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Tisztelt erdőkertesi polgárok!

Május 4-én az erdőkertesi vasútállomáson a koronavírus járvány miatt

maszkokat osztottunk.

Május 5-én Óvári Lászlóval találkoztam az idei esztendőben épülő csa-

padékvíz elvezető rendszer műszaki szempontból történő megbeszélése

céljából.

Május 7-én a Termelői piac beruházás kivitelezési kooperációján vettem

részt, melyet minden hét csütörtökén tartunk.

Május 11-én az erdőkertesi vasútállomáson a

koronavírus járvány miatt maszkokat osztottunk

ismét.

Május 12-én délelőtt a fentebb említett csapa-

dékvíz elvezető rendszer tervellenőrzése céljából

megbeszélést tartottam.

Május 15-én Kertész Lajosné temetésén vol-

tam jelen.

Május 18-án délelőtt Ladjánszky Csilla igazga-

tó asszonnyal egyeztettem a tanévzáró, a balla-

gás, a nyári gyermekfelügyelet kérdésében.
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Május 19-én Tóth Lajost köszöntöttem 90. szü-

letésnapja alkalmából.

Június 3-án Farkas Imre ezredes úrral, a Gödöl-

lői Rendőrkapitányság megbízott vezetőjével és

Szőke Zoltán alezredes úrral, a Veresegyházi

Rendőrőrs parancsnokával egyeztettem Erdő-

kertes közbiztonságának aktuális kérdéseiről.

Június 9-én a településen található kóbor álla-

tok befogásáról egyeztettem vállalkozóval, dél-

után pedig kérésemre, helyszíni bejárást

tartottunk a MÁV Zrt. munkatársaival, ennek az

egyeztetésnek eredményeképpen a 2102-es jelű

országos közút és a 71. számú vasútvonal szint-

beli találkozásánál a nyár eleji vágányzár alkal-

mával az átjáró aszfaltburkolata felújításra kerül.

Június 11-én a Barátság Nyugdíjas Klub veze-

tőivel egyeztettem a klub fennállásának 45. év-

fordulója alkalmából elkészült fafaragás

elhelyezéséről.

Június 12-énMagyar Jánosné temetésén voltam.

Június 15-én az épület energetikai hatékonyságot növelő beruhá-

záshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás helyszíni bejárását tartot-

tuk.

Június 16-ánmeglátogatott Tuzson Bence Államtitkár Úr t és a te-

lepülés folyó beruházásairól, jövőbeli terveiről egyeztetünk.

Június 17-én a veresegyházi szennyvízcsatorna dolgában tartott

megbeszélésen vettem részt.

Tiszelettel

dr. Pásztor László
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Nagyon sok új programot,

applikációt feltérképezve került

az angol nyelvet oktató tanárok

látókörébe a BOOKR Class app-

likáció.

A BOOKR Class egy angol

nyelvű interaktív digitális

könyvtár, amely az angol nyelv-

fejlesztést és az idegen nyelvű

olvasásra való nevelést tűzte ki

célul. Minden könyv animált il-

lusztrációkat, anyanyelvű narrá-

ciót, játékokat és interakciókat

tartalmaz, így

nyújtva komplex

és egyben szóra-

koztató tanulási

élményt a gyere-

keknek. 

Több, mint

1000 digitális

anyag található a

könyvtárban,

köztük az Oxford

University Press

Graded Readers kiadványainak

animált, interaktív verziói is.

A digitális kulcskompetenci-

ák és szociális kompetenciák

mellett az applikáció történetei,

meséi, párbeszédei, versei, dalai

fejlesztik az idegennyelvi szö-

vegértést, az olvasott szövegér-

tést, a hallott szövegértést és a

kiejtést. A szövegeket követő

nyelvtani és szókincs-fókuszú

feladatok mellett különálló hal-

lás utáni, íráskészség-fejlesztő

és szóbeli kifejezést bátorító já-

tékokat is találnak a tanulók. 

A nyelvi szintnek megfelelő

szókincs és nyelvtan beépítése

is prioritást élvez az applikáció-

ban. Az idegen nyelvi kerettan-

terv által javasolt témakörök

mindegyike megjelenik az in-

teraktív könyvek között (pl.

család, otthon, étkezés, idő,

időjárás, szabadidő, stb.) egy

történetbe ágyazva, így kon-

textusba helyezve a tudás-

anyagot.

Mivel a rendszer használata

nem igényel semmilyen egyedi

tréninget, és valóban nagyban

hozzájárul az idegen nyelv si-

keres elsajátításához, a követ-

kező tanévtől a Neumann

János Általános Iskola minden

diákja számára elérhető lesz.

Adoryán Emese

Angolra fel!

A karanténoktatás befejeztével, valamint a

tanév zárása után furcsának hathatnak e sorok,

melyek az újjáéledő iskolai könyvtárat hivatottak

bemutatni. Azonban mikor máskor, ha nem

most kellene szólni az iskola talán legkisebb ter-

mében elhelyezkedő könyvtárról. Amely, mond-

hatni, hogy több évnyi alvás után végre felébredt

és heti két délutánon várta ebben a tanévben a

diákokat, tanárokat. Akik eleinte szinte félve,

csak az ajtóban meg-megállva, bekukucskálva

jöttek, aztán pedig mikor látták, hogy a kis te-

rem ajtaja senki előtt sem csukódik be, annál

bátrabban.

Hiszen ebben a könyvtárban nem csak olvasni

lehet, hanem társasozni, a könyvtárossal unozni,

János vitézt tanulni, vaktérképes földrajz házit ír-

ni, vagy egyszerűen csak csendben ülni a piros

pörgős fotelban.

Aztán a digitális tanrend bevezetésével úgy

tűnt, hogy szeptemberig nem fogja „látni” olva-

sóit, látogatóit az iskolai könyvtár, azonban sike-

rült megtalálni a módját annak, hogy aki

szeretne digitálisan kicsit könyvtárazni, az elein-

te hetente egyszer, majd hetente kétszer is

megtehette azt online térben egy-egy meseóra

keretein belül.

Szeptemberben pedig újra mindenkit VÁR AZ

ISKOLAI KÖNYVTÁR!

Adoryán Emese
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Színház és cirkusz az
egész világ

Az ezévben elindult Lázár Er-

vin Program részeként minden

1-8. évfolyamon tanuló általános

iskolai diák tanévenként egy-

szeri alkalommal ingyenesen

megtekinthet egy színházi,

tánc- vagy cirkuszi előadást,

részt vehet komolyzenei hang-

versenyen, illetve az őshonos ál-

latok bemutatóhelyeit is

meglátogathatja. Az EMMI több

államtitkárságának együttmű-

ködésével elindult program a

kultúrafogyasztóvá nevelést, a

tanórai kereteken túlmutató in-

formációátadást szolgálja, hogy

a diákok a tanórákon kívül játsz-

va, szórakozva is ismereteket

szerezhessenek.

E Program keretein belül ju-

tott el a Neumann János Általá-

nos Iskola majdnem minden

diákja egy-egy cirkuszi, színházi

vagy zenei előadásra.

Amásodik félév első heteiben

a 6. évfolyam vett részt az első, a

Lázár Ervin Program keretein

belül szervezett cirkuszi előadá-

son, amelyen a cirkuszfesztivál

legkiválóbb művészeinek elő-

adását tekinthették meg. Őket

követte az 5. évfolyam, akik Car-

lo Collodi Pinokkió kalandjai cí-

mű meséjének Vidovszky

György által újragondolt válto-

zatát nézhették meg a Pesti

Magyar Színházban. A 7. évfo-

lyam számára a Nemzeti Filhar-

monikusok Magyarnak lenni c.

előadásán való részvételt bizto-

sította a Program. A 3. évfolya-

mosok pedig Szabó Magda

Tündér Lala c. művének feldol-

gozását nézhették meg a Pesti

Magyar Színházban.

Sajnos a kialakult vírushelyzet

miatt az iskola további évfolya-

mai nem tudtak már részt ven-

ni a megszervezett

előadásokon, azonban a követ-

kező tanévben folytatódik a

Program, így számukra is bizto-

sítva lesz a későbbiekben ez a

tanórákon kívüli ismeretszerzési

lehetőség.

Adoryán Emese

„Forogjon az észkerék”

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola idén is meg-

hirdette a „FOROGJON AZ ÉSZKERÉK” logikai versenyét.

Iskolánk a 6. évfolyamon egy csapattal, a 7. évfolyamon is

egy csapattal nevezett be a négyfordulós levelező típusú ver-

senyre.

A csapatok tagjai a fordulók során 10, gondolkodást jócskán

igénylő feladatot oldottak meg, emellett az egyes fordulókban

megismerkedtek egy-egy logikai táblajátékkal is. A levelezős

forduló végén a 6. évfolyam csapata 4. helyezést ért el. A 7. év-

folyamon szervezett csapat pedig első helyen végzett. A dön-

tőben versenyző csapatoknál már a táblajátékoké a főszerep.

Sajnos ennek megrendezése a koronavírus járvány miatt el-

maradt.

Az idei tanévben is csapataink elsődleges célja az eredmé-

nyes szereplés, de a versenyfeladatok megoldása során a kö-

zös munkát, az együttgondolkodást, a játékoknál stratégiák

közös kigondolását is rendkívül fontosnak tarjuk.

Matematikatanárok
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Országosan 792 általános is-

kola, 17.220 negyedik osztályos

tanulója vett részt a mérésben.

Az erdőkertesi gyerekek közül a

4. a-ból és a 4. b-ből összesen

13-n mérettettek meg. A szigo-

rú előkészületek után, országo-

san egy időpontban az iskola

informatika

termében tör-

tént az online

mérés, mely-

nek kiértéke-

lése a

TehetségKa-

pu rendszeré-

ben látható.

Az erdőkertesi tanulók ki-

emelkedően teljesítettek, na-

gyon büszkék vagyunk rájuk!

- Országosan mért tanulók

felső 1%-a 736 pont vagy e felett

teljesített: átütő tehetségfejlő-

désű tanuló, közéjük tartozik

Keszmann Péter 4. a-ból.

- Országosan mért tanulók

felső 6 %-a 662 pont vagy e fe-

lett teljesített: kiemelkedő te-

hetségfejlődésű tanuló, közéjük

tartozik Balogh Boglárka 4. a-

ból

- Országosan mért tanulók fel-

ső 25 %-a 569 pont vagy e felett

teljesített: tehetségígéret, köz-

tük szerepelt Polonyi Nimród 4.

a, Katona Dávid 4. b osztályos

tanulók.

Varga Enikő

Tehetségazonosítás

Iskolánk idén is részt vett az Oktatási Hi-

vatal által indított MaTalent5 tehetségazo-

nosítási programján. Ennek célja a

matematikai tehetségek beazonosítása, fel-

fedezése.

A kis gyümölcs testvér

Megbújik a levelek között

földi az Eperke,

kedvesen hív téged játszani

a kiskertbe.

Az illatos barátod,

Málnácska feléd integet,

a kettőtök jövője varázsol

majd hírnevet.

Parányi tüzes kis gömböcskék a Ribiszkék,

nevetgélve várják, hogy őket is szeressék.

A pirosMeggyecskék úgy

lógnak a fán,

mint piciny gyermekek az

anyjuk oldalán.

A Cseresznyécske

gömbölyded és ropogós,

a csókja után nem kérsz majd mogyorót.

A piciny Kajszi mondja "én nem vagyok árva",

mert szeretteimmel ringatózom egy kosárba.

A nagyobbik testvér Őszike téged szeret,

vidámanmosolyog, kacag és reád nevet.

A pajkos kis Szilvácska játszik az anyjával,

huncutka, bújócskázik a fűben a hangyákkal.

Édenkertek zamatos

gyümölcse a Körtécske,

a kert végére futsz érte,mert

ő ezt kérte.

A Szőlőcskék édesek, sárgák,

piroskák és lilák,

ne enged, hogy mellettük

legeljenek a libák.

Megérik az Almácska, lepottyan a fáról,

szaladj hozzá gyorsan, hiszen

neked táncol.

Ha Te Is Gyümölcstestvér

Akarsz Lenni,

Szeresd Őket,Mert Velük

Együtt Érdemes Élni.

Cserepka István
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Hónapok kemény munkája

kell ahhoz, hogy újra eljussunk

arra a szintre, amelyen a ma-

gyar gazdaság a koronavírus-

járvány előtti időszakban járt –

fogalmazott a lapunknak adott

nyilatkozatában Tuzson Bence,

a Pest megyei 5-ös számú vá-

lasztókerület országgyűlési

képviselője. Mint mondta, a si-

keres magyarországi védeke-

zés több tízezer ember életét

mentette meg, ami nagy telje-

sítmény. A magyar egészség-

ügyi rendszer a járvány

kezelésében jobban teljesített,

mint a nyugat-európaiak – tet-

te hozzá a politikus, aki szerint

régiónk, és azon belül Erdőker-

tes, országos viszonylatban is

kiválóan helytállt.

Erőteljes kormányzati támo-

gatásra van szükség a gazda-

ság újraindításához – mondta

el a lapunknak adott nyilatko-

zatában Tuzson Bence, térsé-

günk országgyűlési képviselője,

aki szerint a koronavírus-jár-

vány gazdasági hatásai még a

világszínvonalon kiemelkedő

gyárakat, üzemeket, nagyválla-

latokat is rendkívül érzékenyen

érintették. Nyilvánvaló, hogy a

termelés újraindításához, még

a saját lábukon álló cégek ese-

tében is szükség van kormány-

zati segítségre – folytatta a

politikus. Mint

mondta, ennek hi-

ányában ugyanis a

gazdaság nem in-

dul újra. Rendkívül

fontos azonban,

hogy bármilyen

helyzet áll elő az

országban, a mun-

kahelyeket meg lehessen véde-

ni, ezért képviselőként arra

törekszem, hogy a választóke-

rületem összes vállalkozása, itt

helyben, Erdőkertesen is meg-

kapjon minden szükséges se-

gítséget, és a helyi

gazdaság még tovább

erősödjön – fogalmazott

lapunknak nyilatkozva

Tuzson Bence.

Országgyűlési képvi-

selőként éppen ezért

most azt tekintem az el-

sődleges feladatomnak,

hogy az általam képvi-

selt településeken is el-

kezdődjön egy közös

gondolkodás és egy kö-

zös cselekvés a gazda-

ság újraindítása

érdekében – mondta

térségünk országgyűlési

képviselője. Hozzátette

még: „A következő hó-

napok tevékenységét ez

fogja meghatározni,

mert számomra a képviselői

munka egyet jelent az általam

képviselt emberek igényeivel.

Most egy olyan új feladat előtt

állunk, amely új megoldásokat

kíván. S ehhez sok-sok véle-

ménycserére, beszélgetésre

van szükség, ezért is kezdtem

el máris a kapcsolatfelvételt a

helyi gazdasági élet szereplői-

vel. Fontos számomra a néző-

pontjuk, és az a gyakorlati

tapasztalat, amivel ők rendel-

keznek.”

A bértámogatási program

máris egy jelentős előrelépés –

hívta fel a figyelmet Tuzson

Bence –, és képviselőként arra

bíztatok minden vállalkozót a

körzetemben, hogy éljen ezzel

a lehetőséggel. A politikus fon-

tos eredményként értékelte

ugyanakkor, hogy máris több

témában és több tekintetben is

előrelépést sikerült elérni, ami-

kor a folyamatban lévő és a jö-

vőbeli beruházásokról folytatott

egyeztetéseket a tárgyalópart-

nereivel.

Megállapodásokkal lehet

megvédeni a munkahelyeket –

hangsúlyozta a képviselő, aki

szerint a cégtulajdonosoknak, a

A közös gondolkodás révén
állíthatjuk talpra a gazda-
ságunkat
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Első születésnapját ünnepel-

te a Pest Megyei Rendőr-főka-

pitányság Bűnmegelőzési

Osztálya „Bontsa a vonalat!”

projektje. A kampányt a 2018. II.

félévétől megszaporodó, úgy-

nevezett unokázós csalások

megelőzésére, megszakítására

hívták életre 2019. február 1-jén.

Leggyakrabban közlekedési

balesetre, sérülésre, az állítóla-

gos kár megfizetésére hivatkoz-

va igyekeztek

az elkövetők -

sokszor síró

hangot imitál-

va - pénzt,

vagy más érté-

ket kicsalni ál-

dozatuktól.

A bűnmeg-

előzési

osztály munkatársai

speciális, offenzív pre-

venciós programot in-

dítottak „Bontsa a

vonalat!” elnevezéssel

annak érdekében, hogy

minél több potenciális

sértettel megismertes-

sék a csalási módszert

és tanácsokkal lássák el

őket a követendő ma-

gatartásról. A munkába bevon-

ták Pest megye

rendőrkapitányságait és felvet-

ték a kapcsolatot a helyi nyug-

díjas klubokkal, a szociális és

egészségügyi intézményekkel,

az önkormányzatokkal, a tanin-

tézményekkel, a polgárőrség-

gel, a mezőőrséggel, a körzeti

megbízotti állománnyal, a köz-

vezetőknek és a dolgozóknak is

jó megállapodásokat kell kötni-

ük. A siker előfeltétele a koro-

navírus elleni védekezésben is

a fegyelmezettség és az össze-

fogás volt, és ugyanilyen meg-

fontoltan kell cselekednünk

most is, amikor már a gazdaság

újraindítására koncentrálha-

tunk.

Tuzson Bence kiemelte, hogy

ezt a megfontolt cselekvést

szolgálja a most indult nemzeti

konzultáció is. Mint mondta,

nem elég négyévente, a válasz-

tásokon közös álláspontot ki-

alakítanunk, szükség esetén

máskor is demonstrálni kell a

magyarok álláspontját bizo-

nyos kérdésekben. Szerinte

ilyen kérdés most a koronaví-

rus-járvány esetleges második

hullámával szembeni védeke-

zés és a gazdaság újraindítása

is. Magyarország a védekezés

első szakaszában egyszer már

bebizonyította: a válságot nem

megszorításokkal, hanem fej-

lesztésekkel, a gazdaság élénkí-

tésével és

munkahelyteremtéssel lehet a

leghatékonyabban legyőzni.

Most itt a lehetőség, hogy kö-

zösen, egyetértésben dönt-

sünk,mit és hogyan tegyünk az

előttünk álló időszakban – fo-

galmazott a politikus.

A tizenhárom kérdést tartal-

mazó kérdőívre augusztus kö-

zepéig lehet válaszolni, ezért a

térség országgyűlési képviselő-

jeként ezúton is szeretnék

megkérni minden erdőkertesi

lakost, hogy mondja el vélemé-

nyét, és segítse munkánkat az-

zal is, hogy kifejti, mit gondol a

nemzeti konzultáció témáiról –

mondta a képviselő. Tuzson

Bence beszélt arról is, hogy

akárcsak a korábbi hasonló

konzultációk alkalmával is, a

kormányzat most is fontosnak

tartja, hogy mindenki beleszól-

hasson a döntésekbe, amikor a

nemzeti sorskérdéseinkről van

szó.

Közös jövőnk a tét, ezért min-

den vélemény egyaránt fontos!

– hangsúlyozta a lapunknak

adott nyilatkozatában térsé-

günk országgyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila

Egyre többen bontjáka vonalat

A Pest megyei rendőrök által

megálmodott és megvalósított, az

unokázós csalások visszaszorítására,

megelőzésére indított program kedvező

fogadtatásra talált az idősek körében.
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terület-felügyelettel, a házi be-

tegápolásban résztvevőkkel, a

gyógyszertárakkal, a postások-

kal, a falugondnoki hálózattal, a

helyi egyházközségek vezetői-

vel, gyülekezetekkel, segély-

szervezetekkel.

A „Bontsa a vonalat!” kam-

pány mellett többször rendez-

tek szépkorúakat megszólító,

aktív részvétellel zajló vetélke-

dőt „Játs(s)zMA!” címmel, de

kedvező volt a fogadtatása a

„Mama, ez nem mese” felhívás-

nak, valamint a „Nem vagy az

unokám! Nem versz át!” kisfilm-

nek is.

A Pest Megyei Rendőr-főka-

pitányság az elmúlt egy eszten-

dőben 25 000 darab plakátot és

felhívást osztott szét az illeté-

kességi te-

rületén

található or-

vosi rende-

lőkben,

busz-, és

vasútállo-

másokon,

társasházak

lépcsőházai-

ban, idősek

gondozóhá-

zában, de

postai kéz-

besítőkhöz,

körzeti megbízottakhoz és az

együttműködésben résztvevő

szervezethez, intézményhez is

eljutott a prevenciós anyag.

Üzeneteikkel nemcsak az idős-,

és szépkorú embereket szólí-

tották meg, hanem igyekeztek

az unokákhoz is eljuttatni azt.

Az eddigi tapasztalatok sze-

rint Pest megye illetékességi

területén az unokázós legendá-

val elkövetett csalások tekinte-

tében - köszönhetően a

tevékeny és hatékony bűn-

megelőzési munkának is -

csökkenő tendencia figyelhető

meg.

A változás a kísérleti szakban

rekedt csalások vonatkozásá-

ban a legszembetűnőbb. Az

idősek együttérzésére, jóérzésű

hiszékenységére apelláló pró-

bálkozások továbbra is előfor-

dulnak, azonban egyre több

kísérlet hiúsul meg a vonal

bontásával sértetti oldalról.

A Pest Megyei Rendőr-főka-

pitányság Bűnmegelőzési Osz-

tálya a jövőben is az eddigihez

hasonló intenzitással folytatja

bűnmegelőzési programjait.
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Ismét az óvodában!

Március közepétől kez-

dődően hosszú időre el kel-

lett váljunk kis

óvodásainktól. A kezdeti bi-

zonytalanság és aggoda-

lom után szépen lassan

kialakítottuk „online óvo-

dánkat”. Az óvodapedagó-

gusok a pedagógiai

asszisztensekkel és dajka

nénikkel közösen minden

napra készítettek a gyer-

mekek számára egy videót,

melyben az aznapi tevé-

kenységet mutatták be. Így

készítettek kreatív munká-

kat, tanultak verset, hallgattak meg mesét, vagy

énekeltek dalokat. Bemutattuk videóinkban az

ébredező tavaszi természetet, felhívtuk a figyel-

met a növények, az időjárás változásaira, kísérle-

teztünk, társasjátékot készítettünk, mozgásos

gyakorlatsorokat mutattunk be. A szülők kedves

üzenetekkel, élményeikkel, tapasztalataikkal,

gyermekeik üdvözlő videóival jeleztek vissza

munkánkról.

Mindennek ellenére nagyon hiányzott az óvo-

dából a gyermekzsivaj, hiányoztak a gyermekek,

mosolyuk, kedves szavaik, öleléseik. Szerencsére

ennek az időszaknak vége! Újra megnyithattuk

óvodánkat! Sajnos még most is bennünk van a

félelem,mind a szülőkben,mind az óvoda dolgo-

zóiban, de a gyermekek társaságának nagyon

örülünk. Igaz, hogy kisebb létszámmal, de ismét

elindult az élet csoportszobáinkban.

Tanulságos és küzdelmes időszakon vannak

túl a családok is és mi is. Reméljük, hogy többé

nem kényszerülünk számítógépen keresztül

kapcsolatot tartani a gyermekekkel, de ha mégis,

már felkészülten állunk a feladat elé.

Köszönjük a gyermekeknek a türelmet, rugal-

masságot, a szülőknek pedig együttműködő

munkájukat!

Kellemes nyarat, jó egészséget kívánunk min-

den családnak!

A Ki Akarok Nyílni Óvoda dolgozói

FIGYELEM! SZÜLŐI ÉRTEKEZLET!

Már nagyon várjuk, hogy megismerhessük újonnan beiratkozott

gyermekeinket és szüleiket. Hogy segítsük a zökkenőmentes óvo-

dakezdést, 2020. 08. 06. csütörtökön 16. 30.-tól összevont szülői

értekezletet tartunk leendő óvodásaink szüleinek. Az általános

tájékoztató után minden szülő megismerkedhet saját óvodapeda-

gógusaival, dajka nénijével, pedagógiai asszisztensével. Lehetőség

lesz a csoportszobák megtekintésére, szűkebb körben történő in-

formálódásra, jelek kiválasztására, stb.

Amennyiben lehetőségük lesz, kérjük, hogy tiszteljenek meg ben-

nünket jelenlétükkel!

Visnovszkyné Bátori Katalin

intézményvezető

Megszépült óvoda udvar

Az óvoda rendkívüli zárva tartása alatt sem tétlenkedtünk. A szülőknek küldött videókon, ajánlá-

sokon túl igyekeztünk környezetünket is megszépíteni. Heteken keresztül dolgoztunk az udvari

játékok festésén,melyek most vidám színekben fogadják gyermekeinket. Örömmel vették bir-

tokba a kicsik a megújult, színes udvart. Jó volt látni csodálatukat és hallani elismerő szavaikat.

Ezért mindenképp megérte a fáradságos munka. Reméljük, hogy sokáig élvezhetjük ilyen szép

állapotban játékainkat!

A Ki Akarok Nyílni Óvoda dolgozói
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Folyosó kiállítás

A „karantén”mindenki számára nehéz és megter-

helő volt. Az otthonról végzett munka, háztartás

mellett még az óvodából küldött fejlesztő foglal-

kozások is a szülők „nyakába szakadt”. Volt, aki

könnyebben, volt, aki nehezebben, de megoldot-

ták, kipróbálták, elkészítették, gyakorolták gyer-

mekeikkel az adott napra kijelölt, elküldött

feladatokat. Nagyon hálásak vagyunk a visszajel-

zésekért. Nem csak azért,mert munkánkat érté-

kelték, hanem azért is,mert így láthattuk a

gyermekeket és munkáikat a megküldött fotókon.

Önök megtiszteltek bennünket azzal, hogy part-

nerek voltak és velünk együttműködve legjobb tu-

dásuk szerint fejlesztették gyermekeiket.Mi is

szeretnénk megtisztelni Önöket egy folyosó kiállí-

tással. A visszaküldött fotókból kiállítást rendez-

tünk az óvodánk emeleti folyosóján,melyet

remélünk, hogy szívesen megtekintenek, amikor

hozzák gyermekeiket, vagy jönnek értük az óvodá-

ba. Természetesen azok a szülők és gyermekek is

láthatják, akik most nem járnak hozzánk, hiszen

ezek a fotók még nagyon sokáig kint maradnak.

A Ki Akarok Nyílni Óvoda dolgozói
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Júliusi programok

Még mindig tart a KEZEK DICSÉRETE – kiállítás

– szeptember 8-ig (Az Erdőkertesi Faluház és

Könyvtár július 1-31-ig zárva tart!)

A nyári táboraink: június 29-től július 3-ig: Bá-

bos tábor

A táborokban elsőbbséget élveznek az év köz-

ben azonos szakkörben részt vevő gyermekek.

Augusztusi előzetes

Augusztus 20-án (csütörtök) 20.00 KÖZSÉGI

ÜNNEPSÉG a Szent István parkban

Augusztus 27-én (csütörtök) 14.00-18.00-ig

Véradás

30-án (vasárnap) Nosztalgia Klub

Szeptemberi előzetes

Kuthy Zsuzsanna 40 TONNA TŰSAROKBAN –

kamionnal Európában, élménybeszámoló és iro-

dalmi est (ismertető alább)

Eszterhai Katalin – Közönségtalálkozó, az Írónő

idén megjelenő könyvének bemutatója

Eszterhai Katalin újságíró, szerkesztő, televízi-

ós producer. 1987-ben férjével és lányaival együtt

Olaszországba költöztek, majd két év római tar-

tózkodás után Kanadában lelték meg új hazáju-

kat. Idáig négy kötete jelent meg az Alexandra

Kiadó gondozásában, az Akaratunk gyógyereje

(2016), a Majdnem Esterházy (2017), a Légy az

élet csodálója (2018), és a Szeretném majd el-

mondani: szerettem (2019).

11-én (péntek) 18 óra A szakképzési rendszer

átalakul - pályaválasztási lehetőségek és bukta-

tók az új rendszerben

Kozákné Zsuzsa emberi erőforrás tanácsadó

előadása 7-8. osztályosoknak és szüleiknek – s

még mindazoknak, akik érdekelve lesznek a kö-

vetkező években. (ismertető alább!)

12-én 17.00 „ORIGAMI A KONYHÁBÓL” kiállítás

Mogyorósi Magdus munkáiból. Közreműködik:

Dancs Erzsébet, Gyurika Barbara és Kis Cecília

A megnyitó után kézműves foglalkozás lesz,

Magdus bevezeti az érdeklődőket a teatasak-

hajtogatós képek készítésére.

28-án (hétfő) 18.00 BioPont Klub. Biodinami-

kus gazdálkodás – fórum – (részletesen olvashat-

tak róla az áprilisi újságban)

Az előre egyeztetett csütörtök estéken 18.00-

20.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB (havonta)

A VILÁGJÁRÓK – Irán – program időpontja a

honlapokon és plakátokon lesz olvasható

26-án (szombaton) 13.00 Ulti Klub

Ugyanekkor: (szombat) TÁRSASJÁTÉK KLUB

26-án Kertészeti Fesztivál a Szent István park-

ban

27-én (vasárnap) 17.00 Nosztalgia Klub

TEXTIL-ÉKSZER KÉSZÍTŐ délutánra hívjuk a

kreatív érdeklődőket augusztusi szombat

délutánonként. A foglalkozástMagyar 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 jelentkezését, akik

elhivatottságot éreznek a település múltjának

kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett

családok életének, sorsának felderítésére.
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Alapfokú, 24 órás szövőtanfolyamot indítunk

megfelelő számú jelentkező esetén

szeptembertől, szerdai és szombati napokon.

Az időpontokat a jelentkezőkkel egyeztetjük,

lehetőség szerint a délutáni időszakra. A

részvételi díj eszközhasználattal,

anyagköltséggel együtt: 20.000.-Ft/fő.

A jelentkezés határideje: augusztus 27.,

5.000.-Ft előleg befizetésével, amelyre az

anyagvásárlás miatt van szükség. A

tanfolyamvezető Petrás Anna ÉLETFADÍJAS,

többszörös Nívódíjas népi iparművész.

Kozákné Zsuzsa: A szakképzési rendszer

átalakul - pályaválasztási lehetőségek és

buktatók az új rendszerben, az alábbi

témákban:

• a szakképzési rendszer átalakul - mire

figyeljünk oda a továbbtanulásnál? (buktatók,

változások)

• az eddigi 773 helyett 174 szakma közül

választhatnak a fiatalok

• az iskolatípusok elnevezése megváltozik -

mit jelent ez a gyakorlatban?

• az OKJ átalakul - januártól

felnőttképzésben nem lehet szakmát

szerezni.milyen lehetőségei maradnak a

felnőtteknek?

• linkgyűjtemény, ahonnan releváns

információkhoz jutunk.

Kozákné Zsuzsa

emberi erőforrás tanácsadó

tel: 06/70/570-0064

Mottó: "A tanulás nem felkészülés az életre: a

tanulás maga az élet." (John Dewey)

www.kamaszmentor.hu

Amárcius 31-én „elnapolt” VILÁGJÁRÓK

Bringatúra a Föld körül – Lázár Bálint és Sam

Calara előadására szintén sor kerül (az

ideérkezésüktől függően). A közösségi

oldalakon, honlapunkon és plakátokon

tájékoztatjuk az érdeklődőket az időpontról.

Addig is, aki szeretné, követheti sorsukat a

https://m.facebook.com/themightyride/?_rdr

Fb-oldalukon. Kényszerű „parkolásuk” alatt

sem tétlenkednek, Lvovból „átruccantak”

Kijevbe az ottani S.O.S. Gyermekfalu

vezetőjének a támogatásával, és jelenleg ott

önkénteskednek (Brovary-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 adják fel.

40 tonna tűsarokban

Kuthy Zsuzsa negyven évig taxizott, majd 59

évesen megszerezte a jogosítványt kamionra,

jelenleg pedig (közel egy évtizede)

kamionsofőrként járja a világot. Négy évvel

ezelőtt egy riportban azt mondta, egyik

szakma sem veszélyes, ha az ember tud a

partnerrel kommunikálni, és sohasem késő

elkezdeni valami újat. Rendhagyó

beszélgetésünk témája nem csak az izgalmas

munkája lesz, hanem irodalmi tevékenysége

is. Zsuzsa ír, és ebben a lapszámban az Anyák

Napja kapcsán olvashatják is az Egy csésze tea

illata című, kicsit szívszorító történetet.

Szeretettel küldi a Napló Olvasóinak.

Megfelelő számú jelentkező esetén újból

indítjuk a nemezelős tanfolyamot, továbbá a

patchwork (foltvarró) klubot. Várjuk az

érdeklődők jelentkezését!

A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai közé

mindazokat, akik szívesen énekelnek, és szeretik a

jó társaságot. A próba időpontja: szerda, 18.oo,

karvezető IványiMagdolna.

TÁRSASKÖR Előadásokat, programokat,

beszélgetéseket szervezünk a község és a környék

lakói számára, akik érdeklődnek amúlt és jelen

történései, jelenségek, okok és okozatok iránt,

kíváncsiak a világ dolgaira, vannak ismereteik,

véleményük, melyeket megfelelően alátámasztott

ellenvélemények hatására akár meg is

változtatnak.
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Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul

Erdőkertesen ősszel, megfelelő számú

jelentkező esetén. 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

szabályaival, a gomba termőtest felépítésével,

határozó bélyegeivel, a mérgezésekkel, a

felhasználással és tartósítással, a gyógyhatású

gombákkal. Elektronikus tananyagot és

jegyzetet is kapnak a részvevők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidónia

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

szidoniakis@gmail.com), valamint a Faluház

elérhetőségein.

JÁTSZANI JÓ! A TÁRSASJÁTÉK KLUBmár

több,mint egy éve működik. A havi egy

alkalommár kettőre bővült, az időpontját

minden alkalommal 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 klubműködik a Faluházban!

Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző

automatika-, látvány-elektronika áramkör építés.

Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux

alapismeretek. Klubvezető: Tóth János Péter.

Aműsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Pallag Katalin

A tábor a VEKOP-7.3.4-17-00012 „Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés

eredményessége érdekében” pályázatból valósult meg.
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július 22. szerda kommunális, szelektív 2, zöld 1-2
július 29. szerda kommunális, szelektív 1

augusztus 5. szerda kommunális, szelektív 2
augusztus 12. szerda kommunális, szelektív 1, zöld 1-2
augusztus 19. szerda kommunális, szelektív 2
augusztus 26. szerda kommunális, szelektív 1



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




