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Tisztelt 
Erdőkertesi 
Polgárok! 
Az eltelt 
időszakban 
az alábbi 
események-
ről számol-
hatok be. 

n Augusztus 29-én részt vettem 
a Veresegyház és környéke Szenny-
vízközmű Társulás tanácsülésés. El-
fogadásra került a társulás 15 évre 

előretekintő gördülő fej-
lesztési terve. Előreláthatólag 
minden évben lesz lehetőség a 
szennyvízcsatornahálózat fejleszté-
sére. Azóta az anyag a Képviselő-
testület elé került, melyet Képvise-
lő-testületünk is elfogadott.

n Ugynezen a napon az Ön-
kormányzat együttműködési meg-
állapodást kötött a Coincidance 
Táncszínházzal, mint befogadó. A 
Táncszínház műsorai az ősztől sze-
repelnek majd a Faluház műsorán.

n Augusztus-szeptember hónap-
ban megtörtént a Fő úton Tó út és 
Tégla utcák közötti szakasz felújí-
tásának előkészítése. A beruházás 
megkezdődött, az építés ideje alatti 
kellemetlenségekért szíves elnézé-
süket kérjük. A felújítás október 
végére elkészül.

n Szintén augusztus és szeptem-
ber hónapban megtörtént a bölcső-
dei pályázat előkészítése, tervezte-
tése. Az önkormányzat a hó végén 
pályázatot nyújt be 4 csoportszobás 
bölcsőde létesítésére.

n Szeptember 7-9 között meg-
rendezésre került a III. Erdőkertesi 

Sörfesztivál.
n Szeptember 11-én Veresegy-

ház és Erdőkertes egyeztetett a te-
lepülések által külön benyújtandó, 
de egymáshoz természetben kap-
csolódó Kerékpárút pályázat elké-
szítéséről

n Ugyanezen a napon a TÖOSZ 
Elnökségi ülésén vettem részt.

n Szeptember 13-án Képviselő-
testületi ülést tartottunk.

 Dr. Pásztor László
polgármester

Tóth Árpád: 
OKTÓBER

A levegő hideg, kék és merev, 
S sziszegve metszi éles cirpelés, 
Mint bánya mélyén a kék érceret 
A zengő fúró. Már a fény kevés. 
A sötét ég tisztára van seperve, 
A láthatár fakó vonal, üres, - 
Vízszintes közönyét ezüst s veres 
Tornyok nem gyujtják fel már. Komor este. 
 
Október. Pompa és szín nincs tovább. 
Ó, mikor még arany fény lihegett, 
S tömör bíbor és roskadó brokát 
Fedte a kéjes, ájult ligetet... 
Már meztelen az erdő. Végesvégig 
A züllött úton roncs, bú és szemét. 
Korhadó tönkök. Egy nyirkos, setét 

Kórón vén varjú hamvas hasa kéklik. 
 
Ősz, fáradt isten! - csendes és unott, 
Kinek halavány ujjaid közül 
Arany hullt, s már aranyaid unod, 
Szeretsz-e? - lelkem hozzád menekül. 
Szemed sárga, hűvös nézését küldd le 
A szívemig a hervadt végtelenből, 
Ím hozzád búsan és keserűn leng föl 
Eltűnődésem lassú tömjénfüstje... 
 
Mért élek én - s boldog mért nem vagyok? 
Mért fáj ez örök, tűnődve kuporgó 
Magány? - és máskor mégis mért sajog 
Magányért lelkem? Ó, lélek, te forró 
Tropikus homok! mért hajtasz virágot: 
Gyönyörű vágyat s jaj, gyökértelent? 
Arany gyümölcsöt a nagy őszi csend 
Nekünk nem hoz, csak bút, beteg sirámot... 
 
Ó, ez a vak, szeszélyes földi élet 
Adott-e kincset, mely ma is enyém? 
Vagy, mit ha bús szemem vizsgálva nézett, 
Nem halt el róla szomorún a fény? 
Mily szent iramban nyargalnak a lázak, 
S mily sánta mind a beteljesedés... 
Ez hát az élet-lecke? - e kevés 
Bölcsesség? - ez a lemondó alázat?... 
 
És mégis, míg elnézem csendesen 
A vízesést, mely mint roppant szalag, 
Ezüst gépszíj egy örök kereken, 
Az esti sziklán zúgva leszalad, 
- Kitárja újra reszketőn, sután 
Kelyhét a vágy, a lélek bús virága, 
Az árva, bíbor kelyhet minden drága 
Nagyszerűségek napfénye után... 
 
És fáj az elmúlás... mint egykor, régen, 
Mikor még mint gyerek, szelíd, zömök, 
Ebéd után, kora őszi sötétben 
Ültem az elhagyott asztal mögött: 
Szomorkodtak a félbehagyott étkek... 
Poharak alján tompa tűz... a torta 
A halvány tálcán búsan bújt csoportba... 
S egyszerre, furcsán, 
szememben könny égett...

Polgármesteri tájékoztató

• Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata •  Felelős kiadó: Fehér Ágota jegyző • Főszerkesztő: Sinkó György Zoltán  
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• Grafikai munkák: INAYORI Bt. • Tördelés: Sinkó Ivett • Nyomda: T&T NYOMDA Műszaki vezető: Tar Attila
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... a hivatalainknak segítenie és 
nem gáncsolnia kell az embereket!

Személyes feladatomnak tekin-
tem, hogy a rossz és fölöslege-

sen hosszadalmas eljárásokat kiik-
tassuk. Szolgáltató államot építünk, 
amelynek egyetlen feladata, hogy az 
embereket szolgálja, de a közösség 
érdekében létrejött szabályokat kö-
vetkezetesen betartassa – mondta a 
Pesti Srácok.hu-nak adott nagyin-
terjúban Tuzson Bence, a Minisz-
terelnökség közszolgálatért felelős 
államtitkára. Tuzson Bence elismer-
te, hogy a központi közigazgatásban, 
főként a minisztériumokban 2008 
óta valóban nem volt érzékelhető 
béremelés, ennek oka, hogy az állam 
szerény és önmagával szemben szigo-
rú. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 
a bérezési rendszer teljes felülvizsgá-
latát javasolja, mert a közigazgatás-
nak elkötelezett és jól megfizetett 
munkatársakra van szüksége.

A mobil kormányablak busz 
legfontosabb szolgáltatásai, legfon-
tosabb ügytípusok a kormányablak 
busz szolgáltatásai közül:

 
Személyi okmányokkal kapcso-

latos ügyintézés:

• személyazonosító igazolvány 
(eSZIG) ügyintézés;

• útlevél ügyintézés;
• vezetői engedélyekkel kapcso-

latos ügyintézés;
• elveszett, eltulajdonított szemé-

lyi okmányok pótlása, megrongáló-
dott személyi okmányok cseréje;

• parkolási igazolvány ügyinté-
zés (kérelmek átvétele);

• lakcímbejelentéssel kapcsola-
tos ügyintézés;

• NEK adatlap (regisztráció).

Gépjármű-ügyintézés:

• járművek forgalomba helye-
zése (kizárólag személygépkocsi, 
tehergépkocsi és motorkerékpárra 
kiadható rendszámok esetén);

• járművek forgalomból történő 
kivonása;

• jármű üzembentartói és tulaj-
donjogának változásával kapcsola-
tos ügyintézés;

• közúti közlekedési nyilvántar-
tás adattartalmát képező adatok 
változtatása;

• elveszett, eltulajdonított 
rendszámtábla (kizárólag személy-
gépkocsi, tehergépkocsi és motor-
kerékpárra kiadható rendszámok), 
forgalmi engedély, törzskönyv 
pótlása;

• megrongálódott, forgalmi en-
gedély, törzskönyv cseréje;

• származás ellenőrzés iránti ké-
relmek átvétele.

Egyéb feladatok
• adatszolgáltatás a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartásból, a 
járműnyilvántartásból, a vezetői 
engedéllyel kapcsolatban, illetve az 
előéleti pontrendszer nyilvántar-
tásból (kérelmek átvétele, illetve az 
adatszolgáltatás teljesítése postai 
úton 8 napon belül);

• adatletiltási kérelmek átvétele;
• egyéni vállalkozói ügyek in-

tézése;
• ügyfélkapu regisztráció;
• Rendelkezési Nyilvántartás 

szolgáltatásainak igénybevétele;
• Telefonos Azonosítás szolgál-

tatás ügyfél-regisztráció;
• Időszaki Értesítés Szolgáltatás 

igénylése.

Pest megyei kormányhivatal

Tuzson Bence: 

Valódi közszolgálatot építünk
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Ki Akarok Nyílni Óvoda

Ismét elkezdődött egy új ne-
velési év az óvodában. Az 

évkezdés kisebb bonyodalommal 
indult számunkra. A hirtelen 
megnövekedett gyermeklétszám 
miatt egy újabb csoportot kellett 
nyitnunk, melynek a Katica nevet 
választottuk. Kisebb felújítások-
kal nagyon barátságos és ideá-
lis helyet sikerült biztosítanunk 
kis „katicáink” számára. Bár már 
most is megfelel az óvodai nevelés 
megvalósításához, a közeljövőben 
további apróbb változtatások vár-
nak még a csoportszobára.

Természetesen a korábbi cso-
portokban is elindult az óvodai 
élet. Nyári élményektől és beszok-
tatós gyermekeink pityergésétől 
hangos az óvoda. A gyermekek 
örültek a viszontlátásnak és kí-
váncsian várják a közelgő progra-
mokat.

A tavalyihoz hasonlóan idén 
is megrendezésre kerül szeptem-
ber 28-án az „Évindító őszi mu-
latság”, melyre családostól várjuk 
óvodás gyermekeinket. Lehetőség 
lesz arcfestésre, kézműveskedésre, 
csillám tetoválásra, ezen kívül 
népi fajátékokkal játszhatnak a 
csöppségek, valamint egész idő 
alatt a légvár is üzemelni fog. Ter-
mészetesen a programok során 
megéhezett vagy megszomjazott 
vendégekre is gondoltunk, sü-
teménnyel és innivalóval várja a 
büfé őket.

Közeleg október 4. az Állatok 
Világnapja. Ebből az alkalom-
ból több csoportunk ellátogat az 
őrbottyáni állatmenhelyre, de sor 
kerül különböző egyéb kirándulá-
sokra, előadásokra, játékos prog-
ramokra is ezen a napon.

Október 15-én ünnepélyes 
megnyitóval kezdődik és néhány 
napig megtekinthető lesz, az im-

már hagyománnyá vált Őszi kiál-
lításunk, melyre lelkesen készül-
nek a csoportok.

Hamarosan szervezzük az őszi 
papírgyűjtést is melyre, szívesen 
vesszük a lakosságtól érkező fel-
ajánlásokat. 
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Megnyitotta kapuit a kibővült KF GYM 

Augusztus 4-én ünnepé-
lyes keretek között adták 

át Erdőkertesen a kibővített KF 
GYM edzőtermet. A megnyitón dr.  
Pásztor László, községünk polgár-
mestere mondott beszédet, majd 
pedig a KF GYM vezetősége mu-
tatta be a jól felszerelt edzőtermet a 
vendégeknek, akik kipróbálhatták 
az új gépeket. Az ünnepélyes átadó 
keretén belül két, egy hónapra szóló 
konditerem-bérlet is kisorsolásra ke-
rült a résztvevők között. A megnyitó 
alkalmából a hely tulajdonosával, 
Drenkovics Attilával beszélgettünk.

- Honnan jött az ötlet, hogy 
konditermet nyiss?

- Igazából a testépítés régi szen-
vedélyem, testvéremmel, Zolival 
évek óta edzünk már együtt. Elein-
te a mostani konditerem helyén álló 
pincét használtuk edzésre, pár kez-
detleges gépünk és néhány súlytár-
csánk, egykezes súlyzónk volt csak. 
Egyre több ismerősünk jött edzeni 
hozzánk, így kezdett körvonala-
zódni az ötlet, hogy edzőtermet 
kellene nyitni, látva, hogy lenne rá 
igény. Közben a Fitness Akadémi-
án is megszereztük a képesítést és 
végül belevágtunk az építkezésbe. 
A termet 2016. január 1-jén nyi-
tottuk meg párommal, ám akkor 
még csak fele ekkora volt. Már az 
elejétől nagyban gondolkodtunk és 
tervben volt a bővítés, főleg, hogy 
láttuk, hogy van kereslet rá. 

- Milyen újdonságokkal bővült a 
terem?

- Az edzőterem alapterületét 
több mint kétszeresére növeltük, át-
építettük és bővítettük az öltözőket, 
illetve rengeteg új gépet rendeltünk. 
A konditerem felszerelésekor az is 
szempont volt, hogy olyan hatásos 
gépeket szerezzünk be, melyeket 
hölgyek és férfiak egyaránt használ-
ni tudnak. Kialakítottunk egy nagy 
parkolót is az udvarban, valamint 
szolgáltatásainkat is bővítettük.

- Erről tudnál mesélni részlete-
sebben?

- A teremben ketten dolgozunk 
párommal, mint teremedzők, azaz 
bárkinek, aki nálunk edz, segítséget 
nyújtunk a gépek működésével, a 

gyakorlatok helyes végrehajtásával 
kapcsolatosan. Ezen kívül szemé-
lyi edzéseket is tartunk, amelynek 
során szakszerűen összeállított, az 
egyéni igényeknek, adottságoknak 
megfelelő edzésprogrammal és táp-
lálkozási tanácsokkal segítjük hoz-
zá vendégeinket céljaik eléréséhez.  
Lehetőség van külön személyre sza-
bott edzésterv, illetve étrend összeál-
lítására is.

- Mire vagy a legbüszkébb a te-
remmel kapcsolatosan? 

- Örülök neki, hogy kialakult egy 
jó közösség nálunk, ahol mindenkit 
szívesen fogadunk, senkit nem néz-
nek ki, illetve le. Minden korosztály 
képviselteti magát a teremben, jár-
nak hozzánk fiatalok és idősebbek 
egyaránt. Remélem, hogy minden-
kinek elnyeri tetszését a kibővített 
terem és örömmel fogják használni 
az új gépeket.

sPort

konditerem nyílt
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Áldás, békesség!

501.
Kinek, mi jut eszébe erről a számról? Egy 

farmermárka? Lehetne autóbusz vagy vonat 
járatszám, de végül is sok egyéb is lehetne. 
Nekem ez a szám az 501 évvel ezelőtt elindult 
reformációt juttatja eszembe. 1517 október 
31-én történt az az ominózus eset, hogy Luther 
Márton annyira felbőszült az Isten kegyelmé-
nek lealacsonyítása miatt, hogy a Biblia fő üze-
netéről vitákat indított el.

Szerintem ez az, ami ma hiányzik. Mint-
ha az elmúlt években még inkább távolodott 
volna a társadalom a Biblia üzenetétől, annak 
megértésétől. Már nincs vita, nincs disputa. Van 
viszont előítélet. Az egyházzal szemben, a Bib-
liával szemben. Persze, emlékszem, volt ben-
nem is előítélet, amíg én magam nem olvastam 
bele. De azóta életem vezetőjévé vált.

Kívülről az ember könnyen kritizál. Főleg 
úgy, hogy ma már a nagypolitika is foglalkozik 
a Bibliával, és így máris lehet gúny tárgyává ten-
ni. Teszik is. Mint ahogy a családot, a gyermek-
vállalást, a biztonságot, és egyéb, hétköznapi 
életünkhöz tartozó fogalmakat. Nehéz tisztán 
értelmezni egy fogalmat akkor, ha mások sok-
kalta hangosabban értelmezik – átértelmezik. 
Ilyen pl. a szivárvány. Évszázadokig Noé és az 
Özönvíz, Isten ítéletének és megmentő különös 
kegyelmének volt a jelképe. Mostanság a sok-
színűség, és a nemi szabad(os)ság jelképévé 
válik, melegfelvonulások színfoltja. Vagy pl. 
a nemzeti színű zászló, amely sok országban 
egy általánosságban szeretett motívum, nálunk 
szintén aktuálpolitikai üzeneteket hordoz. Hol-
land lelkészbarátom a nyáron meglátogatott, 
és mivel gyűjti a zászlókat (ha épp ott van egy 
országban), kérte, hogy vigyem el egy zász-
lóboltba. Én nem is ismertem ilyet, és ezen ő 
megrökönyödött. Nehezen értette meg, hogy a 
magyarok nem tesznek ki zászlót otthonuk fa-
lára, vagy bentre sem. Illetve ha valaki kiteszi, 
az felér egy „coming out”-tal, abban az érte-
lemben, hogy őt nacionalistának lehet tartani.

Jelképeink átértékelődnek. Szemünk előtt 
zajlik sokféle jelentésváltozás. Valóban a család 
fogalma is változik, mert az életünk változik, 
a szokásaink változnak. Ha magunkhoz mé-
rünk mindent, akkor a léc, a mérce, az erkölcs 
is változik a mi változásunkkal. Egyre jobban 

igyekszünk megmagyarázni, hogy mit miért en-
gedünk meg magunknak. Egy mondás szerint 
„Úgy élsz, ahogy gondolkodsz. Vagy ha nem 
megy, akkor előbb utóbb úgy fogsz gondolkod-
ni, ahogy élsz”.

A reformáció többek között épp abban volt 
nagy, hogy ezt a mércét nem az emberhez 
kötötte, hanem egy tőlünk független, fölöttünk 
álló erőhöz, akit Istennek nevezhetünk. Tulaj-
donképpen a keresztyénség ereje épp ebben áll, 
hogy nem magára mutat, hanem fölfelé. Nem 
magából merít, hanem ebből a tőle független 
forrásból. Abból a forrásból, ami évezredek óta 
ad erőt annak az embernek, aki nyitott a Biblia 
üzenetére. Nemcsak kívülről tekint rá, hanem 
megpróbálja megérteni, és elkezdi megtenni. 
Ez persze nem egyszerű. Hogyan ne paráznál-
kodjak, amikor ebben a mai életben szinte min-
den arról szól? Hogyan ne lopjam meg legalább 
az államot (vagy az ellenségemet), ha egyrészt 
több jut így nekem, másrészt mindenkiről azt 
látom, hogy ő is lopja? Hogyan ne káromkod-
jak, hiszen sok újságíró is azt teszi manapság. 
Most már nincs olyan, hogy „nyomdafestéket 
nem tűrő…”. A mai nyomdafestékek bármit 
eltűrnek, és még inkább a hangzó beszéd. De 

akkor mit tanítsunk a gyermekeinknek? Ha a 
mai felnőttek példáját látják (márpedig a Fb-
on is látják a kitett képeiket, frappánsnak tar-
tott beszólásaikat), akkor merre fejlődik az ő  
erkölcsi világuk?

Én továbbra is azt tartom jónak, hogy az 
Isten Igéje, a Szentírás tud segíteni. Ez egy 
olyan mérce, amelyről ez van megírva: „A tel-
jes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban 
való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten 
embere, minden jó cselekedetre felkészített.”  
(2 Timóteus 3,16-17).

A reformáció nem áll meg. Fontos mindig 
újra elővenni a mércét, és nem a mércét igazíta-
ni az én életemhez, hanem az életemet a mér-
céhez. Ha valamiben kilógok, akkor odaszabni 
magamat ahhoz, ami évezredek óta adott 
megújulást sokaknak, ráadásul olyanoknak, 
akikre ha visszatekintünk, nagyon nagyoknak 
látjuk őket. Biztos vagyok benne, hogy ma is 
megtörténik ugyanez (többször a szemem lát-
tára is másokkal). Én azért imádkozom, hogy 
az egyedüli Tiszta Forráshoz vissza tudjunk ta-
lálni egyre többen. Különben a mércénk annyira 
deformálódik, amennyire csak szeretnénk…  
Ettől őrizzen meg minket az Úr! 

Inkább segítsen új reformációra! Ámen

Gergely Ferenc Barnabás
erdőkertesi református lelkész

06-30/40-56-173
gfbarna@gmail.com
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n Közlekedési sza-
bályszegések ezen belül 
a szabálytalan megállás 
és várakozás szaporo-
dott el az elmúlt hónap-
ban. Kérem a járműve-
zetőket fokozottabban 

figyeljenek a közlekedési szabályok betar-
tására. Bírság 10.000 Ft.

Az 1/1975 (II.05) KPM-BM együttes 
rendelet kimondja: 

40. § (1) Járművel megállni - ha közúti 
jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelke-
zéséből más nem következik - csak az út-
test menetirány szerinti jobb szélén, azzal 
párhuzamosan, egy sorban szabad.(8) *  A 
járdán - részben vagy teljes terjedelemben 
- csak akkor szabad megállni, ha azt jelző-
tábla vagy útburkolati jel megengedi

Erdőkertesen egyetlen utca sincs, ahol 
a járdán parkolást tábla vagy útburkolati jel 
engedné, mégis naponta találkozunk járdán 
parkoló járművekkel, ami önmagában is sza-
bálysértés, de sokkal nagyobb gond, hogy eb-
ben az esetben az idős embereknek, babako-
csit toló kismamáknak és iskolából hazafelé 
tartó gyerekeknek az úttesten kell kikerülni  
ami balesetveszélyes. Bele sem gondolnak a 
vezetők mit szólnának, ha az ő gyermeküket 
ütnék el egy szabálytalanul várakozó felelőt-
len autós miatt.

n Másik naponta előforduló sza-
bálysértést az állattartók valósítják 
meg! Itt a büntetés 30.000 Ft.-tól in-
dul. Nem lehetne hogy ezt az összeget 
inkább ivartalanításra költsék?

Szerencsére egyre több Erdőkertesen a 
felelős állattartó, de még sem elég még. Szá-
mát sem tudom, hány kutyát fogtunk be aki 
gazdátlanul kóborolt a településen mert még 
mindig nem sikerült kitörölni az emberek fe-
jéből. hogy „Buksika had fusson egy kört, mi 
baja lesz, majd haza jön.” Aztán egyszer nem 
jön haza, mert elütik vagy elveszik. Erre is volt 
példa szeptember hónapban. A kölyök kutya az 
állatbarátok gondossága ellenére sem élte túl a 
kalandot. Sőt az a nyolc cica sem, melyeknek 
a tetemeit kellett beszedni Erdőkertes utcáin és 
csak egy volt akinek meglett a gazdája! 

Az állatok helye az ingatlanunk területén 

belül vagy a lakásban van NEM AZ UTCÁN! 
Tartson állatot, aki felelősen tud gondos-

kodni róla, viselni tudja az ezzel járó anyagi 
terheket is (oltás azonosító mikrochip, ivarta-
lanítás) valamint megfelelő biztonságos kertet 
tud biztosítani számára, hogy ne szökhessen el. 
Ne felejtsük el, az az állattartó aki a kutyáját 
felügyelet nélkül utcára engedi vagy kóborolni 
hagyja az szabálysértést követ el! 

Ha az állatot netán elgázolják kóborlás köz-
ben, akkor az eset kimerítheti az állatkínzás 
tényét, ha az állat maradandó vagy végleges 
károsodást szenved, esetleg végül el is pusztul.

n 2018 évtől új elektronikus 
ebnyilvántartó programot vezetünk 
be hivatalunknál. Bizonyára mindenki 
számára ismert, hogy az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 
42/B. §-a alapján a tartás helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat 
ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
tekintettel, három évente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez.

Kérem a Tisztelt kutyatulajdonosokat, 
látogassanak el a http://ugyfelkapu.
ebnyilvantarto.hu/ oldalra, ahol egy rövid 
regisztrációt követően Erdőkertest kiválasztva 
az oltási könyv adatai alapján töltsék ki az 
adatlapot. Nem csak háromévente kötelező 
ebösszeíráskor kell használni a felület, hanem 
itt kell bejelenteni az új kutyus érkezését, a 
meglévő eb esetleges elhullását is. Minden 
erdőkertesi ebtulajdonos segítő együttműködé-
sét nagyon köszönöm.

Mittó Gabriella  és
Miksi József

Közterület Felügyelők

Befogad-lak 
Hírek

Szeptember hónapban három Befogad-LAK-
ba került kutyánk oltási programját indítottuk. 
Mindhárom kutyánk –Pihe, Tücsi, Lord,- ivarta-
lanítása is megtörtént valamint az előjegyzett 

időpont előtt gazdisodott Ében is átesett az ivar-
talanításon. Segítettünk egy kedves állatbarát-
nak is az oltás és az ivartalanítás kifizetésében 
aki négy kutyája mellé befogadta a Villamos 
utcai Oroszlános játszótérhez láncon kikötött 
kutyust. Két babakutya oltásának parazitamen-
tesítésének chippelésének költségeit is ki kellett 
fizetnünk, sőt egy elütött cica orvosi költségét 
– Rtg és eutanasia – is nekünk kellett állni, 
akit a Pacsirta utcánál ütöttek el a Fő úton, 
majd a gázoló magára hagyta a sérült állatot 
az út szélén és segítségnyújtás nélkül tovább 
hajtott. Sajnos a cica medencéje darabokra tört 
agysérülése lett egyik szemét elvesztette ezért 
nem tudtuk megmenteni.

Ezzel el is fogyott a jótékonysági rendezvé-
nyen befolyt összeg orvosi költségre, sőt nem is 
volt elég. Kérjük továbbra is az anyagi támoga-
tást, hogy tovább tudjunk működni, mivel adó 
1%.-ot idén még nem gyűjthettünk ezért csak 
az adományozók támogatása egészíti ki a saját 
ráfordításunkat. 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 
KÖSZÖNJÜK.

11773425-65321764 OTP 
Befogadlak Alapítvány

környezetünk
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u 1-7. Országos Könyvtári Na-
pok „KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖS-
SÉGI HOZZÁFÉRÉS”

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

18.oo Hermann Irén: Egy min-
denkiért – a Dévény Annáról szó-
ló könyv bemutatója, beszélgetés a 
Szerzővel (ismertető alább)
u 5-én 16.oo a  Természetis-

mereti és Természetjáró Tábor 
záróprogramja

Az OKN részletes plakátja 
külön oldalon!

u 4-én 17.oo (csütörtök) 
Hétszínvirág Családi Klub

u 5-én 18.oo (péntek) 
Mécsesgyújtás az Aradi Vértanúk 
emlékére a Gyásznap előestéjén a 
Batthyány-parkban

Műsor: a Neumann János Általá-
nos Iskola tanulói

u 10-én 17.oo (szerda) Kö-
szöntjük a szépkorúakat! - műsor 
az Idősek Világnapja tiszteletére – a 
Coincidance Táncszínház művészei-
nek fellépésével, “The Irish Impulse 
részletek” Köszöntőműsor: a „Ki 
Akarok Nyílni” Óvoda és a Szőlő-
fürt Református Óvoda gyermekei

Belépés meghívóval (a 65 évet be-
töltött kertesiek polgármesteri meg-
hívólevelet kapnak)

u 11-én 18.oo (csütörtök) 
Buschraft – folytatódik a sorozat – 
Előadó: Boldizsár József

u 11-én 18.oo Gombaismereti 
tanfolyam (részletesen alább)

u 12-én (péntek) 15.oo-19.oo 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCS-
ADÓ NAP

Az általános iskolák 7-8. osztá-

lyos tanulói és szüleik számára

u 13-án (szombat) „Családi nap 
a természetben”

 Szalamandra-túra – bővebb 
tájékoztató a honlapon és plakáto-
kon.

u 14-én  (vasárnap) GOMBA-
ISMERETI TÚRA – GOMBA-
SZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL

 Indulás a Faluház elől 8.oo 
órakor.    (részletes tájékoztató pla-
kátokon és a honlapon) 

 
u 18-án GYERMEKSZÍNHÁZ 

– A kiskakas gyémánt félkrajcárja – 
Holdfű színház

 Belépődíj:  400.-Ft (csopor-
tos)   egyéni: 600.-Ft

u 18-án 17.oo (csütörtök) 
Hétszínvirág Családi Klub

u 19-én  (péntek) 10.oo és 11.oo 
óra 

A Neumann János Általános Is-
kola '56-os megemlékezése 

u 20-án  (szombat) GOMBA-
ISMERETI TÚRA – GOMBA-
SZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL

 Indulás a Faluház elől 8.oo 
órakor.    (részletes tájékoztató pla-
kátokon és a honlapon) 

 
u 23-án 17.oo óra (kedd)   

MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS 
FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN   
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyar-
ország” a Pesti Zenés Színpad művé-

szeinek előadásában zenés irodalmi  
összeállítás

Utána fáklyás séta az '56-os 
emlékműhöz.

u 23-áig tart az „ITT ÉLÜNK” a 
településen és környékén élő hivatá-
sos és műkedvelő alkotók munkáiból 
készült kiállítás (TRIENNÁLÉ).

u 25-én 18.oo (csütörtök) 
Buschraft – folytatódik a sorozat – 
Előadó: Boldizsár József

u 25-én 18.oo Gombaismereti 
tanfolyam (részletesen alább)

u 27-én 18.oo SZÉP KERTEK 
kiállítás-megnyitó (főszervező: Ker-
tes Erdőkertesért Munkacsoport)

u 27-én 13.oo (szombat) ULTI 
KLUB

u 28-án (vasárnap) GOMBA-
ISMERETI TÚRA – GOMBA-
SZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL

 Indulás a Faluház elől 8.oo 
órakor.    (részletes tájékoztató pla-
kátokon és a honlapon) 

 
u 28-án 17.oo (vasárnap) Nosz-

talgia Klub

v 9-én 14.oo-18.oo VÉRADÁS

v 13-án GYERMEKSZÍNHÁZ

v 16-21-ig TÜDŐSZŰRÉS (figye-
lem! CSAK NÉGY NAP!)

v 23-án SZÍNHÁZI ELŐADÁS – 
Csányi Sándor színházi estje 
Avagy miért ne próbáljuk megérteni 
a nőket? Jegyek elővételben kapha-
tók!

v 24-én Kiállítás-megnyitó Sajó 
Bori és Pozsgai Ágnes munkái

www.erdokertesfaluhaz.hu

Október

FalUHáz

November
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FELHÍVÁS!

v Helytörténeti kutatásokkal foglalko-
zó klub létrehozását tervezzük, melyhez 
várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, 
akik elhivatottságot éreznek a település 
múltjának kutatására, az itt kezdetekben 
megtelepedett családok életének, sorsának 
felderítésére.

***
v Kedves Anyukák, Apukák!
A tervezett SZÜLŐKLUB elindult a  

Faluházban, a neve HÉTSZÍNVIRÁG CSA-
LÁDI KLUB. Minden páros hét csütörtö-
kön 17.oo órától vannak a találkozások, 
melyre a gyermekeket is hozni lehet. Em-
lékeztetőül:

- Ha gyermeke fejlődése eltér az átla-
gostól, ha sajátos nevelési igényű, ha tanu-
lási nehézséggel küzd,

- ha szeretne más szülőkkel tapasztala-
tot cserélni, beszélgetni, 

- ha szeretne segítséget kapni a felme-
rülői problémák megoldásához, akkor itt a 
helye!

A terveink közt szerepel: szakemberek 
meghívása, ötletek az otthoni fejlesztés-
hez, fejlesztések megszervezése helyben, 
családi játékos programok szervezése, stb.

A végleges programot együtt tudjuk 
kialakítani, az Önök igényei alapján, jöj-
jenek, hogy tudjunk együtt gondolkodni a 
témában! 

***
v Október 4. 18.oo EGY MINDENKIÉRT

„Két éve találkoztam először Dévény 
Annával, 2016 tavaszán bólintott rá, hogy 
könyvet írjak róla. Egy éven keresztül be-
szélgettem vele, mint később kiderült, ez 
volt élete utolsó éve. 

Ösztönös újító volt, akit a gyógyítás és 
olykor a sors komisz akaratával szembeni 
ellenállás hajtott. Eleinte ő maga sem tud-
ta, mitől működik az a módszer, amelyre 
ráérzett. Mégis ezreket, kisebb és nagyobb 
gyerekeket, táncosokat, felnőtteket állított 
talpra. Olyanokat, akikről talán senki sem 
hitte, hogy esélyük lehet a teljes életre, 
vagy folytatódhat derékba tört pályájuk. 
Isteni kegyelemnek tartotta, amit kapott, 

ehhez mérten ragaszkodott annak tisztasá-
gához. 

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

Szerény ember volt, de módszerének 
elismeréséért megküzdött a bürokráciával, 
a kétellyel és a gyógytornász szakmával is, 
amelynek élete végére legelismertebb mű-
velője lett. Kemény harcos volt, talán túl 
kemény is. 

Ő már nem érhette meg, hogy ez a 
könyv elkészüljön, de nekem mindent el-
mesélt. Én pedig leírtam”

Hermann Irén
Eredeti megjelenés éve: 2017

***
v BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét 

(megfelelő számú jelentkező esetén) a 
Faluházban,  vezeti Havas Péter. A foglal-
kozások heti egy alkalommal, pénteken 
17.oo-19.oo óráig lesznek, a  minimum 
létszám négy fő, és a maximum 6 fő.

Tervezett foglalkozások száma: 4 
A foglalkozásokon bőr ékszereket és 

amuletteket készíthetnek a résztvevők, 
féldrágakövekkel és tűzzománccal kombi-
nálva.

A díja alkalmanként 2.000.-Ft, mely az 
eszközhasználatot, a felhasznált bőr és a 
festék árát is tartalmazza. Az egyéb kiegé-
szítő kellék-anyagok ára (ásványok, tűzzo-
mánc, csatok, stb.), melyet az elkészített 
ékszerhez felhasználnak, külön fizetendő. 

***
v A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOL-

GÁLTATÁST  szervez, elsősorban a saját 
rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes 
szülőknek megkönnyítsük a programjaink 
látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akik-
kel elbeszélgetünk a feladatról.

***
v Megfelelő számú jelentkező ese-

tén újból indítjuk a bőrmíves, a kosárfo-
nó és a nemezelős tanfolyamot, továbbá 
a patchwork (foltvarró) klubot. Várjuk az 
érdeklődők jelentkezését!

***
v TÁRSASKÖR
Előadásokat, programokat, beszélgeté-

seket szervezünk a község és a környék 

lakói számára, akik érdeklődnek a múlt 
és jelen történései, jelenségek, okok és 
okozatok iránt, kíváncsiak a világ dolgaira, 
vannak ismereteik, véleményük, melyeket 
megfelelően alátámasztott ellenvélemé-
nyek hatására akár meg is változtatnak. 
A TÁRSASKÖR elnevezés kiegészítéséhez 
szívesen veszünk javaslatot, ami esetleg 
egyedi vagy lokális töltést ad a kifejezés-
nek. Felmerült a KERTESI TÁRSASKÖR név, 
de várnánk a kreatív ötleteket, és egy év 
múlva (ez a pozitív gondolkodás!) meg-
tartjuk a KÖR „névadóját”.  A nyertes pá-
lyázót színházjeggyel jutalmazzuk.

***
v A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai 

közé mindazokat, akik szívesen énekelnek, 
és szeretik a jó társaságot. Próba minden 
csütörtökön 18.oo órától, karvezető Iványi 
Magdolna.

***
v Senior Jóga foglalkozás ismét, hét-

főnként a Faluházban. Oktató: Rubinek 
Judit

"A jóga minden életciklusban segít, 
hogy testünket és elménket megerősítsük, 
kiegyensúlyozott, harmonikus állapotot 
hozzunk létre." -B.K.S.Iyengar

Kinek ajánljuk a Senior Jógát?
n 50+60+70+ feletti hölgyek és urak 

számára
n Azoknak is, akik valamilyen sérülés 

vagy betegség miatt nehezére esik egy 90 
perces órán való részvétel
n Aki egészséges életvitelét továbbra is 

szeretné megőrizni és fenntartani
n Aki szeretne javítani és változtatni 

életminőségén
n Aki már régóta nem mozgott és most 

érzi ennek hiányát
 Miért érdemes elkezdeni a Senior 

Jógát?
n Számos pozitív hatása miatt: ízület-

kímélő mozgásforma, csökkenti a mozgás-
szervi panaszokat, erősíti a légzőrendszert, 
segíti a szív munkáját, növeli az önbizal-
mat, energiával tölt fel
n Az idősebb korosztály számára is 

fontos a rendszeres testmozgás
n Segítségével erősödik az izomzat, 
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>

kultúra
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javul a testtartás, az emésztés, a keringés 
és a közérzet
n A légzés tudatosabbá, egyenleteseb-

bé és mélyebbé válik
A Senior Jóga időtartama: 60 perc
Felépítése:
n Ráhangolódás
n Bemelegítés
n Fő rész: könnyített formában és rövidebb 

ideig kitartott ászanák (testhelyzetek)
n Az óra végén kis relaxálás, lazítás
Rendszeres foglalkozások: hétfőnként 

14-15 óráig 
Óradíj: 1.200 Ft vagy bérlet: 
5.000Ft / 5 alkalom

Jelentkezni lehet:  faluhaz@erdokertes.hu 
vagy 28/595-066 judit.rubinek@gmail.
com vagy 30/603-8123

***

A Kistérség Magazin főszerkesztőjének 
kérésére közöljük: 

a lap márciustól Erdőkertesen a Falu-
házban kapható. Ára 180 Ft/db!

***
LÁBMASSZÁZS MAKRAI JUDITTAL
Judit vár szeretettel, ha a heti meg-

terhelő munka után egy kis pihenésre, 
megnyugvásra vágyik, vagy csak azért, 
mert megenged magának egy kis kikap-
csolódást. Amit nyújtani tud, egy kímélő, 
relaxáló, csendes zenével kísért testet és 
lelket nyugtató lábmasszázs.

Időpont: péntekenként 16-18 óráig. (2 
vendég számára van idő, kizárólag előre be-
jelentkezéssel, melyet visszaigazolunk)

A szolgáltatás ingyenes, amire kér: tisz-
ta lábbal érkezzék és engedje meg magá-
nak a csendet.

***
MEDITÁCIÓ BUBÁN ANDIVAL pénteken-

ként 18.oo órától az Erdőkertesi Faluház 
és Könyvtárban.

Szeretettel invitál péntek esténként 1-2 
órára egy közös, vezetett meditációra. 

Tudnivalók a programról: 
Csakratisztító meditáció (8. csakráig), 

az adott nap témája mindig igazodik a 
résztvevők aktuális energetikájához. Lelki 
oldódások, az önmegismerés folyamatában 

mélyebb megértések várhatóak, minden-
kinek a saját szintjén, amire készen áll és 
amit megenged magának.

A PROGRAM INGYENES.
***

JÁTSZANI JÓ! 
TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását tervezzük 

felnőttek számára. A havi egy alkalom idő-
pontját a jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk 
ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg 
sok ember érdeklődését felkelti, és szívesen 
választja a kikapcsolódásnak eme formáját. 
Emellett – vagy ennek keretében – a bridzs-
ben járatos emberek jelentkezését is várjuk, 
szeretnénk bridzs klubot is létrehozni.

***
Mikrokontroller klub működik a Falu-

házban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, 

öntöző automatika-, látvány-elektronika áram-
kör építés. Mikrokontroller- és számítógép prog-
ramozás. Linux alapismeretek.  Klubvezető: 

Tóth János Péter.
***

A BioPont klub 2014. májusától havi-
másfélhavi rendszerességgel klubnapot tart 
a Faluházban, amelyen a témákat a tagok 
igényei szerint választjuk. A fő irányvonal to-
vábbra is a környezettudatos, vegyszermen-
tes életmód kialakításához nyújtott segítség. 
Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymás-
tól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. A 
„benti” foglalkozások mellett célzott termé-
szetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynö-

vény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá gya-
korlatban is megtanuljuk a gyógynövények 
feldolgozását.  A részvétel díjtalan!

***
AVIVA gátizmokat erősítő torna nőknek  

(igény esetén ősszel indul)
„A 3 órás alaptanfolyamon megismerjük 

a medencealapi izmok feladatát, beszélünk 
arról, hogy milyen problémák esetén me-
rülhet fel izomgyengeség és megtanuljuk a 
gátizmokat erősítő gyakorlatokat. Milyen 
probléma esetén ajánlott?

Stresszinkontinencia: amikor köhögés-
re, orrfújásra, futásra, ugrálásra, nevetés-
re a vizelet elcsöppen; ha a szelek és a 
széklet visszatartása nehézséget okoz; hó-
lyagsüllyedés (hólyagsérv); méhsüllyedés; 
végbélsüllyedés (végbélsérv); tág hüvely;

A tanfolyam elvégzése után heti 1 al-
kalommal közös gyakorló órákon tudjuk 
együtt végezni a

feladatokat, illetve otthon is ajánlott 
napi 20 percet gyakorolni a tartós ered-
mény eléréséhez.” 

Zelei Éva

***
Pályázatot nyertünk az NKA Közgyűj-

temények Kollégiumánál „Ifjúsági és gyer-
mek olvasótér kialakítására az Erdőkertesi 
Könyvtárban” témára.  Az elnyert összeg 
1.500.500.-Ft, melyből az ősz folyamán 
a közművelődési iroda alakul át gyermek-
könyvtárrá.

FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL>



11közösség

Az utolsó 
s z u b k u l t ú -
rákról szóló 
cikkünk a ma-
g y a r o r s z á g i 
helyzetet mu-
tatja be. A 
jelentős zene-

karok és irányzatok kialakulását és 
hatásait. 

Ezzel együtt pedig köszönjük az 
eddigi figyelmet, és hogy elkészíthet-
tük ezen ismeretterjesztő írásokat.

Amikor az új nyugati életér-
zés elérte Magyarországot, 

a rendszer minden létező eszközt 
bevetett, hogy meggátolhassa en-
nek a lázadó életformának a betö-
rését és térhódítását. Cenzúrával, 
kizárásokkal, börtönnel igyekezett 
visszaszorítani az elkerülhetetlent. 
A legismertebb tiltólistások az úgy-
nevezett „Fekete Bárányok” neve-
zetű csoport volt, amelybe főként 
a Hobo Blues Band, a P. Mobil és 
a Beatrice tartozott. A Kádár-kor-
szakban kizárólag illegális körülmé-
nyek között tudtak működni. 

Nálunk nehéz volt a fennmaradás 

a szubkultúrák számára, de még a 
vasfüggöny sem akadályozhatta meg, 
hogy a nyugati irányzatok elérjék az 
országot. Az információáramlásnak 
lehetetlen volt gátat szabni, amihez 
hozzájárultak a megjelenő lemezek, 
filmek és nem utolsó sorban a Sza-
bad Európa Rádió. A hatvanas évek-
ben hozzánk is betört a beatőrület, s 
ennek hatására számos amatőr zene-
kar alakult meg, köztük az Illés és az 
Omega is. 

Az ’56-os forradalom után, min-
den ifjúsági megmozdulást huliga-
nizmusnak vagy fasiszta megnyil-
vánulásnak tekintettek. Sok fiatal 

börtönbe került. Mindennek persze, 
a rendszer számára előre nem látható 
következményei lettek: egyre több 
fiatal állt a „rebellisek” oldalán. A 
fiúk hosszúra növesztették a hajukat, 
farmerben jártak, a lányok nadrágra 
cserélték a szoknyáikat. Nem voltak 
ritkák az ifjúsági tüntetések, illetve 
a megszervezett, nagyobb méretű 
találkozók sem. Természetesen Ma-
gyarországon is megoszlott az ifjú-
sági ellenkultúra. Jelen volt a hippi 
mozgalom, s vele szemben a radiká-
lisabb megoldásokat preferálók is – 
a skinheadek.

A hatvanas évek végére felnőtt 
a rock második nemzedéke. Az a 
nemzedék, amely már tudatában 
volt a ténynek, hogy az eleinte nagy 
lendülettel működő és lázadásokban 
is megnyilvánuló irányzat nemhogy 
megoldotta volna a problémákat, 
de a rock maga is beépült abba a 
társadalomba, amely ellen létrejött. 
A rock eliparosodott a sztárkultusz 
megjelenésével. A továbbra is lázon-
gó, a kapitalista világot elítélőknek 
két választásuk volt: beolvadni vagy 
kiválni. Az ifjúság a második mellett 
döntött. Ennek a kiválási folyamat-
nak volt az egyik jelensége a hippi 
kommunák megjelenése, majd az 
underground, vagyis a „föld alá” köl-
tözött irányzat kialakulása.

a magyar underground kialakulása

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON>
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Nem beszélhetünk egységes 
undergroundról, mivel az akkor lé-
tező legtöbb stílust és irányzatot 
magába foglalta. A zene lényegében 
nem sokban különbözött a rocktól, 
de a dalszövegek a határokat fesze-
gették. Agresszívek és obszcének 
lettek; a mozgalomban kialakult 
zsargonnyelven íródtak. Ezeket a 
szövegeket csak azok értették, akik 
az irányzathoz tartoztak. Ily módon 
is kiváltak a társadalomból, viselke-
désükről, öltözködésükről és életfi-
lozófiájukról már nem is beszélve.

A nyolcvanas évek elején, David 
Bowiet és Andy Warholt követve 
megindult a new wave (az új hul-
lám), amely ötvözte a művészetet, a 
rockot és a punk zenét. Már inkább 
kulturális undergroundnak tekint-
hető az eddig ellenkultúraként em-
legetett jelenség. Mivel még mindig 
veszélyes lett volna a nyilvánosság 
elé kerülni, létrejött az úgynevezett 
„második nyilvánosság” a föld alatt. 
Ezt a kultúrát kirúgott filozófusok, 
meg nem értett avantgárd művészek, 
’56-osok, ’68-sok, szamizdatosok 
és persze az ifjúsági kultúrák tagjai 
képviselték. A sokszor egymással is 
szemben álló csoportosulások, most 

egy helyre kényszerülve alkottak egy 
meglehetősen sokszínű kultúrát.

A hetvenes, nyolcvanas évek 
másik két szubkultúrája a digó és a 
punk volt. Előbbi az ötvenes évek 
jampeceit követve márkás, hegyes 
orrú cipőt, színes inget és jól fésült 
frizurát viselt. Látszatra gazdagok 
voltak, és rock koncertek helyett 
diszkóba jártak. 

A nyolcvanas, kilencvenes évek-
ben sorra tűntek fel nálunk is a rock 
különböző alternatívái. A heavy 
metáltól kezdve a death metálon át 
egészen a skate vagy deszkás punkig.  
A legkülönfélébb zenei újítások, 
hangzások mind megtalálták a ma-
guk fiataljait és kialakították a ma-
guk stílusait, csoportjait.

Virginia Sol & Lady M.

Felhasznált irodalom:
Klaniczay Gábor: Szubkultú-

ra, ellenkultúra, underground.  
In: Rubicon

Horváth Attila (1981.): Föld-
alatti rockzene: az underground és a 
punk. In: Sebes Tibor (szerk.): Pop-
zsebkönyv, II. Kiadás. Pécs, Ifjúsági 
Lapkiadó Vállalat 1981.

Valuch Tibor: Csövesek, digók, 
punkok. In: Rubicon

FOLYTATÁS A 11. OLDALRÓL>

közösség

Könyvtári Híradó!

Kedves Olvasóink!

Szeptember hónapban ismét 
nagyon sok, érdekes könyvet vá-
sároltunk könyvtárunknak. Min-
den korosztály számára található 
közöttük szépirodalmi- szórakoz-
tató és szakirodalmi olvasnivaló is. 
Kérjük látogassanak el hozzánk, 
bizonyára mindenki talál érdeklő-
désének megfelelő olvasmányt.

Szívesen fogadjuk olvasóink 
könyvajánlásait is, melyeket igyek-
szünk minél előbb beszerezni.

Könyvtárközi kölcsönzés ke-
retében, a könyvtárunk állomá-
nyában nem található (főleg főis-
kolai-egyetemi tanulmányokhoz 
kapcsolódó) könyveket-jegyze-
teket tudjuk beszerezni-kölcsö-
nözni a könyvtárközi kölcsönzés 
feltételei szerint.

„Megbocsátás hete”
Az Országos Könyvtári Na-

pok rendezvénysorozat kapcsán, 
2018. október 12-ig eltöröljük a 
késedelmi díj megfizetését. Na-
gyon sok olvasónál van több hó-
napja lejárt határidejű könyv, és 
sokan vannak, akik a nyári szünet 
előtt kölcsönöztek ki könyveket 
és eddig nem hozták vissza ha-
táridőre! Kérjük éljenek a fenti 
lehetőséggel.

A Könyvtár nyitva tartási ideje: 
Hétfő és Péntek: 13.oo – 20.oo; 
Kedd: 8.oo – 14.oo; Csütörtök: 
10.oo – 16.oo. Szerda: Szünnap

Szeretettel hívjuk, várjuk 
Önöket Október 1-7-ig, az 
Országos Könyvtári Napok 
erdőkertesi rendezvényeire.

Hollósiné Marika könyvtáros
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Még nem  
tudjuk, lesz-e 
ősz, mivel az 
utóbbi időkben 
sem igazi ta-
vasz, sem való-
di ősz nem volt, 
ránk zúdult a 
tél, a nyár. 

Mire a cikk megjelenik, ná-
lunk csak a késői szőlő és 

a naspolya marad a tőkén illetve a 
bokron vagy fán. A naspolyát, mint a 
gyümölcsök mostohagyerekét, csak 
„dércsípte” után célszerű leszedni. A 
szobahőmérsékleten megpuhul, és 
fogyasztható gyümölcsként. Eltevési 
módról nincs tudomásom. A sütő-
tökök egy része már érett, várják a 
dér megjelenését, ellentétben a gaz-
dáikkal. 

Lassan készülünk a télre. A le-
hullott leveleket beássuk vagy kom-
posztáljuk. A diófa leveleit égessük 
el, vagy bármit tehetünk vele, csak 

ne jusson vissza a talajba, ugyanis 
benne növekedésgátló anyag van, 
ami minden más növényre káros. A 
diófán idén sok megfeketedett ter-
més fordul elő (a zöld külső burok 
fekete lett), ezeket összegyűjtöttem. 
Amelyikről ledörzsölhető a külső 
réteg, megtörtem, és ¾ részben kifo-
gástalan az ehető belső rész, amelyi-
ket károsította az almamoly is, (1/4 
rész) az hasznavehetetlen. Érdemes 
próbálkozni, kicsit több munkát 
ráfordítani, nem azonnal eldobni 
mindet.

Hosszú évek alatt megfigyeltem, 
hogy betegséget jelez, ha egy fáról 
nem hullik le a levél. Már most érde-
mes a pótlásról gondolkodni. 

Az idei, szerintem összességében 
igen kedvezőtlen időjárás a legtöbb 
növénynek (borsó, bab, paprika, 
paradicsom) nem tett jót, viszont a 
kártevőknek (levéltetvek, poloskák) 
igen.  A szépnek ígérkező szőlőter-
més nagy része elrothadt az augusz-

tusi esők miatt. A  kertünkben elő-
forduló közel 100 féle növény hálás 
volt az esőért, a szőlő kivételével. A 
23 féle szőlő közül leginkább a sasz-
la, a cserszegi fűszeres, a Teréz és a 
pölöskei muskotály viselte a szélső-
ségeket a két direkttermő fajta, az 
otelló és az Izabella mellett. Ezt a 
szőlő telepítését mostanában terve-
ző kertbarátoknak írom. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a 
kert akkor is ad munkát, ha már le-
szüreteltünk mindent. Tegyük rend-
be, hogy ősszel és télen is gyönyör-
ködhessünk benne!

Horváth Viktor

kertelés
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Nyelvi labor az iskolában

Az idei tanévtől újra meg-
kezdi működését a Neu-

mann János Általános Iskola falai 
között az idegen nyelvi labor. A 
terem egy kisebb felújításon esett 
át, így a tanulók tiszta, rendezett 
körülmények között fejleszthetik 
nyelvtudásukat. A tizenhat férőhe-
lyes nyelvi labor remek lehetőséget 
biztosít a gyerekek számára mind 
az audio, mind a vizuális képessé-
geik fejlesztésére. 

Jelenleg 16 audioeszköz áll ren-
delkezésünkre, így a tanulók job-
ban el tudják sajátítani a kiejtés, 
a hanglejtés technikáját. Terve-
ink között szerepel, hogy állandó 
projektor (kivetítő) is növelje a 
terem felszereltségét, így még ha-
tékonyabbá tehetjük a tanítás fo-
lyamatát.

Örülünk, hogy a gyerekek vál-

tozatos feladatokon, a modern 
technológia nyújtotta lehetőségek 
tárházán keresztül sajátíthatják el 
az angol nyelvet.

Korcsinszky János

Sportnappal indítottuk a 
tanévet

Vidáman és sportosan in-
dítottuk a 2018/2019. 

tanévet iskolánkban. Hagyomá-
nyainkhoz híven, ahogy minden 
tanévben, úgy idén is megrendez-
tük a Sportnapot a hosszú nyári 
szünet után.

Az iskola udvarának adottsága-
it kihasználva számtalan lehetőség 
adódott a mozgásra a diákok számá-
ra, és igyekeztünk úgy összeállítani 
a programot, hogy minden korosz-
tály találjon kedvére valót. Az osz-
tályok több helyszínen, forgószín-
padszerűen változatos feladatokban 
egymással versengve mérhették ösz-
sze tudásukat, erejüket, ügyességü-
ket.  Az első osztályosok tanítóik 
vezetésével megismerték iskolánk 
többszintes udvarát, és bátran vet-
tek részt a játékokban. A második 
évfolyamtól a diákok körében nagy 
sikert arattak a labdás ügyességi 
játékok és sorversenyek, míg felső 
tagozaton partizánfogó, izgalmas 
foci, kosárlabda és floorball mérkő-
zések zajlottak. 

 Az egész délelőttünket felhőt-
len szórakozás, jókedv hatotta át a 
játékok örömének következtében. 
Jó volt látni a barátságokat, az osz-
tályok összetartó erejét és az önfe-
ledt játékot. 

Szivacskézilabda

Iskolánk a 2017/2018-as tan-
évben lehetőséget kapott arra, 

hogy bekapcsolódjon a Váci NKSE 
által működtetett Dunakanyar Ké-
zilabda Akadémia (DKA) mun-
kájába. Az akadémia célja, hogy a 
magyar bajnokság első osztályában 
szereplő női kézilabda csapat után-
pótlását biztosítsa. Ehhez mind 
a szakmai mind pedig infrastruk-
turális háttér rendelkezésre áll. A 
tehetséges gyerekek a középiskolát 
az akadémia tagjaként végezhetik 
el Vácon, Balassagyarmaton, Salgó-
tarjánban.

A gyerekeink felkészítése a 
Neumann János Általános Iskolá-
ban történik a Magyar Kézilabda 
Szövetség Nemzetközi Edzőképző 
Központjában végzett edző irányí-
tásával. A versenyeztetésük pedig 
a MKSz. versenyrendszerén belül 
bonyolódik.

Ettől a tanévtől, felmenő rend-
szerben, a kézilabdázás alapjainak 
megismertetése, megszerettetése, 
a játékkultúra kialakítása tantervi  
keretek között, megkezdődött. Az 
első osztályosok testnevelés óráinak 
közel fele ennek a sportágnak az ala-
pozását készíti elő. Mindez játékos 
keretek között, sok-sok mozgással, a 
mozgáskoordinációt, a kitartást, az 
állóképességet, az együttműködést, 
a figyelemkoncentrációt fejlesztő és 
erősítő feladatokkal és játékokkal  
történik.

Természetesen nem csak a lá-
nyok, hanem a fiúk is megkapják 
ugyanazt a képzést, hiszen az ő ver-
senyeztetésükre, továbblépésére is 
adottak a lehetőségek. Az U10, és 
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az U11-es korosztályban verseny-
ző lányok egyik edzését a vácrátóti 
sportcsarnokban tartjuk, azért, 
hogy a lányok szokják a szabvány-
méretű pályát, a mérkőzésekre való 
felkészülés minél ideálisabb legyen. 
Szállításukat Varga Katalin szülő 
segítségével oldjuk meg, akinek ez-
úton is köszönöm a segítséget.

Bízunk benne, hogy a megkezdett 
munkánk meghozza gyümölcsét, és 
sikerül ismét életre kelteni a települé-

sünkön hagyományokkal bíró sport-
ágat. Reményeimet alátámasztja a 
gyerekek, az iskolavezetés és a DKA 
hozzáállása és támogató munkája.

Bakos István

iskolai hírek

www.nosalty.hu
31 étel, amit októberben 
el kell készítened!

Itt az október, az időnk szerencsére még 
gyönyörű, de akárhonnan nézzük, benne 
vagyunk az őszben rendesen. Gyümölcsök 
terén egyáltalán nem kell szűkölködnünk, 
itt az alma, körte, birs, füge, szőlő, és van 
még szilva is. A piros bogyósok is virítanak, 
így az áfonyát, kökényt és a fekete ribizlit 
is vedd számításba mindenképpen! A zöld-
ségmániások is összetehetik a két kezüket 
a bőséges kínálat láttán. Most már semmi 
sem tarthat vissza Titeket, hogy az alábbi 
recepteket elkészítsétek!

Almás-chilis sütőtökkrémleves
hozzávalók / 4 adag:
1.2 kg sütőtök
1 db alma
1 közepes fej vöröshagyma
5 dkg vaj
3 ek méz
1.2 l szárnyas alaplé
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
chili ízlés szerint
szerecsendió ízlés szerint
kakukkfű ízlés szerint
1 dl kókusztej (szükség szerint)

elkészítés
A sütőtököt félbevágjuk, és úgy ahogy 

van, a sütőbe tesszük, puhára sütjük (nem 
kell bíbelődni a hámozással).

A vajon karamellizáljuk a mézet, a hagy-
mát tisztítjuk, apró kockákra vágjuk, és a 
mézes vajon megpirítjuk.

Felöntjük az alaplével, belerakjuk a 
meghámozott, feldarabolt almát.

Mikor elkészült a sütőtök, azt is beleka-
nalazzuk a héjából.

Összeforraljuk, majd botmixerrel vagy 
egy kis hűtés után turmixgépben pürésítjük. 
Viszonylag sűrű levest fogunk kapni, ezért 
felöntjük híg kókusztejjel. Jöhet az ízesí-
tés: só, bors, chili, szerecsendió, kakukkfű  
tetszés szerint. 

Sütési hőfok: 200°C
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Eljött a nyár vége és az 
Erdőkertesi Ifjúsági tábor 

is bezárta kapuját. Ez az év külön-
leges volt a Tábor életében, ugyan-
is 20. éve áll a gyermekek „szol-
gálatában”. Az évfordulót és ezzel 
együtt a megnyitót is egy családi 
nap keretében ünnepeltük tortával 
és színes programokkal – a táboro-
zó gyermekek és szüleik örömére. 

De milyen élményekkel gaz-
dagodott a 150 velünk táborozó 
gyermek? 

A sport, az egészséges életmód 
és a környezetvédelem volt idén 
az 5 hetes tábor fő témája. Íjászat, 
úszó-, és csocsóverseny, váltó és 
csapatversenyek segítségével moz-
gattuk meg a gyerekeket. Foky 

Ernő, az OMSZ 
munkatársa – 
mentős szakápo-
ló – elsősegély-
nyújtást és 

egészség üg yi 

alapismereteket oktatott.
Az Alkotó tábor a kiskamaszok-

nak szólt. Batikoltak, agyagoztak, 
lámpásokat készítettek. Sajnos az 
Ő generációjukat már fenyegeti az 
internetfüggőség, a bandázás. A tá-
borban mintát láttak arra, hogyan 
tudják szabadidejüket hasznosan 
eltölteni és felismerték, hogy belső 
érzelmeiket, vágyaikat egy – egy 
alkotásban is meg tudják jeleníte-
ni. 

Csicsergő hetünk a környezet-
védelemre, kreativitás fejlesztésé-
re és a közösségépítésre helyezte a 
hangsúlyt. Vendégünk volt Fülöp 
Hajnalka, a digitális kommuniká-
ció szakértője, aki Cyberbulling 
(digitális bántalmazás) eshetősé-
geire és annak kezelésére hívta fel a 
gyerekek figyelmét, illetve tanácsot 
adott nekik, hogy ilyen esetben ki-
hez vagy hová fordulhatnak. 

A környezetvédelem jegyében a 
táborozók vízmintát vettek a kö-
zeli patakból Ertinger Géza helyi, 

nyugalmazott környezetvédő szak-
emberrel. A közösen vett vízmin-
tákat tanulmányozták. 

A tábor színes programjainak 
keretén belül közösen készítettek 
süteményt, kenyeret és a kemencé-
ben pogácsát. 

Ellátogattunk a Tarzan élmény 
parkba, ahol a gyerekek az ügyes-
ségüket és az állóképességüket 
tesztelhették szárazon és vízen egy-
aránt.  Jártunk a Tropicáriumban, 
az ipolytartnóci Őslényparkban és 
a Future Digitális Élményparkban, 
mely a világ legmodernebb tudo-
mányos játszótere. A nagyobbak, 
négy csapatban tették próbára ma-
gukat a Mystique Room szabaduló 
szobában ahonnan kijutva meglel-
ték a Fáraó kincsét.

Jövőre is élmény gazdag progra-
mokkal várunk Benneteket.

Czulák Krisztina
táborvezető

itt a vége,  fuss el véle!



Táborzáró
találkozó

AlfaSörfesztivál



Óvodai oszi kiállításon„

Ballagás

Gyereknap
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