
ségeket és gyümölcsöket. Minden tevékeny-
ség, mely ezeket a vonzó tényezőket
csökkenti, hozzájárul a vaddisznó jelenlété-
nek csökkentéséhez.

A Pilisi Parkerdő Zrt. egész éven át folya-
matos etetéssel igyekszik a vaddisznót az er-
dők belsőbb, lakott területektől távol eső
részein tartani. Az etetés mellett folyamatos
itatást is végeznek továbbá dagonyázó helye-
ket üzemeltetnek.

A locsoló berendezések környékét a vad-
disznó nem az azért keresi fel, mert szomjas,

hanem mert az öntözött gyepet igen
gazdagon lakják az alsóbb rendű,
gerinctelen élőlények, amelyek fon-
tos táplálékát jelentik a mindenevő
vaddisznónak.

Vaddisznót láttam a kertemben
miért nem fogja be valaki?

A vaddisznó befogása bonyolult
szakmai feladat, amely előkészítést igényel. A
vaddisznó élve fogó berendezés egy nagy
méretű, több mázsás szerkezet. A befogó te-
lepítése és a befogás között akár több hónap
is eltelhet. A befogókat csak ritkán telepítik
lakott ház kertjébe vagy udvarába. A befogást
megelőzően etetéssel csalogatják az állato-
kat a befogóhoz, amely állat további kárt te-
het az udvarban, továbbá a befogásból
kimaradó vaddisznók az etetés miatt a ké-
sőbbiekben rendszeresen felkereshetik azt
ingatlant.

A Pilisi Parkerdő Zrt. egész évben folya-
matosan végez vaddisznó befogást az arra
alkalmas erdőterületeken.

Mit tesz a Pilisi Parkerdő Zrt. a lakott
területen előforduló vaddisznók vissza-
szorításáért a külterületen?

- a vaddisznók létszámának apasztását
végzi a befogók folyamatos üzemeltetésével
a lakott területhez közeli erdőterületeken;

- a vaddisznók létszámának apasztását
végzi a lakott területhez közeli erdőterülete-
ken fegyveres vadászattal;

- egész éven át tartó etetést és itatást vé-
gez az erdő belsőbb részein;

- dagonyák üzemeltetését végzi az erdő
belsőbb részein;

- aktívan kommunikál a lakossággal illetve
az önkormányzatokkal (folytatjuk…) ■

Mittó Gabriella ésMiksi József

Közterület Felügyelő
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BEFOGAD-LAKHÍREK

Nagy örömünkre április hónapban 3 védencünk gazdisodott. A legnagyobb örömünkre

Negró is szerető családra talált. Ő 2 évig volt a Befogad-LAK gondozottja. Ván-

dor és Baely együtt találtak szuper családra. Sok boldog gazdis évet

nekik.

Aki támogatni szeretné munkánkat, pénzadományai-

kat az OTP-nél vezetett 11742568-20003775 számla

számra várjuk. A Csemete Sziget Bababoltban (posta

mellett) van kihelyezett ado- mánygyűjtő dobozunk is. Kö-

szönjük azoknak, akik segítet- tek és ezután is segítik a

munkánkat! Egyedül nem megy, csak a támogatók segít-

ségével. Várjuk a személyi jöve- delemadó 1%.-os felajánlásokat

idén is, ha arra érdemesnek tartják a munkánkat. SEGÍTS HOGY SE-

GÍTHESSÜNK. Utolsó hónap, rendel- kezni a személyi jövedelemadó 1%.-ról is.

Ne hagyjuk ezt a pénzt veszni! A civil szervezeteknek ez a következő évi fennmaradást jelenti!
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40 TONNATŰSAROKBAN

K uthy Zsuzsa negyven évig taxizott,
majd 59 évesen megszerezte a jogo-

sítványt kamionra, jelenleg pedig (közel egy
évtizede) kamionsofőrként járja a világot.
Négy évvel ezelőtt egy riportban azt mond-
ta, egyik szakma sem veszélyes, ha az em-
ber tud a partnerrel kommunikálni, és
sohasem késő elkezdeni valami újat. Rend-
hagyó beszélgetésünk témája nem csak az
izgalmas munkája lesz, hanem irodalmi te-
vékenysége is. Zsuzsa ír, és ebben a lap-
számban az Anyák Napja kapcsán
olvashatják is az Egy csésze tea illata című,
kicsit szívszorító történetet. Szeretettel kül-
di a Napló Olvasóinak.

Kuthy Zsuzsanna: Egy csésze tea illata

(Anyák Napjára, szeretettel!)

Forró teát töltök, illatos, forró teát. Lábam

felhúzom a kanapén, kényelmesen elhelyez-

kedve a távirányító után nyúlok, a doboz vil-

lan, és ontja a világ szennyét, mocskát,

bűneit. Köszönöm ezt nem kérem, ez nem

kell, kapcsolgatok ide-oda, ostoba filmek és

sorozatok tömege, ezt sem kérem, valami

mást szeretnék, valamit, ami megnyugtató

és finom, ami felemeli a lelkem és nyugalmat

ad. Valami kellemes zenét keresek, egy kis

Mozart-ot, esetleg Vivaldi-t. A helyzet re-

ménytelen, csak véletlen lehet, ha ilyesmit ta-

lálok… így hát lemondok róluk, a távirányító

kattan, csend ül a szobára. A tea illatozik, a kis

állólámpa barátságos fénnyel borítja be az

asztalkát, csillan a fény a csészén. A csipkete-

rítő –még anyám kezének nyomát őrzi – haj-

szálvékony, mint egy fehér pókháló, régi idők

tanúja. Csend van a szobában, békés, meleg

csend. És ahogy kortyolgatom a teát, illata

száll a fény felé, és a Fényben ott áll Anyám.

Haja –mint régen – feltűzve édes kis kontyba,

apró virágmintás ruhája frissen vasalt, - mint

mindig- és a fehér szandál mellé illik a fehér

csipkekesztyű. Piciny mosoly szája sarkában

és fáradtan huppan mellém a kanapé sarká-

ba. És beszél, és csacsog, és mesél… úgy,mint

régen. Apáról, aki megint elkésett, és ezért

„szörnyen” összevesztek, és majdnem nem

ment Hozzá. Ezért. Ezért a késésért… és a

Mamáról, aki nem igazán örült ennek a há-

zasságnak. No de hát, – tudod, Kislányom - a

Szerelemnek nem lehet parancsolni. Meg-

bocsájtottam Apának azt a késést, meg az-

után a többi sok-sok késést is. Jaj pedig

mindig, de mindig elkésett. Mindenhonnan.

Képzeld el Kislányom,még az esküvőről is el-

késett. Hát tudod, már mindenki azt hitte, el

sem jön, amikor beesett az ajtón és csak ne-

vetett azon, hogy a saját esküvőjéről is elké-

sik… hát ez volt. Persze aztán később minden

jóra fordult, főleg akkor, amikor Mama meg-

tudta, hogy Mama lesz. Akkor már úton voltál

erre a világra, és találgattuk, hogy kisfiút vagy

kislányt „hoz-e a gólya”. A házban, - ahol lak-

tunk – mindenki nagyon várt. Kicsi lakások

voltak a házban, szegény emberek laktak ott.

De szívük, az volt… Emlékszel a Mariska néni-

re? Persze lehet, hogy nem, nagyon kislány

voltál még. Pici kis öreg nénike volt, egy fe-

kete cicával éldegélt kettesben. Ő várt téged

a legjobban, mert soha nem volt gyermeke.

Kis babacipőt és fehér kis sapkákat horgolt,

egész ruhatár várt Rád, amikor megérkeztél.

És Anyu csak mesél és csacsog, mintha vis-

szafiatalodott volna, olyan az arca. Az emlé-

kektől talán? Az Idő megállt, nem látom

ráncos kezének simításait arcán, Anyu bőre

hamvas és szája körül nem látom azt a ke-

sernyés vonást, amelyet már annyiszor letö-

röltem volna, ha tudom… lábát felhúzza

mellém a kanapéra és egyre arrább szorulok.

A csipkekesztyű fehéren villan az asztal szé-

lén, a tea illata betölti a szobát és Anyu illatá-

val keveredik. Anyu illata… illatos szappan és

picinyke, leheletnyi kölni,és valami édes,el

nem mondható aroma még, talán az Anyai

Szereteté. És nevet, mert nevetni mindig tu-

dott és szeretett. Semmiségeken, apró bo-

hóságokon és még akkor is tudott nevetni,

amikor eltörtem a kedvenc kávéscsészéjét,



amit még Aputól kapott akkor régen, nagyon

régen, ismeretségük elején. Ne törődj vele…

mondta, már úgyis csorba volt, mint fiatalsá-

gunk, enyészeté lesz ez is. Itt az ideje, el kell

múlnia, mint mindennek. És Anyu mesél és

fényképeket halász elő apró kis retiküljéből,

egyre csak szedi és szedi, apró keze már tele

van a képekkel, nem tudom, de mindig újab-

bak és újabbak kerülnek elő…én amikor pici

voltam, öcsém iskolás képe, a nyaralás emlé-

kei, és Mama, és a piacon esszük a lángost, és

a parkban egy kép a hintáról, amelyről lees-

tem…aztán az esküvői fotóim, majd a fiaim

képei, ahogy születtek és nőttek, az új lakás

és az első autónk. És egy sírós kép, folynak a

könnyeim,a válás után…aztán Papa, amikor

végleg itt hagyott minket és Mama utolsó

búcsúja. Anyu! Állj, mindenhol csak én, és a

Család, a fiaim és a férjem, a Mama és a Papa,

mindenki, de Anyu sehol nincs. Nincs kép és

nincs film, nincs hang és nincs semmi, de

semmi… Anyu. Anyukám! Önmagadra miért

nem gondolsz és miért nem gondoltál soha?

Nem látom a képeken nevető arcod, nem lá-

tok egy önfeledt pillanatot… de látom, ahogy

tolod a babakocsit, mosod a fiam maszatos

arcocskáját, főzöd a hétvégi húslevest és itt

egy fénykép, ahol két hatalmas szatyorral

állsz a kamera előtt. Ugye kivettem kezedből

azt a két szatyrot? Ugye igen? Mert legalább

ennyit meg kellett tennem Érted. Ha már

többet nem tettem. Mert nem tudtam, vagy

mert nem figyeltem. Anyu csak nevet, most

is csak nevet és legyint. Ugyan lányom, nem

vagyok én olyan tehetetlen… sosem voltam

az! És nevetés közben úgy huppan át a ka-

napéról a karcsúlábú fotelbe, mint egy ka-

maszlány. A tea már kihűlt, illata sincs már,

újat kellene készíteni, felállok. Hozok Neked is

Anyu, egy pillanat és kész, szaladok,futok, jö-

vök,egy pillanat… De mire a forró teával újra

belépek a Fény alá, Anyu már itt hagyott.

Kölnije illatát még érzem, de lehet, hogy csak

érzéki csalódás volt az egész. Vagy a Lelkiis-

meretem… ■



TEXTIL-ÉKSZER KÉSZÍTŐ délutánra hívjuk a kreatív ér-

deklődőket júniusi szombat délutánonként. A foglalkozást

Magyar Judit Mária tartja 15.00-18.00-ig, részvételi díj

3.000.-Ft,mely az anyagköltséget is tartalmazza.

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub létrehozását

tervezzük, melyhez várjuk mindazon érdeklődők jelentke-

zését, akik elhivatottságot éreznek a település múltjának

kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett családok

életének, sorsának felderítésére.

Májusra terveztük Ilak Kali West fotókiállítását, a kínai

útjain készült képekből. Ez a megnyitó is halasztódik a

hozzá tartozó élménybeszámoló előadással együtt. Bízunk

abban, hogy még az idei évben sor kerülhet rá. Megelőzi

ezt még az áprilisra tervezett „Origami a konyhából” kiállí-

tás,mely MogyorósiMagdus teatasak-képeiből készült.

Alapfokú, 24 órás szövőtanfolyamot indí-

tunk megfelelő számú jelentkező esetén,

szerdai és szombati napokon. Az időponto-

kat a jelentkezőkkel egyeztetjük, lehetőség

szerint a délutáni időszakra. A részvételi díj

eszközhasználattal, anyagköltséggel

együtt: 20.000.-Ft/fő.

A jelentkezés határideje a zárlat feloldá-

sától kezdődő második hét vége, 5.000.-Ft

előleg befizetésével, amelyre az anyagvá-

sárlás miatt van szükség. A tanfolyamveze-

tő Petrás Anna ÉLETFADÍJAS, többszörös

Nívódíjas népi iparművész.

A Faluházban októbertől kezdődően a Ró-

heim-szobában tartják a Ki Akarok Nyílni Óvo-

da gyermekei számára a fejlesztő

foglalkozásokat,minden nap 8.00-12.00

A március 31-én „elnapolt” VILÁGJÁ-

RÓK Bringatúra a Föld körül – Lázár Bá-

lint és Sam Calara előadására szintén sor

kerül (az ideérkezésüktől függően). A kö-

zösségi oldalakon, honlapunkon és pla-

kátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket

az időpontról. Addig is, aki szeretné, kö-

vetheti sorsukat a https://m.face-

book.com/themightyride/?_rdr

Fb-oldalukon. Kényszerű „parkolásuk”

alatt sem tétlenkednek, Lvovból „átruc-

cantak” Kijevbe az ottani S.O.S. Gyer-

mekfalu vezetőjének a támogatásával,

és jelenleg ott önkénteskednek (Bro-

vary-ban). Az ukrán média is hírt adott

róluk, a tv, a rádió és online riportokat is

készítettek velük.

Világkörüli útjuk folytatására egyelőre

nincs lehetőségük, de tervüket nem ad-

ják fel.



Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul Erdő-

kertesen ősszel, megfelelő számú jelentkező ese-

tén. A tanfolyam kettő időszakos: ősszel és

tavasszal 6-6 elméleti foglalkozással (minden 2.

csütörtökön) és 6-6 terepgyakorlattal (hétvégeken

kb. 2-3 órás elfoglaltsággal).

Több, mint 110 gombafaj megismerésére nyílik

lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés szabá-

lyaival, a gomba termőtest felépítésével, határozó

bélyegeivel, a mérgezésekkel, a felhasználással és

tartósítással, a gyógyhatású gombákkal. Elektroni-

kus tananyagot és jegyzetet is kapnak a részvevők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidónia

gomba szakellenőrnél (tel.: 30-293-0359, szidonia-

kis@gmail.com), valamint a Faluház elérhetősége-

in.

Megfelelő számú jelentkező

esetén újból indítjuk a nemezelős

tanfolyamot, továbbá a patchwork

(foltvarró) klubot. Várjuk az érdek-

lődők jelentkezését!

TÁRSASKÖR

Előadásokat, programokat, be-

szélgetéseket szervezünk a község

és a környék lakói számára, akik ér-

deklődnek a múlt és jelen történé-

sei, jelenségek, okok és okozatok

iránt, kíváncsiak a világ dolgaira,

vannak ismereteik, véleményük,

melyeket megfelelően alátámasz-

tott ellenvélemények hatására akár

meg is változtatnak.

A Kertesi Kamarakórus várja a tag-

jai közé mindazokat, akik szívesen

énekelnek, és szeretik a jó társaságot.

A próba időpontja: szerda, 18.oo, kar-

vezető Iványi Magdolna.

Mikrokontroller klubműködik a Faluházban!

Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző auto-

matika-, látvány-elektronika áramkör építés. Mikrokontrol-

ler- és számítógép programozás. Linux alapismeretek.

Klubvezető: Tóth János Péter.

JÁTSZANI JÓ! A TÁRSASJÁTÉK KLUB már több, mint

egy éve működik. A havi egy alkalom már kettőre bővült,

az időpontját minden alkalommal a jelentkezőkkel egyez-

tetjük. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg mások ér-

deklődését 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.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin



KÖNYVTÁRIHÍRADÓ

ERDŐKERTESI NAPLÓ 2020. MÁJUS

25

KÖNYVTÁRI HÍRADÓ!

Kedves olvasóink!

A Koronajárvány miatt könyvtárunk bizonytalan ideig zárva tart, viszont a könyvkölcsönzési

lehetőség nyitva áll Önök előtt. Új könyveink folyamatosan érkeznek, és bevételezésre kerül-

nek. Aki végképp kifogyott az olvasnivalóból, és szeretne újabb könyveket kölcsönözni, hét-

köznap 9-16 óra között az alábbi telefonszámon jelezheti igényét: 06 28 595 066. Az intézmény

dolgozói telefonszámot és lakcímet kérnek Önöktől, amit továbbítanak felém, valamint írhat-

nak nekem a könyvtár email címére: erdokertesikonyvtar@gmail.com Egyeztetés után főleg

idősebb olvasóinkra gondolva, igény esetén házhoz szállítjuk az előzetesen megbeszélt és ki-

választott könyveket. Lehetőség van személyes átvételre is előzetes időpont egyeztetés után

a könyvtárablakon keresztül, természetesen a higiéniai követelményeket betartva, maszk és

kesztyű használata kötelező. A visszahozott könyveket két hétig elkülönített helyiségben tá-

roljuk,majd fertőtlenítés után kerülhet vissza a könyvtárba. Akiről gondoltuk, hogy igénylik az

olvasmányokat, telefonos egyeztetés után ki is szállítottuk részükre az összekészített könyve-

ket. Kérjük éljenek az újfajta kölcsönzési lehetőséggel! ■

HollósinéMarika

könyvtáros
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A lejárt határidejű könyveket automa-
tikusan meghosszabbítjuk, késedel-

mi díjat nem számítunk fel.

Köszönjük szépen mindazoknak, akik a

számukra már feleslegessé vált könyveket

könyvtárunk részére felajánlották. Ezek kö-

zül, igen sokat bevételeztünk, valamint mi

is továbbajándékoztunk, iskoláknak, szer-

vezeteknek, alapítványoknak, szociális in-

tézményeknek, sőt határon túlra is el

tudtunk közvetítők által juttatni könyveket.

Március hónapban a Gödöllői Forrás Szoci-

ális Segítő és Gyermekjóléti Központ face-

book-on közzétett felhívására, hat doboz

könyvet juttathattunk el az Önök felajánlá-

saiból. A szakkönyvtáruk kialakítására szak-

mai témájú könyveket, a hajléktalanszállón

jelenleg „bezárva” élni kénytelen férfiak és

nők számára, hogy a kijárási tilalom alatt

tartalmasabban el tudják tölteni az időt,

szórakoztató irodalmat, regényeket kértek.

Ilyenkor mi is örülünk, hogy jó helyre kerül-

nek ezek az adományok.



POLGÁRMESTERI
HIVATAL
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Központi telefonszám:
28/595-040 Fax: 28/595-
041
E-mail: erdokertes@er-
dokertes.hu
Ügyfélfogadási idő:

H 8:00-12:00 és 13:00-
18:00, Sze 13:00-16:30,
P 8:00-12:00,
K, Cs nincs ügyfélfogadás
Ügyfélkapcsolati iroda:

H 7:30-18:30, K-Sze-Cs
7:30-17:00, P 7:30-12:30
dr. Pásztor László
polgármester:
06-20/474-8592
Fogadóóra: minden hét-
fő 14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés:
titkarsag@erdokertes.hu,
28/595-057
Fehér Ágota jegyző:
28/595-069
Fogadóóra: minden hét-
fő 9:00-12:00 és 14:00-
18:00

INTÉZMÉNYEK
Neumann János
Általános Iskola
2113 Erdőkertes, Fő tér 6.
Igazgató: Ladjánszki
Csilla, tel.: 28/595-062,
Titkárság: Mogyorósi Me-
linda (titkarsag@kertesi-
iskola.hu)
E-mail: info@kertesiisko-
la.hu, Honlap: www.ker-
tesiiskola.hu

Ki akarok nyílni Óvoda
Székhely: 2113 Erdőkertes,
Rákóczi út 9-11.
Telephely: 2113 Erdőker-
tes, Fő út 232.
Telephely: 2113 Erdőker-
tes, Fő tér 4. 2. ajtó
Intézményvezető: Vis-
novszkyné Bátori Kata-
lin, tel.: 28/595-047
Tel.: 28/595-086, e-mail:
kiakaroknyilniovo-
da@gmail.com
Étkezés lemondás: tel.:
0620/585 0465, e-mail:
kerte-
setkezes@gmail.com
hétköznap 11 óráig
Honlap: http://www.ker-
tesiovi.hu/

Erdőkertesi Faluház és
Könyvtár
2113 Erdőkertes, Fő út 112.
Intézményvezető: Pallag
Katalin, tel.: 28/595-065,
e-mail: faluhaz@erdoker-
tes.hu
Faluház: tel.: 28/595-067,
nyitva tartás: H, P 12:00-
20:00, K 8:00-18:00, Cs
8:00-20:00, Sze szünnap,
hétvégén rendezvénytől
függően

Könyvtár: tel.: 28/595-
066, könyvtáros: Hollósi
Jánosné, nyitva tartás:
hétfő: 14:00-19:00, kedd
8:00-16:00, csütörtök
10:00-16:00, péntek:13.00-
19.00, szerda szünnap
Szombat: a hó 1. és 3. he-
te 12.00-20.00
Honlap: http://www.er-
dokertesfaluhaz.hu/

Veresegyház Kistérség
Esély Szociális Alapellá-
tási Központ Család és
Gyermekjóléti Szolgálat
2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Intézményvezető: Nagy-
né Gódor Csilla, tel.:
28/476-269, 06-70/931-
0959, 06-70/338-54-38 e-
mail: esely@eselykister-
seg.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze
9:00-18:00, P 9:00-12:00,
K, Cs szünnap
Krízishelyzetben hívható
telefonszám pénteken 16
óra után és hétvégén: 06-
70/334-0134
Honlap:
http://www.eselykister-
seg.hu/

HIVATALOK
Veresegyházi Kormány-
ablak
2112 Veresegyház, Fő út
45-47. (Szabadidős és
Gazdasági Innovációs
Centrum, 1. emelet)
Ügyfélfogadás: H 7:00-
17:00, K, Cs 8:00-16:00,
Sze 12:00-20:00, P 8:00-
14:00
Tel.: 28/588-661, e-mail:
jarasihivatal@godol-
lo.pmkh.gov.hu

Postahivatal
2113 Erdőkertes, Nemes
utca 2/D.
Tel.: 28/476-169, nyitvatar-
tás: H 8:00-19:00, K 8:00-
15:00, Sze, Cs 8:00-16:00,
P 8:00-14:00, ebédidő:
12:00-12:30

Központi telefonszá-
mok:
Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Általános segélyhívó 112
Központi tudakozó 198

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Körzeti megbízott: Gál
Tamás (r. főtörzsőrmes-
ter) tel.: 06-70/492-076
Ivády Gergely (r. főtörzs-
őrmester) tel: 06-30/303-
9578
Veresegyházi rendőrőrs:
2112 Veresegyház, Petőfi
utca 3.

Tel.: 28/385-011, e-mail:
godollork@pest.poli-
ce.hu
Rendőrkapitányság: 2100
Gödöllő, Petőfi Sándor
utca 6-10.
Tel.: 28/524-600, e-mail:
godollork@pest.poli-
ce.hu
Telefontanú (ORFK): 06-
80-555-111
Drogsegély (BRFK): 06-
80-202-502

Tűzoltóság
PMKI Gödöllő Katasztró-
favédelmi Kirendeltség,
Gödöllői Hivatásos Tűzol-
tóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság
út 28.
Tel.: 28/528-700, honlap:
http://pest.katasztrofave-
delem.hu/tuzoltosa-
gok/104/reszletek
E-mail: hivatasostuzolto-
sag.godollo@kat-
ved.gov.hu

Közterület-felügyelet
Mittó Gabriella: 06-
20/396-2189
Miksi József: 06-20/320-
1934
E-mail: legyenrend@er-
dokertes.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Misszió Egészségügyi
Központ, Veresegyház,
tel.: 28/389-625
Flór Ferenc Kórház,
Kistarcsa, tel.: 28/507-600

Felnőtt háziorvos
2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
tel: 28/476-141
I. körzet: Dr. Kiss Csaba,
rendelési idő: H, Sze
13:00-17:00, K, Cs 8:00-
12:00, páros péntek 8:00-
12:00
II. körzet: Dr. Nagy Péter,
rendelési idő: H, Sze
8:00-12:00, K, Cs 13:00-
17:00, páratlan péntek
8:00-12:00
Ügyelet: Misszió Egész-
ségügyi Központ, hét-
köznap 18:00-7:00,
hétvégén egész nap
tel.: 06-20/922-00-82

Fogorvos
2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
I. körzet: Dr. Frang Eme-
se, rendelési idő: H, Sze
14:00-20:00, K, Cs 8:00-
14:00, páros péntek 8:00-
20:00, ebédidő 12:00-
13:00 – időpontkérés:
28/595-079, 06-30/844-
17-12
II. körzet: Dr. Fűtő Mária,
rendelési idő: K, Cs 8:00-
21:00, páratlan péntek
8:00-21:00, ebédidő:

14:00-15:00 – időpontké-
rés 28/595-079, 06-
30/628-13-43
Ügyelet: Központi Sto-
matológiai Intézet (1088
Budapest, Szentkirályi
utca 40.)
tel.: 1/317-66-00

Gyermekorvos
2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
Dr. Lechner Éva, rende-
lési idő: H 8:00-12:00, K
14:30-18:00, Sze, Cs 10:30-
13:00, P 13:00-17:00 – idő-
pontkérés 28/595-075,
06-30/525-73-74
Tanácsadás: K 12:00-
14:00, Sze, Cs 8:00-10:00
Ügyelet: Misszió Egész-
ségügyi Központ, szom-
baton 9:00-13:00

Mentők
Gödöllői mentőállomás:
Gödöllő, Ady Endre sé-
tány 56. tel.: 28/420-844

Gyógyszertár
Borostyán Gyógyszertár,
2113 Erdőkertes, Fő tér
5/D., tel.: 28/594-120
Nyitvatartás: H-Cs 8:00-
17:00, P 8:00-15:00

Védőnői szolgálat
I. körzet: Nyilas-Kádas
Judit (helyettesítés), tel.:
06-30/209-25-87
II. és III. körzet: Cseriné
Szeredai Andrea, tel.: 06-
20/350-29-82
Önálló tanácsadás: Cs
10:00-12:00
Várandós tanácsadás: Cs
12:00-14:00
Csecsemő- és kisgyer-
mek tanácsadás: K 12:00-
14:00, Sze, Cs 8:00-10:00

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK
Áram
ELMŰ-ÉMÁSZ ZRt. Gö-
döllői Iroda: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 69. (VÜ-
SZI irodaház)
Ügyfélszolgálat: H 8:00-
16:00, K 14:00-18:00, Sze
8:00-12:00
Számlázás: H, K, Sze, P
8:00-16:00, Cs 8:00-20:00,
tel.: 06-20/30/70-978-56-
11, 1/238-38-38
Hibabejelentés: 0-24-
ben, 06-80/38-39-40
Mérőállás bejelentés: 06-
20/30/70-938-38-38
Közvilágítás hibabejelen-
tés: EnergiApp applikáci-
ón keresztül

Gáz
TIGÁZ ZRt. Levelezési
cím: 4201 Hajdúszobosz-
ló Pf. 291.
Telefonos ügyfélszolgá-
lat: H, K, Cs, P 08:00-

14:00, Sze 08:00-20:00,
tel.: 06-80/180-380
Gázszivárgás bejelenté-
se: 06-80/300-300

Vízmű
Duna Menti Regionális
Vízmű Gödöllői Üzem-
igazgatóság: 2100 Gö-
döllő, Sík Sándor utca 7.
Ügyfélfogadás: H 08:00-
20:00, K-P 07:00-13:00
Központi telefonszám:
06-80/22-44-88
Műszaki hibabejelentés:
06-27/511-511

Kéményseprés
BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság
Levelezési cím: 1903 Bu-
dapest, Pf.: 314.
e-mail: kemenyse-
pro.ugyfelszol-
galat@katved.gov.hu
Telefon: 1818, 9.menü
Pest Megyei Ellátási Cso-
port: 2045 Törökbálint,
Raktárvárosi út 1.

EGYHÁZAK
Római Katolikus Egy-
házközség
http://erdokertes.vaci-
egyhazmegye.hu/
2113 Erdőkertes, Fő út 53.
Molnár Zsolt plébános

Tel.: 06-20/910-45-09
E-mail: erdokertesiple-
bania@gmail.com
Miserend: H 17:30, Szo
18:00, V 08:00

Görög Katolikus
Egyházközség
2113 Erdőkertes, Fő út 53.
Sivadó János paróchus

Liturgia: a hónap 2. és 4.
vasárnapján, 11:15

Református
Egyházközség
https://erdokertes.refor-
matus.hu/#/
2113 Erdőkertes, Nemes
utca 5.

Gergely Ferenc Barba-

bás lelkipásztor

Tel.: 06-30/405-61-73
E-mail: gfbar-
na@gmail.com
Istentisztelet: V 11:00,
előtte 10:30-tól imakö-
zösség

Evangélikus
Egyházközség
https://erdokertes.luthe-
ran.hu/
2113 Erdőkertes, Nemes
utca 2.
Kun-Török Anett lelkész

Tel.: 06-20/775-36-81
E-mail: anett.torok@lu-
theran.hu
Istentisztelet: V 10:00

FONTOS TUDNIVALÓK




