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Tisztelt Erdőker-
tesi Polgárok! 
Az eltelt 
időszakban az 
alábbi esemé-
nyekről számol-
hatok be. 

n Tekintettel arra, hogy Erdő-
kertes kapcsoltban áll az I. Hadi-
hajós és Tűzszerész Ezreddel 2018. 
július 25-én részt vettem a Folya-
mi hadihajózás 170. éves évfordu-
lójára rendezett ünnepségen.

n Július 26-án a SPAR műszaki 
szakembereivel egyeztettünk to-
vábbi parkoló helyek kialakításá-
ról a Béke utcában. Az elképzelés 
szerinti tervek most készülnek, 
majd megküldésre a SPAR-nak to-
vábbi egyeztetés céljából.

n Július 31-én a MÁV igazga-
tóival egyeztettem a helyszínen 
az állomás fejlesztéséről. A meg-
beszélés alapján a felújítási terv 
szeptember végére készül el. A 
megvalósításra előreláthatólag 

2019-ben kerül sor. 

n Augusztus 3-án immáron 13. 
alkalommal került megrendezésre 
az éves találkozó a Szentsarki Em-
lékkeresztnél.

n Augusztus 4-én az erdőkertesi 
KF GYM edzőterem-bővítésének 
megnyitóján vettem részt.

n Augusztus 13-án pályáza-
ti megbeszélést tartottunk, ahol 
téma volt a Veresegyház és Erdő-
kertes között kiépítésre kerülő ke-
rékpárút.

n Augusztus 19-én lakossági 
kezdeményezésre megtartottuk az 
I. Erdőkertesi Lecsó Piknik ren-
dezvényt melyen a legfinomabb 
lecsót készítő csapatokat díjakkal 
jutalmaztuk.

n Augusztus 20-án, az államala-
pítás ünnepén átadásra kerültek a 
helyi kitüntetések.

 Dr. Pásztor László
polgármester

Polgármesteri tájékoztató
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A Lecsópikniken

Gyermekkorom örök estéje

A falu gyermekkorom egyedi szépsége,
hovatartozásom, életem örök értéke.
A játék világa elvonja figyelmem,
a tarló libáit szem elől tévesztem.
A csalódástól futva hazamenekülök,
nagymamám már vár rám a kapu előtt.
A fejvesztett riadalmat látja az arcomon,
megfogja kezem és vezet az udvaron.
Drága szülikém kitárja az istálló ajtaját,
„nézz be fiam, keresd meg a gúnárt”.
Remegő figyelmem a homályba téved,
a csillogás felé, mely a sötétben fényes.
Édeském mondja „látod a fehér szárnyast,
óvatos elméjén túl te nem járhatsz.”
Szégyenkezve elindulok a kis konyha felé,
a vacsorát Kedveském elnézően tálalja elém.
Nagyapám a lócán ül, bajusza mosolyog,
megtört arcán a derű játékosan hunyorog.
A békesség jár-kel a kis házban,
bájos lényük halhatatlan a mában.
A mindenség temploma zengi a harangszót,
aki hallgatja tiszteli a Mindenhatót.
Az esti kártyaosztás felejthetetlen hangja,
hallom miként suhan minden lapja.
Beszélgetés a napi ténykedésekről,
nem feledkezik meg a múlt létezéséről.
A mesevilágban a szerény emberek imája,
a jövő felé tekint s az életet szolgálja.
Eljött az idő, már villanyt kell oltani,
reggel a napfény jön az éjszakát bontani.

Cserepka István
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Varázslatos alkonyat

A szeptemberi alkonyat színvilága, 
Gyönyörűen tükröződik a házak falára.
 
A kora esti napfény tündöklő varázsa, 
a színes vidám életet hűen szolgálja.
 
Az élet fény nélkül semmit sem ér, 
létezése a halandóknak kedves remény.
 
Az est ráborul a megpihent tájra, 
Ügyet sem vetve a rejtelmes homályra.
 
Megérkezett a pihenés, megbékélés órája, 
Reggel a pirkadat újra eljön e szép világba.

Cserepka István

Vigyázat,  internetes 
csalók!

Az internetes csalók ötleteinek tárháza 
kifogyhatatlan, újabb és újabb trükkel 

próbálkoznak, amivel megpróbálják becsapni a 
gyanútlan embereket. Az elmúlt időszakban a 
Gödöllői Rendőrkapitányság területén megsza-

porodtak az ún. „internetes csalások”.
A csalók az interneten különböző közösségi, illetve társ-

kereső oldalakon keresztül magukat hamis adatokkal fel-
tüntetve próbálnak a gyanútlan felhasználókkal kapcsolatot 
teremteni. Amennyiben olyan felhasználót találnak, akik 
hajlandóak velük ismerkedésre, bizalmukba férkőznek, kü-
lönféle meséket előadva. Általában amerikai, vagy angol 
állampolgárnak adják ki magukat, jó egzisztenciával rendel-
kezőknek (üzletember, katona), aki jelenlegi helyzete mi-
att bajba került. A baj megoldása miatt pénzt kérnek, majd 
ígéretet tesznek, hogy a helyzet rendezésével a kért összeget 
visszafizetik. Az előadott történet szólhat arról, hogy a csaló 
csomagja elakadt a VÁM-nál, kirabolták, kórházba került, 
haláleset történt a családban, bankszámlát, örökséget zárol-
tak, adótartozása van, ami miatt nem engedik ki az ország-
ból, de ezektől eltérő legendát is előadhatnak. Az összegek 
utalását hamis adatokkal egy bankszámlára kérik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, legyenek körültekintők és 
elővigyázatosak!

Kérjük a lakosságot, hogy kerüljék a neten az idegeneket!
Egy csinos hölgy vagy úr üzenetet küldött valamelyik kö-

zösségi felületen? Ha nem ismerik az illetőt, nem találkoztak 
még vele, legyenek nagyon óvatosak. A kibertérben sok a 
rejtőzködő, illetve a hamis személyazonossággal rendelkező 
egyén, akik másokat manipulálnak, és olyan dolgokra veszik 
rá a felhasználókat, melyeket higgadt gondolkodás után nem 
tennének meg. Ha biztonságban szeretnének lenni, akkor 
csak olyan embereknek engedélyezzék, hogy kapcsolatba 
léphessenek Önökkel, akiket személyesen is ismernek.

Ismeretlen bankszámlára, idegeneknek ne utaljanak pénzt!

Lukácsi Zsuzsanna
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Több bejelentés 
érkezett az elmúlt 
időszakban állat-
tartásra vonatko-
zóan ezért ehavi 
bejelentkezésünket 
az állattartásnak 

szenteljük. Más szabályok vo-
natkoznak a házi-, illetve ha-
szonállatokra és megint más a 
kedvtelésből tartott állatokra.

n Kísérletek bizonyítják, hogy 
azok az emberek, akik haszon- vagy 
hobbiállatot tartanak, jobb kedé-
lyűek, és az állat miatt az életükben 
kialakuló rendszeresség is pozitív 
hatással van a mindennapjaikra. 
Korábban hazánkban az önkor-
mányzatok helyi rendeletben sza-
bályozhatták a településen az állat-
tartást. Ennek azonban vége lett egy 
2012.október 1.-én hatályba lépett 
törvénymódosításnak köszönhetően.

Ez azt jelenti, hogy a haszonál-
latok tartását korlátozó, megtiltó 
önkormányzati rendelkezéseket 
- például állattartási övezetekre 
vonatkozó előírások, tartható ál-
latok száma - hatályon kívül kell 
helyezni. A szabályozás értelmé-
ben tehát önkormányzati rendelet 
ezentúl nem korlátozhatja egye-
bek mellett a tyúk, a nyúl, a sertés, 
a szarvasmarha vagy a ló tartását.

Felhívom a figyelmet, hogy mind-
ez nem jelent korlátok, feltételek nél-
küli állattartást; az állatok tartása 
ugyanis "nem veszélyeztetheti az 

emberek és állatok egészségét, jólétét, 
és nem károsíthatja a környezetet". 
A közlés szerint a jövőben ugyanúgy 
be kell tartani az állat-egészségügyi, 
közegészségügyi, állatjóléti, környe-
zetvédelmi, illetve természetvédelmi 
szabályokat, előírásokat, ahogy eddig. 

Fontos betartani a szabályokat a 
védőtávolságokat illetően a szom-
szédos kerítéstől, lakóháztól, kúttól, 
mielőtt elkezdjük tervezni kertünk-
ben az ólak elhelyezését.

n Kitart még a  meleg egy dara-
big, ezért fontos, hogy fokozottan 
figyeljünk arra, hogy szellős hűvös 
helyet biztosítsunk állatainknak 
ahol jár a levegő és mindig legyen 
előttük friss víz. Fokozott figyelmet 
igényelnek a beteg idős illetve a kö-
lyök állatok!

n 2018 évtől új elektronikus eb 
nyilvántartó programot vezetünk be 
Hivatalunknál. Bizonyára mindenki 
számára ismert, hogy az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás 
helye szerint illetékes települési ön-
kormányzat ebrendészeti feladatai-
nak elvégzése érdekében, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira tekintettel, három 
évente legalább egy alkalommal eb-
összeírást végez.

Kérem a Tisztelt kutyatulajdo-
nosokat, látogassanak el a http://
ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/ ol-
dalra, ahol egy rövid regisztrációt 

követően Erdőkertest kiválasztva az 
oltási könyv adatai alapján töltsék 
ki az adatlapot. Nem csak 3 évente 
kötelező ebösszeíráskor használható 
a felület, hanem itt kell bejelenteni 
az új kutyus érkezését, a meglévő 
eb esetleges elpusztulását is. Min-
den erdőkertesi ebtulajdonos segítő 
együttműködését nagyon köszö-
nöm!

n Aki ez idáig elmulasztotta az 
ingatlana és az ingatlan előtti köz-
terület gyommentesítését az tegye 
meg. A levágott zöldhulladékból  
remek komposzt lesz jövőre, illetve 
zöld zsákokban még novemberig a 
Zöldhíd elszállítja.

Mittó Gabriella  és
Miksi József

Közterület Felügyelők

környezetünk
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befogad-lak 
Hírek

Lezajlott az 
Első jótékonysá-
gi rendezvény a 
Befogad-LAK Er-
dőkertesi Állatvédő 
Alapítvány javára.

KÖSZÖNJÜK TÁMOGA-
TÓINKNAK AZ ADOMÁ-
NYOKAT, A SEGÍTSÉGRE 
FOLYAMATOSAN SZÜKSÉ-
GÜNK VAN!

Szuper családias hangulatban 
zajlott a lecsópiknik az ifjúsági 
táborban.

Volt kutyás bemutató, ahol 
részt vett a bemutatón Jenny 
és Lady is akik másfél éve még 
Befogad-LAK-os kutyák voltak, 
ma már boldog gazdisok! 

Aztán volt munkakutyás be-
mutató is, Panka kutyus mutat-
ta be tudományát, hog y hog yan 
lehet az erdőben szarvas gombát 
keresni  

Látványos izgalmas bemutatót 
láthattak a résztvevők, a kutyu-
sok remekül teljesítettek a meleg 
ellenére is. Lehetőség volt támo-
gatói tetoválást venni.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGA-
TÁSOTOKAT A BEFOGAD-
LAK-OS ÁRVÁK NEVÉBEN!

Augusztusban nég y új kutyus 
került a Befogad-Lak gondozá-
sába. Eg yikük Gysmo csipes volt, 
akiről lemondott a gazdája, A 
másik 3 – Maszat, Pihe és Tücsi - 
kölyök kutyák oltási programját 
megkezdtük, ivartalanítás után 
gazdikeresők lesznek. Maszat, 
Giysmo, Rexi, és Füsti pedig gaz-
dihoz költöztek!

Legyen sok boldog Gazdis 
évetek!

befogad-lak

Edzőpark bemutató

Pillanatképek

Szarvasgomba- 

keresés
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u Július 7-8-9-én Sörfesztivál 
a  Szent István parkban (részletes 
programok plakátokon, honlapo-
kon)

u 14-én 15.oo-19.oo  (péntek) 
Babaruha börze (jelentkezési határ-
idő: szeptember 7.)

u 14-15-16 KÖN (Kulturális 
Örökség Napjai)

Idén 48 éve, hogy átadták a mai 
művelődési intézmény (Erdőker-
tesi Faluház és Könyvtár) elődjét, 
a Klubkönyvtárat (amely 14 évvel 
ezelőtt Nagy László építész tervei 
alapján nyerte el mai formáját). A 
Faluház a település és a környék mű-
velődési, szórakozási igényeit elégíti 
ki, társadalmi eseményeinek ad he-
lyet. A KÖN egyik helyi eseménye 
az épület történetének bemutatása, 
majd egy speciális Örökség-séta: a 
Faluházból indulva a Rákóczi utca 
1. szám alatt lakó és dolgozó Rácz 
Krisztina festő-restaurátor művész 
műtermébe megyünk, ahol a karádi 
(Somogy m.) Szent László templom 
1700-as években készült főoltárá-
nak restaurálása folyik. Krisztina 
több hónapja dolgozik vele, hama-
rosan elkészül, s a karádiak ismét 
teljes pompájában birtokba vehetik 
a templomukat, ahol jelenleg nagy-
szabású tatarozás folyik. Az oltárt 
többször átépítették, az oltárképet 
utoljára az 1900-as években, s most 
az erdőkertesi Rácz Krisztina keze 
nyomán újul meg. 

A séták 15-én szombaton 18.oo-
kor, és 16-án vasárnap 15.oo órakor 
indulnak a Faluháztól (Fő út 112.).

Előzetes bejelentkezés szükséges 
a faluhaz@erdokertes.hu email cí-
men.
u 15-én (szombat) „Családi nap 

a természetben”
 Túra a Budai-hegyekben  – 

bővebb tájékoztató a honlapon és 
plakátokon.

u 16-án a Pesti Vigadóba szerve-
zünk utat, a Török Nemzeti Ifjúsági 
Filharmonikus Zenekar koncertjére

u 20-án 17.oo (csütörtök) 
Hétszínvirág Családi Klub

u 27-én 18.oo (csütörtök) 
Buschraft – folytatódik a sorozat – 
Előadó: Boldizsár József

u 29-én 18.oo (szombat)  „ITT 
ÉLÜNK” a településen és környé-
kén élő hivatásos és műkedvelő al-
kotók munkáiból készült kiállítás 
(TRIENNÁLÉ) megnyitója

„A sokszínűség jellemez bennün-
ket...”

Megnyitja: dr. Pásztor László 
polgármester

u 29-én 13.oo (szombat) 
UTLTI KLUB

u 30-án 17.oo (vasárnap) Nosz-
talgia Klub

1-7. Országos Könyvtári Napok 
„KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI 
HOZZÁFÉRÉS”

benne: 4-én  10.oo Tippentő-
Kerekítő – a legkisebbeknek, 

18.oo Hermann Irén: Egy min-
denkiért – a Dévény Annáról szóló 
könyv bemutatója, beszélgetés a Szer-
zővel (ismertető alább)

5-én 16.oo a Természetismereti és 
Természetjáró Tábor záróprogramja

5-én 18.oo MÉCSESGYÚJTÁS 
AZ ARADI VÉRTANÚK TISZ-
TELETÉRE A GYÁSZNAP 
ELŐESTÉJÉN A BATTHYÁNY-
PARKBAN

10-én 18.oo (szerda) Köszöntjük a 
szépkorúakat! - az Idősek Világnapja 
tiszteletére 

FELHÍVÁS!

• Helytörté-
neti kutatások-
kal foglalkozó 
klub létrehozását 

tervezzük, melyhez várjuk mind-
azon érdeklődők jelentkezését, akik 
elhivatottságot éreznek a település 
múltjának kutatására, az itt kezde-
tekben megtelepedett családok éle-
tének, sorsának felderítésére.

***
• Kedves 

Anyukák, Apu-
kák!

A tervezett 
SZÜLŐKLUB elindult a Faluház-
ban, a neve HÉTÉSZÍNVIRÁG 
CSALÁDI KLUB. Minden páros 
hét csütörtökön 17.oo órától van-
nak a találkozások, melyre a gyerme-
keket is hozni lehet. (Bővebben az 
előző számban.)

***
• Október 4. 18.oo 

EGY MINDENKIÉRT
„Két éve találkoztam 

először Dévény Annával, 
2016 tavaszán bólintott 
rá, hogy könyvet írjak 
róla. Egy éven keresztül 

beszélgettem vele, mint később ki-
derült, ez volt élete utolsó éve. 

Ösztönös újító volt, akit a gyógyí-
tás és olykor a sors komisz akaratával 
szembeni ellenállás hajtott. Eleinte ő 

www.erdokertesfaluhaz.hu

Szeptember

FalUHáz

Október
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maga sem tudta, mitől működik az a 
módszer, amelyre ráérzett. Mégis ez-
reket, kisebb és nagyobb gyerekeket, 
táncosokat, felnőtteket állított talp-
ra. Olyanokat, akikről talán senki 
sem hitte, hogy esélyük lehet a tel-
jes életre, vagy folytatódhat derékba 
tört pályájuk. Isteni kegyelemnek 
tartotta, amit kapott, ehhez mérten 
ragaszkodott annak tisztaságához. 

Nem értette, miért kellene róla 
könyvet írnia bárkinek. Ő csak tette 
a dolgát, gyógyított, segített. 

Szerény ember volt, de módsze-
rének elismeréséért megküzdött a 
bürokráciával, a kétellyel és a gyógy-
tornász szakmával is, amelynek élete 
végére legelismertebb művelője lett. 
Kemény harcos volt, talán túl ke-
mény is. 

Ő már nem érhette meg, hogy ez 
a könyv elkészüljön, de nekem min-
dent elmesélt. Én pedig leírtam”

Hermann Irén
Eredeti megjelenés éve: 2017

***
• A Faluház GYER-

M E K M E G Ő R Z Ő 
SZOLGÁLTATÁST  
szervez, elsősorban a 

saját rendezvényei ide-
jére, hogy a kisgyermekes szülőknek 
megkönnyítse a programjai láto-
gatását. VÁRJUK a jelentkezőket, 
akikkel elbeszélgetünk a feladatról.

***
• Megfelelő szá-

mú jelentkező ese-
tén újból indítjuk a 
bőrmíves, a kosár-
fonó és a nemezelős 

tanfolyamot, továbbá a patchwork 
(foltvarró) klubot. Várjuk az érdek-
lődők jelentkezését!

***
• TÁRSASKÖR
Előadásokat, prog-

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

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

***

A Kertesi Kamara-
kórus várja a tagjai közé 
mindazokat, akik szívesen 
énekelnek, és szeretik a jó 
társaságot. Próba minden 

csütörtökön 18.oo órától, karvezető 
Iványi Magdolna.

***

• JÁTSZANI JÓ! 
TÁ R S A S J ÁT É K 

KLUB indítását tervez-
zük felnőttek számára. 

A havi egy alkalom időpontját a 
jelentkezőkkel egyeztetve alakít-
juk ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen 
remélhetőleg sok ember érdeklő-
dését felkelti, és szívesen választja 
a kikapcsolódásnak eme formáját. 
Emellett – vagy ennek keretében 
– a bridzsben járatos emberek je-
lentkezését is várjuk, szeretnénk 
bridzs klubot is létrehozni.

***

• Mikrokontroller 
klub működik a Falu-
házban!

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

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

gép programozás. Linux alapismere-
tek.  Klubvezető: Tóth János Péter.

***

• A Kistérség Ma-
gazin főszerkesztőjé-
nek kérésére közöl-
jük: 

a lap márciustól 
Erdőkertesen a Falu-

házban kapható. Ára 180 Ft/db!
***

• A BioPont klub 2014. máju-
sától havi-másfélhavi 
rendszerességgel klub-
napot tart a Faluház-
ban, amelyen a témákat 
a tagok igényei szerint 

választjuk. A fő irányvonal továbbra 
is a környezettudatos, vegyszermen-
tes életmód kialakításához nyújtott 
segítség. Az előadásokhoz kapcso-
lódóan az egymástól-tanulás mód-
szerét (is) alkalmazzuk. A „benti” 
foglalkozások mellett célzott ter-
mészetjárásokon veszünk részt, pl. 
gyógynövény-ismereti és gyűjtő tú-
rán, továbbá gyakorlatban is megta-
nuljuk a gyógynövények feldolgozá-
sát.  A részvétel díjtalan!

***

• AVIVA gátiz-
mokat erősítő torna 
nőknek  (igény ese-
tén ősszel indul).

„A 3 órás alap-
tanfolyamon meg-
ismerjük a me-
dencealapi izmok 

feladatát, beszélünk arról, hogy 
milyen problémák esetén merül-
het fel izomgyengeség és meg-
tanuljuk a gátizmokat erősítő 
gyakorlatokat. Milyen probléma 
esetén ajánlott?

Stresszinkontinencia: amikor 
köhögésre, orrfújásra, futásra, 
ugrálásra, nevetésre a vizelet el-

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

kultúra
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csöppen; ha a szelek és a széklet 
visszatartása nehézséget okoz; 
hólyagsüllyedés (hólyagsérv); 
méhsüllyedés; végbélsüllyedés 
(végbélsérv); tág hüvely...

A tanfolyam elvégzése után heti 

egy alkalommal közös gyakorló  
órákon tudjuk együtt végezni a

feladatokat, illetve otthon is 
ajánlott napi 20 percet gyakorol-
ni a tartós eredmény eléréséhez.” 

Zelei Éva

FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL>

Pallag Katalin

közösség

Végletek
Ha az 

embereket a 
s z u b k u l t ú -
rákról kérde-
zik, nagyát-
lagban a két, 
talán legszél-

sőségesebb stí-
lust fog ják elsőként megemlíteni: 
a tarajos, illetve a bőrfejűeket. 

Így ezúttal cikkünk a punkokról 
és skinheadekről fog szólni.

Punkok

A rock and roll sok ma is élő 
irányzatnak és stílusnak adott ala-
pot. Az egyik ilyen ága a punk, 
amely az 1970-es években tűnt fel, 
s botrányok, verekedések közepette 

talált rá rajongótáborára. Nagy-Bri-
tanniában válság uralkodott ebben 
az időszakban; munkanélküliség, 
rasszizmus, gazdasági visszaesés 
adott táptalajt a punk irányzat fel-
lendüléséhez. 

1976-ban, amikor megrendez-
ték az első punk fesztivált Lon-
donban, még csak nézőként volt 
jelen Sid Vicious, a punk irányzat 
talán legismertebb együttesének, a 
Sex Pistolsnak a basszusgitárosa; s 
a punkvilág talán legnagyobb bot-
rányhőse. A fesztiválon állítólag ő 
kezdte el a lökdösődést, amit ma 
már úgy ismerünk: pogó. 

Már az első punk együttesek sem 
a jó modorukról voltak híresek, így 
az emberek követelni kezdték, hogy a 
hatóságok tegyenek valamit az irány-

zat féken tartása végett. 
Bár a ’70-es éveket a punk arany-

korának tartják, sokan kételkednek 
abban, hogy sikerült volna bármi 
örököt is adnia a zeneiparnak. Obsz-
cén, sértő szövegeikkel, sokszor ze-
nének minősíthetetlen gitár és dob 
játékaikkal úgy vélik, ez a műfaj már 
akkor is és azóta is a haláltusáját vívja. 

A punk zenemozgalom legis-
mertebb képviselői a Ramones, a 
The Clash, és a Sex Pistols, a ’80-as 

rockerek és rockzene
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évek óta máig aktívan zenélő együt-
tesek közül pedig a The Offspring, 
a Die Toten Hosen, és a Green Day.

A „punk-viselet” éppúgy jelen 
van a divat világában, mint bárme-
lyik másik szubkultúra stílusa, ám 
vérbeli képviselői szintén életérzés-
ként határozzák meg ezt a mozgal-
mat (mint a legtöbb irányzat). Ezen 
életérzéshez azonban nem ritkán 
egyfajta elutasító, agresszív világné-
zet is társul, nem véletlenül.

A punkok minden téren anar-
chistának vallják magukat olyany-
nyira, hogy sok esetben még ruhá-
ikat is ők maguk készítik el, ezzel 
lázadva a divat ellen.

A ’70-es évek punk szövegei 
szókimondóságukról voltak ismer-
tek; témájuk többnyire a munka-
nélküliség, a városi csavargás és az 
élet minden problémája volt. A 
hangsúly azonban mindig a kor-
mányellenességen volt. Ellenezték 
a rasszizmust, a kapitalizmust és a 
katonaságot is. Ennek ellenére a ba-
kancs rájuk is jellemző. Kiegészítőik 
között jóval több a fém, elterjedtebb 
a piercingek, valamint a szegecsek 
viselete. Ruhatárukban megtalál-
hatóak a farmer- és bőrnadrágok, 
illetve kabátok; a szakadt ingek és a 
hasított, vékonyanyagú nadrágok is. 
Legfelismerhetőbb védjegyük a szí-
nes kakastaréj. 

Különös megjelenésükkel lázadó 
életformájukat akarták kifejezni, s 

szó szerint a frászt akarták ráhozni 
az utca emberére. Manapság már ke-
vésbé jellemző ez a fajta cél, de több-
nyire valóban az áll punknak a fiata-
lok közül, akiben teljes elutasítás van 
a rendszer, a szülők és a felnőttek 
felé. Gyakran bandákba tömörülve 
láthatjuk őket az utcákon vagy a par-
kokban.

Mint a legtöbb zenei szubkultú-
ra, a punkok esetében is igaz, hogy 
nem szabad és nem is lehet általá-
nosítani. A punkkal kapcsolatban 
is helytálló, hogy ahány képviselő, 
annyiféle stílus, életszemlélet és tö-
rekvés. Ugyanúgy találunk negatí-
vumot, mint pozitívumot.

Magyarországon a punk-moz-
galom elsősorban a ’68-as gene-
rációhoz köthető. Míg az ’56-sok 
kényszerű felejtésre és hallgatásra 
voltak ítélve, addig a későbbi ge-
nerációk úgy érezték, nem kérnek 
a szüleik konformista életéből. Ők 
már átvették a nyugat stílusait és 
életformáit, s létrehozták saját kul-
túrájukat. 

A rock továbbra is egy olyan élet-
érzés jelképe volt, amely elutasította, 
megvetette a múltat, azt a konfor-
mista konszolidáltságot, melyet az 
idősek képviseltek. Az együttesek 
dalszövegeikben kifejezték azt az 
elutasítást, kívülállóságot, amely jel-
lemezte a ’68-as generációt. Másfaj-
ta gondolkodásmódot képviseltek, 
nem a „megszokottban” akartak 
élni. Közösséget építettek, és ösz-

szetartóak voltak, amit öltözködé-
sükkel is kifejeztek, mindezt persze 
provokatív módon.

A punkok a digókkal és a „csöve-
sekkel” párhuzamosan jelentek meg, 
de a punkok nem alkottak egyetlen 
nagy közösséget. A punk eredetileg 
az olyan fiatalok gyűjtőneve volt, 
akik munkanélküli, utcai csavargó 
életmódot folytattak feltűnő öltö-
zékben. A lakótelepi, úgynevezett 
panel- és artpunkok jó részét ekkori-
ban értelmiségi fiatalok alkották. A 
’90-es évekre a punk zenét kedvelők 
és életformát élők egy része levált, 
sokan közülük a skinhead kultúra 
képviselői lettek később. 

Skinheadek

A skinheadeket, avagy magyaro-
san, bőrfejűeket a legtöbb ember úgy 
„ismeri”, mint azok a kopasz, erősza-
kos, neonáci fiatalok. Az igazság az, 
hogy bár többféle skinhead létezik, 
eszmétől függően, egy részükre ez 
valóban érvényes. Köreikben fontos 
a hierarchia, a név, és a tettek beszél-
nek helyettük.

A két fő csoport, amibe a 
skinheadeket sorolni lehet manap-
ság, az NS (National-sozialistische 
– vagyis, aki neonáci elveket vall), 
és a hagyományos nacionalista, 
patrióta, aki vallástól, rassztól, 
nemtől függetlenül a nemzetét 
képviseli. Hozzáteszem, ez utóbbi 
legtöbbször elítéli az előbbieket.

közösség
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Mint a legtöbb szubkultúra eseté-
ben, most is elmondható, hogy azon 
képviselői, akik „menőségből”, kvázi 
sportból állnak be egy szubkultú-
rába, valószínűleg nem tudnának 
választ adni arra a kérdésre, hogy 
kik is voltak az első skinheadek, mit 
képviseltek, és honnan ered a bőrfe-
jűség. Annyit előrebocsátanék, hogy 
koránt sem rasszistaként kezdték pá-
lyafutásukat. 

A mozgalom kialakulása a hat-
vanas évek végére tehető, a helyszín 
pedig Nagy-Britannia. Megjelené-
sükre már ekkortájt is a rövid haj és a 
katonai viselet volt jellemző, jóllehet 
a bakancs inkább szolgált munkavé-
delmi ruházatként, mint a katona-
sággal való szimpátia jeleként. Álta-
lános megjelenésük: bomberdzseki, 
Martens-bakancs, nadrágtartó, és 
sok esetben felhajtott, szűk farmer.

A mozgalomnak, indulásakor 
még nem voltak szélsőséges meg-
nyilvánulásai, olyannyira nem, 
hogy a színesbőrűek jelenléte 
sem volt ritka az irányzatban. A 
skinheadek többsége az alsó-, és 
középosztályhoz tartozott. Mun-
kásosztálybeliként elsődleges sé-
relmük az osztályok közötti kü-
lönbségek voltak.

A kutatók közül sokan úgy vélik, 
hogy a modok (a modernistából) és 
a dél-londoni Rude Boy-ok lehettek 
a skinheadek elődei. A modoknak 

szintén fontos volt a jó megjelenés és 
a márkás ruhák viselete, épp úgy, mint 
a skinheadeknek, az utóbbiak viszont 
praktikusabbnak találták a rövid 
hajat, mind a nehéz fizikai munka, 
mind pedig a verekedés szempontjá-
ból. A teljesen sima fej csak a későbbi-
ekben vált védjegyükké. Ekkoriban a 
rasszizmus még nem ismert fogalom 
volt a körükben és előszeretettel jár-
tak raggae koncertekre. 

A hetvenes évek elején tűntek fel 
az első skinheadek a londoni focicsa-
patok szurkolói között, nem éppen 
kitüntetendő viselkedésükkel, s ek-
koriban már kezdett kialakulni ró-
luk a ma is élő kép. Sokuk azonban 
még nem osztotta a szélsőjobboldali 
nézeteket, s nem meglepő módon a 
skinheadek nagy része 1974-re meg-
növesztette a haját, és beolvadt más 
szubkultúrákba.

A kutatók 1977-re datálják a 
mozgalom újbóli feltámadását, 
amikor még a punk is erősen az él-
mezőnyben volt. Ekkortájt jelent 
meg a mozgalomra erősen ható 
Skrewdriver zenekar is, amely a kez-
detekben még csak a munkásosztály 
problémáival foglalkozott, később 
aztán egyre inkább politizálni kez-
dett dalaiban. Ők tekinthetőek a 
skinhead-mozgalom legszélsősé-
gesebb képviselőinek. (A zenekar 
egyébként 1993-ig volt aktív.)

 A hetvenes évek végén és a 
nyolcvanas évek elején kezdődött 

el a skinheadek jobboldal felé hú-
zása, s legtöbbjük egyből a British 
Movement, a National Front vagy 
egyéb szélsőjobbos szervezetek-
nél kötött ki. Nem kis feszültséget 
szült a csoporton belül is az, hogy 
nagyon sokan szélsőjobboldali né-
zeteket kezdtek el vallani. Ekkor-
tól kezdve egyre többször fordult 
elő, hogy nem csak a stadionokban 
verekedtek, hanem más szubkultú-

rákkal, és sok esetben etnikumokkal 
szemben is erőszakosan léptek fel. 
A kutatók úgy ítélik, hogy ennek 
ellenére a nyolcvanas években még 
mindig csak egy szűk csoportra volt 
jellemző a szélsőséges szemlélet. A 
mai generációk körében többnyire 
szélsőjobboldali nézetekkel talál-
kozhatunk, pedig korábban akadtak 
kopaszok a baloldalon is, még hozzá 
igen szép számban.

Másik érdekesség, hogy a 
skinheadek egy csoportját a pun-
koktól eredeztetik, holott ez a két 
szubkultúra mindig is ellentéte volt 
egymásnak. Találkozásaik viszont 
csak a bőrfejűek jobboldal felé hú-
zásától kezdve torkollanak vérre 
menő verekedésekbe, az előtt jó vi-
szonyt ápoltak. 

Rockernek (sokan keverik össze 
e két szubkultúrát) már csak abból 
a tényből kifolyólag sem nevezhető-
ek a skinheadek, hogy zenei ízlésük 

FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL>



11közösség

Az Erdőkertesi Ulti-
Klub ismét sikeres volt 

Domonyban

2018. augusztus 18-án ismét 
meghívást kaptunk Domonyba a 
Körzeti Ulti Emlékversenyre.

A résztvevők Aszód, Iklad, Kar-
tal, Domony, Veresegyház és Erdő-
kertes településeekről érkeztek.

A versenyre 38-an neveztek.
Erdőkertes kilenc fővel vett részt 

a versenyen.
Egyéniben és csapatban is hirdet-

tek eredményt.
Egyéniben első helyezett lett id. 

Vígh Gyula.
Csapatban Erdőkertes harmadik 

helyen végzett, amelyben a három 
legjobb eredményt elért erdőkertesi 
versenyző volt: id. Vígh Gyula, Deák 
Lajos, Allmann Ferenc.

Gratulálunk minden 
résztvevőnek!

Terebesi Sándor

sokkal inkább a korai streetpunk 
(Oi!) felé húz. Kedvelt műfajaik 
között megtalálható a „skinhead 
reggae”, a ska, az RnB, a jazz, a heavy 
metal és a rock néhány fajtája; mára 
mondhatni saját zenei szubkultúrát 
alakítottak ki.   

Cikk: Virginia Sol & Lady M.

Felhasznált irodalom:

Szakács Gábor: Nagy rock ’n’ roll 
könyv

Kamasz Szerviz Team: Divatirány-
zatok, stílusok, kihívások és veszélyek

http://www.kamaszszerviz.hu/
cikkek-tanulmanyok/item/14-
divatiranyzatok-stilusok-kihivasok-es-
veszelyek

Lendvai Lilla: … és újra itt a: 
PUNK!,

http://fashioncrush.cafeblog.
hu/2013/09/02/es-ujra-itt-a-punk/

Rubicon: Valuch Tibor: Csövesek, 
digók, punkok

Jávorszky Béla Szilárd és 
Thoroczkay Zsolt: Skinheadek – 1. A 
kezdetek: Nagy-Britannia –  

h t t p : / / w w w . j b s z . h u /
r o c k t o r t e n e t i k o n y v e k / 5 6 -
kezdetek/902-skinheadek-1-a-
kezdetek-nagy-britannia.html

Barotányi Zoltán: Bakancsok és 
tar fejek – http://magyarnarancs.hu/
kultura/bakancsok-es-tar-fejek-90147

http://sharp.uw.hu/magunkrol.
html
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jUnior 
mentor 

Program 
az erdőkertesi Neumann 

János Általános Iskolában

Kedves Szülők,
Kedves Felsősök!

Örömmel osztjuk meg a  
Diakrónia Oktatási Központ és 
az erdőkertesi Neumann János  
Általános Iskola közös szervezésé-
ben induló legújabb programunkat, 
melyet 2018 szeptemberétől veze-
tünk be az iskola felső tagozatos di-
ákjai számára.

Cégünk több éve dolgozik együtt 
kis, - és középvállalatokkal a szer-
vezetfejlesztés, termelékenység, - és 
hatákonyságfokozás, valamint keres-
kedelmi marketing területeken, il-
letve széles látókörrel rendelkezünk 
a gazdasági, - és tőzsde világban. 
Mindemellett önismereti csoport-
trénerekként több száz felnőttnek, 
valamint gyermeknek tartott tan-
folyam és tréning után, erdőkertesi 
lakosokként szeretnénk saját lakó-
helyünk gyermekeinek is átadni azo-
kat a való életre felkészítő informá-
ciókat, készségeket és képességeket, 
amelyeket évtizedes munkánk során 
a vállalati, valamint magánszektor-
ból, a magán emberek kapcsolati 
problémáinak tükréből hozunk. 

Legfőbb célunk az önmagát kife-
jezni képes, reális jövőképpel rendel-
kező, tudatos kamaszok felkészítése 
a továbbtanulásra, valamint a belső, 
- és külső környezetükkel való össze-
kapcsolódásra. 

Foglalkozásainkat két korosztály-
ban indítjuk el, 5-6. osztályban, va-
lamint 7-8. osztályban, havi rendsze-
rességgel, alkalmanként 90 percben. 

Amit a program keretében nyúj-
tunk:
u A gyerekek és fiatalok tanulás-

technikáinak javítása
u Fiatalkori önismereti alapok 
u Tudatos kapcsolatteremtés, - 

kapcsolatmegtartás
u A kapcsolati háló stabilitása / 

kapcsolati elakadások
u Saját történetekből fakadó 

blokkok és gátak feloldása
u Szemléletmódok és szemlélet-

váltások a mindennapokban
u A blokkok felhasználási útjai
u Kommunikációs technikák 

minden korosztályban
o Kompromisszumkötés
o Érdekérvényesítés/Asszer-

tív kommunikáció
o A különböző személyiségtí-

pusok kommunikációja és akció-re-
akciói
u Tárgyalási technikák
 o Prezentációk 
 o Projektek
 o Előadásmódok 
u Motiváció a mindennapokban
u Hétköznapi életben működő 

jelenlét-fókusz gyakorlata
u Célkitűzések és jövőtervezés
u Design és stílusorientáció ki-

alakítása
Találkozunk a szeptemberi első 

szülői értekezleteken, ahol szemé-
lyesen is bemutatjuk a Junior Men-
tor Programot, és várjuk szeretettel 
a kérdéseket is. 

Fehér – Pál Rita és Fehér Tamás
www.diakronfokusz.hu
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Nem egy-
szerű a kerté-
szeti tanács-
adás, mivel a 
cikkem meg-
írása és a 
m e g j e l e n é s e 
között két hét 

is eltelhet, jelentős változást hozva 
a növények életében. Az idei nyári 
aszályos időszakban a tanácsadás 
szerepét részben a vigasztalásnak 
kell átvennie.

A közvetlen napot kapott pa-
radicsom szinte megfő a szá-

rán, a levelei már régen leszáradtak, 
lehullottak. Nem használt a bőséges 
elárasztó öntözés sem. A félárnyék-
ban tenyészők szépen túlélték. Ta-
nulság legyen másoknak és nekem 
is, hova telepítsük legközelebb. 

Az alma, körte, szilva folyamato-
san dobálja le éretlen termését, de 
azért sok marad fenn. A nagy szemű 
szőlőfajták a napsütötte oldalukon 
megégnek, barnulnak, töppednek. 
Mindezeket azért írtam megnyug-
tatásul, hogy nem a kertészek hi-
báztak, de több odafigyeléssel eny-
híteni lehet a kárt. ( Jut eszembe: 
Az alkoholistának mondja az orvos: 
Mindennek az alkohol az oka. Vá-
lasz: Maga az igazi orvos, doktor úr, 

eddig mindenki engem hibáztatott).
Öntözni kell reggel vagy este le-

hetőleg árasztással. Nem pótolja az 
esőt, de mindenki tapasztalhatta, 
hogy az átlagos gyep még öntözés 
ellenére is szalmasárgára szárad, de 
egy kiadós eső után egy héten belül 
szépen kizöldül. Öntözzük a vete-
ményeinket (babot, zellert, karalá-
bét, petrezselymet, sárgarépát, cék-
lát, sóskát, spenótot, sütőtököt), ne 
feledkezzünk meg a már letermett 
eperről, málnáról sem, mert jövőre 
is számítunk rájuk. Az 1-2 éve tele-
pített szőlő, málna, ribizli, facseme-
te meghálálja a vizet. Ezek mellé már 
telepítéskor egy-egy alját levágott, 
kupak nélküli palackot szoktam 
fejjel lefelé beásni, így az öntözővíz 
közvetlenül és biztosan a gyökerek-
hez jut.

A szőlőt, körtét intenzíven tá-
madják a darazsak. Üzletekben kap-
ható darázscsapdákba sör-víz-ecet-
cukor csalétket teszek, sok darazsat, 
legyet, lepkét összegyűjt néhány nap 
alatt. Egyszerű csapda készíthető 
műanyag palackból. Le kell vágni 
a felső harmadát, és kupak nélkül 
fordítva belenyomni a felső részt az 
alsóba. Tapasztalat szerint csak a tel-
jesen átlátszó palack használható, a 
színesbe nem megy bele semmi.

Visszautalok az írásom elejére, 

lehetséges, hogy az itt leírtak jó 
része idejétmúlt, de jövőre is igaz 
lehet. Ne adjuk fel a reményt, ilyen 
aszályos év emlékezetem és feljegy-
zéseim szerint az utóbbi 40 évben 
nem volt.    

Horváth Viktor

kertelés

Tartós az aszály, kilátszik az Ínség-szikla a Dunából
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áldás, 
békesség!

Mondhatjuk: ez a nyár na-
gyon gazdag volt! Ez nem 

azt jelenti, hogy sok lett a pénzünk, 
de azt igen, hogy megmutatta az 
Úr, hogy gazdagok vagyunk. Egy-
részt azért, mert sokan vannak kö-
zöttünk olyanok, akik Isten ügyé-
ben másokért tudnak tenni. Meleg, 
fülledt napokon is, hőségben is oda 
tudják tenni magukat gyermekeink 
öröméért.

Másrészt azért is gazdag ez a 
nyár, mert sok olyan program „ter-
mett”, amelyen sokan örülhettek, 
fejlődhettek, személyiségük, önis-
meretük, nem utolsó sorban a hi-
tük erősödhetett.

Mégis a legfontosabb felisme-
résünk az lehetett, hogy gazdagok 
vagyunk, sok a gyermekünk. Ha egy 
társadalom értéknek tartja a gyer-
meket, ott lesz jövő, ott van jövő. Ha 
egy egyház értéknek tartja a gyerme-
ket, ott van jövő, ott lesz jövő.

Gyülekezetünk szervezésében, 
a váchartyáni református templo-
munkban 2018. júliusban és augusz-
tusban kb. 200 gyermek vett részt 
napközis programokon. Július 2-6 
között ismét közénk jöttek amerikai 
barátaink, akik nem az általánosan 
meglévő „amerikai álom”-képet su-
gározták, nem volt hollywoodi film-
vászonról lejött vagányság, trágár-
ság, kihívó viselkedés, de bizony volt 
alázat, szeretet, hit. Mintha nem ezt 
szoktuk volna meg. Az evangéliu-
mot hirdették angol nyelven közöt-
tünk is, mint még a nyáron másik 7 
helyen. Céljuk, hogy az Isten szere-
tetéről, Jézus Krisztus kereszthalálá-
ról és feltámadásáról szóló örömhírt 
osszák meg minél több emberrel. 
Csak azt tudjuk mondani visszaem-
lékezve: áldott hét volt, aki részt vett 
rajta, lelkiekben sokat gazdagodott.

Az augusztus 6-10 közötti hit-

tanos gyermektáborunkba szívesen 
jött el 140 gyermek, így a segítőkkel 
együtt 155-en voltunk együtt. A szo-
katlan létszám ellenére azt tapasztal-
tuk, hogy a tábor nem balesetekről, 
nem verekedésekről, nem unalomról 
szólt, hanem hasznos foglalkozások-
ról, fiatalok bibliai színdarabjairól, 
kiscsoportos beszélgetésekről, spor-
tos, ügyességi játékokról, akadály-
versenyről, sőt, érdekes kísérletekről, 
amelyek szintén a bibliai igazságot, 
mondanivalót támasztották alá. 
Olyan énekekről szólt, amelyek a 
lelkünket emelték Istenhez, ame-
lyek éneklésével a gyerekek imádsá-
gokat tanultak meg. Sok kortársuk 
már nem tanul imádkozni. Az Xbox 
irányítását, angol káromkodásokat, 
gokartozást megtanulja, de imád-
kozni lassan elfelejt mai társadal-
munk. Ezek a táborok segítették 
őket abban, hogy ha bármikor jön az 
életükben bármilyen válsághelyzet, 
legyen egy mennyei segítségük, Akit 
hívhatnak, Akihez kiálthatnak. Aki-
vel kapcsolatban lehetnek olyankor 
is, amikor nincs semmi baj, hanem a 
kapcsolat maga a fontos.

Sőt, azért imádkozunk, hogy raj-
tuk keresztül azokhoz a családokhoz 
is eljusson az örömhír, akik most 
még Istentől távol vannak. Az Isten 
szeretetéről szóló örömhír monda-

nivalóját kívánom minden Kedves 
Olvasónak azzal az igével is, amelyet 
a hittan táborban tanultunk meg: 
„Senkinek ne tartozzatok semmivel, 
csak azzal, hogy egymást szeressé-
tek!” Róma 13,8

Áldja meg az Úr a nyár után  
az őszt is! Ámen

Gergely Ferenc Barnabás
váchartyáni református lelkész

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

Ligetek, 2017. augusztus 08-tól 18.

Első alkalommal került meg-
rendezésre a Veresegyházon 

és vonzáskörzetében élő képző- és 
iparművészek részvételével a Veres-
egyházi Művésztelep.

A művésztelep alkotói közös-
ségének célja: A minőségi képző-
művészeten keresztül szeretnénk 
megteremteni egy integrációban 
gondolkodó, a kulturális azonossá-
gokra épülő művészeti párbeszédet, 
ezáltal egy sztereotípiáktól mentes 
művészeti reprezentációt.

Fontos programként műhelyfog-
lalkozásokat terveztek megvalósíta-
ni, amelyeket a meghívott művészek 
tartottak a művésztelep ideje alatt a 
helyi érdeklődő gyerekeknek és fia-
tal tehetségeknek. Zenei és irodalmi 
programokkal is készültek, továbbá 
az érdeklődők előadást is hallhattak 
a pluralizmus témájában.

Művésztelep vezető: 
Kállai András képzőművész
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Első lépések 
a digitális világba 

IKER 1 - 35 órás képzés

A képzés célja, hogy a résztve-
vők képesek legyenek használni 
az infokommunikációs eszközük 
(TABLET, okos telefon) alapve-
tő funkcióit, képesek legyenek az 
interneten tájékozódni, könnyen 
hozzáférhető információkat meg-
szerezni, elektronikus levelezést 
bonyolítani.

Önállóan használom az 
informatikai eszközömet 
IKER 2 - 35 órás képzés

A képzés célja, hogy a résztve-
vők képesek legyenek a képzés so-
rán használt eszközeik (PC, tablet, 
okostelefon stb.) önálló működteté-
sére, a legfontosabb beállítási lehe-
tőségek használatára, az interneten 
gyűjtött információkat fel tudják 
dolgozni, azokat konkrét problémák 
megoldására felhasználják. Elektro-

nikus ügyintézésre legyenek képesek 
(pl. Ügyfélkapu), elektronikus leve-
lezés során képesek legyenek csatol-
mányokat használni.

A két képzés egymásra épül, azo-
kat záróvizsga követi, amely egysze-
rű feladatmegoldásból áll.

Jelentkezhetnek azok a 16-65 
év közötti, magyarországi, közép-
magyarországi lakóhellyel ren-
delkező magánszemélyek, akik a 
szerződéskötés időpontjában nem 
állnak középiskolával, felsőoktatá-
si intézménnyel tanulói/hallgatói 
jogviszonyban, és e képzési prog-
rammal párhuzamosan nem vesz-
nek részt hazai vagy európai uni-
ós forrásból megvalósuló digitális 
kompetenciafejlesztésre irányuló 
informatikai képzésben. 

A sikeresen vizsgázók a képzés 
végeztével hazavihetik a képzésen 
használt tabletet/mobiltelefont.

A képzésre jelentkezni lehet az 
alábbi jelentkezési lapon. 

A kitöltött jelentkezési lapo-
kat az Erdőkertesi Polgármesteri  
Hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban lehet leadni.

Jelentkezési határidő: 
2018. szeptember 30.

FelHÍVás térÍtésmentes inFormatikai 
kéPzési leHetŐségre!

"

Aludj már kisfi-
am, késő van! 

Jegesmedve anyuka 
a sírás határán kérleli 
csemetéjét... Elhang-

zott már sok mese, altató brummo-
gás, de a sarki fény csak nem hagyja 
aludni a bocsot. Mindenféle kifogá-
sok kerülnek elő, mint például: "kint 
van a hó alól az egyik-másik lábam" 
és hasonlók...

Anya némi nyugtató hatású zuz-
mó elrágcsálása után a férjét kérleli:- 

csinálj már valamit ezzel a kölyökkel, 
mert mentem megdörmögök!

Apa, a megfontolt, vonakodva 
bár, de leteszi a friss, alig kétéves 
Havazin sportújságot és az éppen 
heringet majszoló halpikkelyes szá-
ján így szól picinyéhez: akarod, 
hogy pandamacit csináljak Belőled?

Bocsunk felmacizódik. Azt ho-
gyan kell?

Hát úgy, hogy, ha nem alszol el 
de hirtelen, akkor kapsz kettőt a sze-
med alá! Nem gondolja komolyan, 

de kell az atyai szigor!
Bocsunk mérlegel... Képes lenne 

erre az apám? Á, dehogyis!
- Apaaa! Pisilni kell, kakilni kell, 

éhes vagyok, szomjas vagyok!
Ja és aludni akarok! Meg anyát is 

akarom...
-S.Zs-

ez + az
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Községi ünnepség
a Szent István Parkban

Községi díjak, elismerések átadása
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