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A magyar költészet kiemelkedő alakja
Arany János 1817. március 2-án, Nagyszalontán
született. 2017-ben ünnepeljük születésének
200. évfordulóját.
Ezt az esztendőt az
Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia
Arany János emlékévnek nyilvánította.
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Önkormányzati hírek
2017. február 2-án Pócsmegyer Község
Önkormányzat Képviselő- testülete rendes nyílt ülést tartott. A jegyzőkönyv teljes terjedelmében megtekinthető a www.
pocsmegyer.hu oldalon.
Az első napirendi pont keretében a Képviselők elfogadták az Önkormányzat 2017.
évi költségvetési rendeletét. A 2. napirendi
pont a házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló 4/2011. (III.28.) rendelet módosítása volt. A 3. napirend a Polgármester illetményének elfogadásáról szólt. A 4.
pont keretében a Képviselők elfogadták a
beszámolót a közterület-felügyelő 2016.
évi tevékenységéről. A következő napirendben az Óvoda Alapító okiratának elfogadására került sor. Szintén elfogadásra
került a Zovika Kft. étkeztetési szerződésének meghosszabbítása, illetve az étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára is sor
került. Az aktuális témák között a testület
úgy döntött, hogy Doór Ferenc 044/1
és 044/3 helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozó belterületbe vonási kérelmét
elviekben támogatja, de a belterületbe vonásról csak azt követően dönt, miután a református temető megközelítését biztosító

támogatási kérelemről az első negyedéves
adóbevételek beérkezése után, legkésőbb
2017. május 31-ig döntenek. Továbbá arról is megegyeztek, hogy Danubia Televízióval történő együttműködés keretében
az Önkormányzat 550 ezer forint támogatásban részesíti a televíziót az együttműködési megállapodásban foglaltaknak
megfelelően. Szó volt arról is, hogy a Zöld
Híd Régió Kft.-vel fennálló hulladékszállítási közszolgáltatáson – az NHKV ZRt.
szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba terveivel ellentétben – az Önkormányzat
bejegyzésre került. Szintén ennek a pont- nem kíván változtatni. A Képviselők dönnak a keretében tárgyalták a Képviselők töttek arról, hogy az Önkormányzat a tua baptista gyülekezet által 2016 nyarán lajdonát képező Pócsmegyer, Táncsics u.
szervezett nyári táborról, illetve a SZÉSE 2. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja.
Egyesület „Nyitott műhely a szigeten” A Képviselő-testület felhatalmazta a Polprogramsorozat első három hónapjáról gármestert, hogy az ingatlan értékesítése
szóló beszámolókat. A d) pont keretében érdekében a szükséges előkészítő intézkea Képviselő-testület Kissné Borda Kata- déseket megtegye. A pócsmegyeri könyvlin kérelmére hozzájárult, hogy ősterme- tár elnevezésére vonatkozó javaslatot,
lőként a település közterületein, utcáin, mely szerint a jövőben Karinthy Ferenc
terein gyógynövényeket gyűjtsön. Az e) Könyvtár legyen a hivatalos név, az Oktapont a Pegazus Sport és Művészeti Egye- tási Kulturális és Sport bizottság javaslatásület kérelméről szólt, amelynek kapcsán a ra elutasították és a döntést elnapolták.
JEGYZŐ
Képviselők az Egyesület tevékenységét elismerték, és abban állapodtak meg, hogy

Településüzemeltetés és közterület-felügyelet beszámolója
2015. november 1. óta végzek tevékenységet Zákányné dr. Szőke Tímea, jegyző
irányítása alatt közterület-felügyelői munkakörben a Pócsmegyeri Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőjeként. Feladatellátásomat tekintve a munkaköri leírásában
meghatározottakon túlmenően Németh
Miklós, polgármester által további önkormányzati- és településüzemeltetési feladatokkal is meg vagyok bízva.
Településüzemeltetés
A településüzemeltetéssel összefüggő feladatrendszer tekintetében az alábbiakban
felsorolt munkafolyamatok tartoznak a feladatkörömbe a teljesség igénye nélkül:
• kapcsolattartás a társhatóságokkal
(rendőrség, katasztrófavédelem, vadásztársaság, stb.),
• kapcsolattartás gazdasági társulásokkal,
közműszolgáltatókkal,

• kapcsolattartás a településen működő

biztonsági szolgáltatók vezetőivel,
munkatársaival,
• kapcsolattartás Petró Tibor védelmi
referenssel a települést érintő katasztrófavédelmi iránymutatásokkal
kapcsolatosan, közérdekű munkavégzők elméleti- és gyakorlati oktatásával
kapcsolatosan, valamint egyéb felmerülő kérdésekben,
• kapcsolattartás a szomszédos települések önkormányzataival,
• kapcsolattartás a helyi intézmények
vezetőivel, az önkormányzat üzemeletetésében lévő épületek folyamatos
felülvizsgálata, az ezzel kapcsolatos
szervezési feladatok, eszközbeszerzések,
ellenőrzések elvégzése,
• az önkormányzat fizikai állománya
feladatellátásának irányítása, az ehhez
kapcsolódó adminisztratív feladatok
elvégzése, folyamatos kapcsolattartás

a Pro Pócsmegyer Kft. vezetőjével,
munkatársaival,
• az önkormányzatnál foglalkoztatott közérdekű munkások feladatellátásának irányítása, kötelező elméleti és gyakorlati
oktatások megtartása, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése,
kapcsolattartás a Pártfogó Felügyelői és
Igazságügyi Osztály munkatársával,
• a település úthálózatának folyamatos
ellenőrzése, az útfelületek minőségével
kapcsolatos állampolgári bejelentések
kezelése, a kivitelezésekkel kapcsolatos
munkafolyamatok tekintetében kapcsolattartás a területileg megbízott építési
vállalkozóval, az útépítésekhez szükséges építőanyagok megrendelésével és
leszállításával összefüggő munkafolyamatok elvégzése, ellenőrzése,
• folyamatos kapcsolattartás és egyeztetések a település úthálózatának javításával,
Folytatás a 4. oldalon »
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Településüzemeltetés és közterület-felügyelet beszámolója
» Folytatás a 3. oldalról

karbantartásával, síkosság-mentesítésével megbízott vállalkozóval,
• kapcsolattartás az önkormányzat
felelősségbiztosítójával, a településen
történő káreseményekkel kapcsolatos
ügyintézések elvégzése, kapcsolattartás
az ügyfelekkel.
Közterület-felügyelet
A munkaköri leírásban meghatározottaknak megfelelően munkám során együttműködtem a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a vám és pénzügyőrséggel,
egyéb állami ellenőrző szervekkel, így különösen egészségügyi, állategészségügyi,
környezetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati szervekkel, polgárőr és társadalmi szervezetekkel.
Feladatellátásom kiterjedt a közterületfelügyeletről szóló törvényben, a szabálysértésekről szóló törvényben, és az önkormányzat helyi rendeleteiben számomra
meghatározott feladatok elvégzésére:
• a közterület rendjére és tisztaságára
vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenység megelőzése, megszakítása,
megszüntetése, szankcionálása,
• a közterületek jogszerű használatának,
valamint a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
• a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok
betartásának ellenőrzése,
• szükség szerinti közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
• közreműködés az épített és természeti
környezet védelmében, az állat-egész-

ségügyi és eb-rendészeti feladatok
ellátásában,
• közreműködés községi rendezvények
előkészítésében és biztosításában,
• intézkedés kezdeményezése a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott esetekben.
Ebtartással kapcsolatos intézkedések
2016. évben több lépés is történt egy egységes „kutyaprogram” kialakítása érdekében, mely lépések személyes ötleteim és
irányításom mellett kezdődtek el. Több
kerekasztal-megbeszélés is lezajlott helyi
állatvédőkkel az ügyben, hogy kialakuljon
egy működőképes rendszer, és ezáltal településünkön megszűnjenek az ebtartással
kapcsolatos problémák. A cél érdekében
mindenképpen szükséges egy olyan minden részletre kiterjedő nyilvántartás létrehozása, amely megkönnyíti a hatósági
munkát a jövőben, ennek első lépcsője lesz
2017. tavaszi időszakban az eb-összeírás,
és ezzel együtt egy új, minden részletre kiterjedő, komplett adatbázis megteremtése.
Ha az adatbázis rendelkezésre fog állni, el
lehet kezdeni egyrészt az adatszolgáltatás
alól magát kivonó emberek felszólítását,
bírságolását. Reményeim szerint ezt követően településünkön a felelőtlen eb-tartók
és a kóbor ebek száma drasztikus mértékben csökkenni fog.
2016. évben 32 esetben történt hivatalos intézkedés az ebtartás szabályainak megszegése
miatt, az esetek döntő részében az intézkedés
figyelmeztetéssel zárult, azokon túlmenően öszszesen 130.000 Ft összegben szabtam ki helyszíni bírságot.

Közterületi szeszesitalfogyasztás
Korábban komoly problémát jelentett a
Dózsa György utcában lévő élelmiszerbolt
előtt visszatérően megvalósuló közterületi
alkoholfogyasztás. Ezzel kapcsolatosan a
rendelet módosítását követően hatásosan
fel tudtam lépni az ide vonatkozó rendeletet megszegőkkel szemben. Ennek eredményeképpen ez a probléma gyakorlatilag
megszűnt a fenti helyen, a lakosok visszajelzése alapján legalábbis a rendeletet megszegők száma konvergál a nullához.
2016. évben 21 esetben történt intézkedés a
közterületi alkoholfogyasztókkal szemben. A
kezdeti figyelmeztető jellegű intézkedéseket követően összesen 100.000 Ft összegű helyszíni
bírságot szabtam ki a rendeletet megszegőkkel
szemben.
Avar- és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok
megszegése

Leginkább a surányi településrészt érintik
az avar- és kerti hulladék égetésének szabályait tartalmazó rendeletünk megszegésével kapcsolatos intézkedések. A zöld hulladékos zsákokba gyűjtés és a komposztálás
mellett még nagyon sokan preferálják ezt
az ártalmatlanítási formát, sajnos sok esetben nem az engedélyezett időpontban és
módon.
2016. évben 35 esetben történt intézkedés
ebben a tárgykörben, a legtöbb alkalommal
elegendő volt a szabályszegő figyelmeztetése és
a felszólítás a szabálysértés abbahagyására,
azokon felül 20.000 Ft összegben szabtam ki
helyszíni bírságot a szabályszegőkkel szemben.
Parlagfű elleni védekezés
megszegése
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése értel-
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ban Komora András r. főtörzsőrmesterrel,
Pócsmegyer település körzeti megbízottjával). Közlekedési szempontból talán az
egyik legpreferáltabb problémakör a Bocskai térnél lévő általános iskola környezetében megvalósuló szabálytalan parkolás a
tanórák megkezdése előtt, illetve a tanítási nap végén. Ennek legfőbb oka az egyes
szülők kényelmessége, ami miatt a tiltó tábla ellenére az iskola bejáratának közvetlen
közelében állnak meg járműveikkel rendszeresen forgalmi torlódást okozva jellemzően a reggeli időszakban.
2016. évben hatóságom (a Rendőrség munkatársaival közös szolgálatellátás keretében) öszszesen 27 esetben kezdeményezett intézkedést
a közlekedési szabályok megszegőivel szemben,
2016. évben hatóságom 8 esetben vette fel a melyek során a kezdeti figyelmeztető jellegű
kapcsolatot a törvényben meghatározott par- intézkedéseket követően összesen 65.000 Ft
lagfű elleni védekezést elmulasztókkal szem- összegű helyszíni bírság került kiszabásra a
ben, az érintett ingatlanok tulajdonosai minden szabályszegőkkel szemben.
esetben a meghatározott határidőn belül eleget
A közterületen tárolt üzemképtettek a védekezésre irányuló felszólításnak.
telen járművek eltávolítása
A közúti közlekedésről szóló
Pócsmegyer Község Önkormányzata
1988. évi I. törvényben foglalt Képviselő-testületének 8/2002. (XI.21.)
szabályok megszegése
számú rendelete a közterületek használatáTöbb esetben láttam el közös szolgálatot a ról és a közterületek rendjéről rendelkezik.
Rendőrség munkatársaival (a leggyakrab- A rendelet 19. §-a rendelkezik az üzemképmében köteles a földhasználó az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
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telen járművek közterületen történő tárolásáról.
2016. évben a fenti rendelet 19. §-a megszegőivel szemben 7 esetben történt felszólítás a tulajdonos felé az üzemképtelen jármű közterületről történő eltávolítására. 6 esetben a jármű
a szabott határidőn belül eltávolításra került,
1 esetben a végrehajtási eljárás alá tartozó
személygépkocsi az eljárás lezárásával visszakapta hatósági jelzéseit, ezért a közterületről a
tulajdonosnak nem kellett eltávolítani.
A településen megrendezésre
kerülő ünnepi rendezvények
rendészeti biztosítása
Településünkön 2016. évben több közterületi ünnepi rendezvény (március 15.,
augusztus 20., október 23.) is megtartásra
került, melyek rendészeti szempontból
történő előkészítésében, a társhatóságokkal történő kapcsolattartásban, valamint a
biztosítási tevékenységben egyaránt aktív
szerepet vállaltam.
A 2016. évben megtartott ünnepi rendezvények a rendőrség és a polgárőrség munkatársaival közös feladat-végrehajtásnak köszönhetően
rendészeti szempontból zavartalanul és problémamentesen zajlottak le.
BODOR RÓBERT / KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Fennmaradási engedélyt kell kérni a kerti fúrt kutakra
A Katasztrófavédelem tájékoztatást adott
ki a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító
vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító
vízi létesítmény vízjogi létesítési engedély
nélkül került megépítésre vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási
engedélyt kell kérni. Az engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie.
A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján
mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése
alól az, aki vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Az utólagos engedélyezésének hatásköre
megoszlik a helyi jegyzői és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. A
jegyző engedélye szükséges kutak használatbavételéhez, megszüntetéséhez vagy
fennmaradásához, abban az esetben, ha a
kutat maximálisan évi ötszáz köbméteres
vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet

vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemély üzemelteti. Az ingatlan,
amelyen a kút elhelyezkedik, nem érinthet
vízbázis védelmi területet. Ha valamelyik
kritérium nem teljesül, akkor az engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok hatáskörébe tartozik.
Pócsmegyer-Surány szinte teljes területe
vízbázis védelmi terület, ezért a helyi kutak engedélyezése nem a jegyző, hanem a

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hatáskörébe tartozik.
Bővebb információ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál, valamint az alábbi tájékoztató kiadványában
érhető el.
FORRÁS:
BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
TÁJÉKOZTATÓJA FÚRT KUTAK FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL
WWW.BUDAKALASZ.HU/…
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Pócsmegyer község anyakönyvi eseményei 2016. évben

„Én megóvlak, megvédelek, s nem kell más,
csak a szereteted, lelked tiszta, láttam rögtön,
boldog leszel itt a Földön!”

Hilkó Máté és Holló Adrienn
/ 2016. 03. 04.
Kovács Gábor és Faltis Roberta
/ 2016. 04. 01.
László Zoltán és Bakú Ildikó Zsuzsanna
/ 2016. 04. 09.
Halászi Béla és Fodor Erzsébet
/ 2016. 06. 04.
Lange Károly László és Bertalan Csilla Judit
/ 2016. 06. 04.
Kovács Dávid és Lakatos Márta
/ 2016. 06. 25.
Kovács Gábor Károly és Pucsok Éva
/ 2016. 06. 25.
Balla Gergő és Drótos Zsanett
/ 2016. 07. 02.
Varga György és Brayer Julianna Ibolya
/ 2016. 07. 02.
Bacskay Gábor és Balogh Mónika
/ 2016. 07. 09.
Karácsony Ádám és Tamási Tímea
/ 2016. 07. 22.
Szarka Árpád és Pándi Nikolett
/ 2016. 08. 06.
Petró Pál Sándor és Zsömböly Réka Andrea
/ 2016. 08. 09.
Vörös Marcell Jenő és Verebes Ivett
/ 2016. 08. 19.
Csóka Dezső és Klein Erzsébet
/ 2016. 11. 19.

"Gyerkákat gyújtunk, és mécseseket,
ezek a fények, világítsanak Neked
Örök világosságban, békességben nyugodj,
Soha nem feledünk, míg a szívünk dobog”

Elhunytak:

Gilicze Magdolna ......................................... 85 év
Korom Antal .................................................... 75 év
Fekete Istvánné (Mazol Mária) .......... 87 év
Rézműves Lászlóné
Csoóri Janka Natália ............................... 01. 31.
(Rézműves Mária Gizella) ..................... 76 év
Dávid Mátyás .............................................. 02. 17.
Lehr Ferenc ....................................................... 66 év
Magyari Dorina Csenge ...................... 03. 01.
Mihály János .................................................... 84 év
Ágoston Zoltán Nimród ..................... 04. 12.
Borda Sándor ................................................... 89 év
Kánai Petra .................................................... 05. 22.
Süle Istvánné Papp Irén ............................ 83 év
Csefó Tibor ...................................................... 43 év
Fülöp Katalin ............................................... 05. 25.
Dancs Jánosné (Pánczél Borbála) ....... 79 év
Vajda Lili ......................................................... 05. 29.
Kalmár Jánosné
Osztrovszky Bence Donát .................. 06. 26.
(Várkonyi Gabriella) ................................. 78 év
Polhammer Bendegúz .......................... 07. 28.
Becker Károly Mártonné
Nyakas Nimród Attila ........................... 08. 10.
(Hún Gabriella) ............................................... 89 év
Kajos Bendegúz ......................................... 08. 18.
Fancsali Lászlóné
Oláh-Badi Nóra ......................................... 10. 04.
(Csaba Gabriella) ........................................ 61 év
Csobánczy Jenő Elemér ........................... 69 év
Varga Dorka Lilla ...................................... 10. 11.
Gáspár Gyuláné (Rácz Erzsébet) ....... 54 év
Endrejter Sámuel ...................................... 10. 20.
Dr. Fekete Jenő Imre ................................... 66 év
Honéczy Koppány Tomaj .................. 10. 24.
Szarka Gyula .................................................... 76 év
16 kisgyermek született 2016-ban. Szülők 2016. évben
Györki László .................................................. 81 év
kérésére 1 gyermek anyakönyvi eseményét jubiláló házaspárok:
Bíró Lajosné
nem jelentetjük meg a Kisbíró Újságban.
(Beleznai Ibolya Ilona) .............................. 64 év
Németh István és Szoldán Klára
Gutsohn Péter ................................................. 61 év
Sok örömet és boldogságot a gyerme- / 2016. 01. 22.,
Jáhner Jánosné
kekhez!
Becsei Attila és Palik Anna
(Katona Juliaanna) .................................... 83 év
/ 2016. 03. 19.,
Jáhner Vilmosné (Tóth Ida) .................. 85 év
Vincze János és Balla Gabriella
Zsigmond Lajos ............................................. 82 év
/ 2016. 08. 06-án
Házasságot kötöttek:
Széplaki Lajosné (Kun Erzsébet) ......... 88 év
ünnepelték 50 éves házassági évfordulóju- Debreczeni István ......................................... 63 év
Bodnár Péter és Németh Mariann
kat.
Keresztessy Károly ....................................... 87 év
/ 2016. 02. 20.
Gratulálunk az ifjú házasoknak és a Szabó Lajos ....................................................... 60 év
Rosta Levente és Metzger Anita
Rónaháthy István Péter ............................ 69 év
jubiláló pároknak!
/2016. 02. 27.
Hámon Győzőné
(Hévizi Ágnes Irén) ..................................... 61 év
Bán József ........................................................... 87 év
”A szívem olyan, mint egy nyitott könyv,
Németh Istvánné
nyitva van mindenki előtt, de egyedül
(Szoldán Klára) ............................................ 72 év
Vojtkó Sándor ................................................. 66 év
csak Te lapozhatsz bele, mert álmaim
Gombai Sándorné
veled vannak tele!”
(Kovacsics Mária Erzsébet) ................... 66 év
Nyugodjanak békében!
KAJOS LÁSZLÓNÉ / ANYAKÖNYVVEZETŐ
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Interjú Nagy Kornéliával,
a Barangoló óvoda intézményvezetőjével
– Itt ülünk az óvodában, nagy szeretettel köszöntöm Nagy Kornélia óvodavezetőt. Régi
ismeretségünk okán (Bálint gyermekem egyik
óvónénije volt Nelli) tegeződünk, ami remélem
nincs ellenére az olvasónak sem. Először is azt
szeretném kérdezni, hogy mióta dolgozol itt az
óvodában?
– Nagy Kornélia: 2004-ben költöztünk
ide a környékre, és amikor lejárt a GYESem, szerettem volna visszatérni a „munka
mezejére”. Akkor írtak ki egy pályázatot óvodapedagógusi, illetve fejlesztőpedagógusi
állásra. Megpályáztam, és én kaptam meg
az állást. Azóta dolgozom itt az intézményben. Öt évig mint óvónő és mint fejlesztőpedagógus, majd öt év után átvettem Zsuzsi
nénitől, Papp István Lőrincnétől, az óvoda
vezetését, és azóta intézményvezető vagyok.
– Mióta az óvodát vezeted, gyökeres változások történtek az intézményben: pl. megnőtt az
óvoda.
– Igen, bár a változások már korábban
megkezdődtek. Az első gyökeres változás
az volt, amikor az óvoda átköltözött ebbe a
korszerű épületbe, mert addig egy egycsoportos óvodaként üzemelt egy, a mai igényeknek nem megfelelő épületben. 2004ben költöztünk ide, a Táncsics utcába, akkor
még csak két csoporttal működtünk. Ekkor
vette fel az intézmény a „Barangoló Óvoda”
nevet, és azóta is ezt a nevet használjuk. A
gyermeklétszám növekedése miatt szükségessé vált a további bővítés. Egy sikeres
pályázat eredményeként beépíthettük a tetőteret, és három csoporttal működhettünk.
Az épület kiegészült egy tornaszobával,
kialakítottunk sószobát, logopédiai foglalkoztatót, és az udvart is fel tudtuk újítani.
Automata öntözőrendszer került kiépítésre, az udvar játszórészét pedig gumitéglával
burkoltattuk le, továbbá új növények kerültek telepítésre. Mindenképpen egy minőségi és mennyiségi gyarapodás volt ez.
A pályázat és a bővítés lebonyolítása nem
sikerülhetett volna Németh Miklós, polgármester úr munkája nélkül, aki ennek a projektnek fő motorja volt. A segítsége nélkül
nem lenne ilyen szép óvodánk. Az átalakulással lehetőség nyílt arra is, hogy az óvoda
melegvizét megújuló energia útján biztosítsuk, így néhány napkollektor is került a
teraszunkra. Ezt azért is tartottuk nagyon
fontosnak, hogy a gyermekeinket környe-

zettudatos fejlődésre, a környezet kímélésére neveljük, és az is fontos volt számunkra,
hogy ez óvodánk üzemeltetésében is nyilvánvalóvá váljon.
– Akkor ez egy szép, nagy, környezettudatos
óvoda, amire igazán büszkék lehetünk. Mennyire van rálátásod, hogy a környékbeli óvodákhoz,
vagy a budapestiekhez képest mennyire korszerű, vagy manapság már minden óvoda ilyen?
– A környékbeli óvodák is korszerűek,
szépek, de nekünk természetesen a miénk a
legszebb, legkedvesebb.
– Kérlek, mondj arról valamit, hogy hogy sikerült ezt a nagy térnövekedést kihasználnotok?
Már említetted a tornaszobát, a sószobát, a logopédiai szobát. Ezek állandó használatban vannak az óvodásoknak, vagy pl. a sószobát esetleg
mások is használhatják?
– Az óvoda helyiségeit csak az óvodások
vehetik igénybe, de ők maximálisan kihasználják a lehetőségeket. A sószoba pl. logopédiai szobaként is működik. Hetente kétszer
azok a gyerekek vesznek ott részt foglalkozáson, akik valamiféle fejlesztést igényelnek.
– Ezek szerint állandó használatban van ez
a helyiség. Tudomásom szerint egészségileg nagyon jót tesz, ha valaki hosszú időt tölthet egy
ilyen helyiségben, és ha a pócsmegyeri gyerekek
megtehetik, hogy akár az egész napjukat ott töltsék, az egy kivételes lehetőség.
– Az a törekvésünk, hogy hetente háromszor minden gyerek feljusson a sószobába,
ez ugyan nem mindig sikerül, de törekszünk
rá. Ez a szoba tényleg „sószoba”, mert olyan
mennyiségű só került ott elhelyezésre, ami
tényleges terápiás lehetőséget biztosít a gyerekek számára. Volt olyan szülő, aki megtapasztalta az „előtte-utána” állapotot, és arról
számolt be, hogy az influenzán kívül nem

nagyon tapasztalt egészségi problémát a
sószoba használatba vétele után a gyermekénél. A tornaszobát is kihasználjuk, a csoportok rendszeresen feljárnak oda. Természetesen elsősorban testnevelési foglalkozások
zajlanak a teremben, de Bocs Ágnes kollégánk hetente többször néptánc foglalkozásokat is tart ott, amelyeken minden óvodás
részt vehet, akinek van kedve hozzá. Örömmel mondhatom, általában minden gyereknek van. Terveink szerint Kántorné Mikula
Judit néni jövőre mozgásfejlesztő, tartásjavító foglalkozásokat fog szervezni a gyerekek
számára.
– Még egy kérdés a sószobáról. Miért nem
lehetséges, hogy esetleg az ittlakók, akár térítés
ellenében is használhassák a sószobát, melynek
levegője köztudottan jótékonyan hat a légzőszervekre?
– Egyfelől, semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytathatnak az óvodák,
és szigorú szabályok írják elő, milyen célra,
milyen formában lehet az óvoda helyiségeit
használni.
– Tehát ezt nem lehet megnyitni a nagyközönségnek.
– A szigorú szabályok miatt valóban nem.
Másrészt, amikor az óvoda üzemel, szinte
folyamatosan használatban vannak a helyiségek a gyerekek számára.
– A másik dolog az udvar. A gyerekeknek nagyon fontos a folyamatos mozgás a jó levegőn.
Mennyire sikerül kihasználni az udvart? Hogy
épül fel az udvar használata, hogy képzelje el az
olvasó az udvar szerepét?
– Ez az időjárástól függ. Ilyenkor télen naponta maximum egy órát töltünk az udvaron. Azt szokták mondani: „nincs rossz idő,
Folytatás a 8. oldalon »
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» Folytatás a 7. oldalról

csak nem megfelelő öltözet”. Arra szoktuk
kérni a szülőket, hogy lehetőleg időjárásálló, réteges öltözetben hozzák a gyerekeket,
amelyet nem kell nagyon félteni, így a gyerekek nyugodtan játszhatnak, csúszkálhatnak
a hóban, kicsit sarazhatnak is. Nyáron természetesen szinte csak az étkezések idejére
jövünk be, illetőleg ha nagyon nagy meleg
van, akkor azt az időszakot nem töltjük kint.
Az időjárástól függ, hogy milyen tevékenység folyik az udvaron. Kiviszünk játékokat.
Ha nagy meleg van, párakaput állítunk fel,
és az alatt játszhatnak a gyerekek. Most télen, amikor esett a hó, a gyerekek a gurulódombon csúszkálhattak lefelé. Próbáljuk az
udvarban rejlő lehetőségeket maximálisan
kihasználni.
– Neuralgikus pont egy óvoda életében az étkezés. Gondolom itt is vannak speciális igények,
allergia, ami nehezíti ezt a kérdést. Meg vagy
elégedve az étel mennyiségével, minőségével? Sikerül-e az egyedi igényeket kielégíteni?
– A mennyiségi és minőségi kérdéssel teljesen elégedett vagyok. Nagy port kavart fel
a mintamenza kérdése. Sokan nem tartják
helyesnek, mások szerint ez a követendő
irány. Szaller Ferenc, aki szállítja nekünk az
ételt, részt vett a mintamenza program kipróbálásában. Már akkor csatlakozott ehhez
a programhoz, amikor ez még csak kísérleti
stádiumban volt, éppen ezért, úgy gondolom, hogy nálunk az átállás jól sikerült. Bőséges és ízletes az étel. A gyerekek megszokták már, hogy nem annyira sós, nem annyira
zsíros, és több a zöldségféle is. Amit nem
sikerült megoldani eddig, az a speciális igényű gyerekek étkeztetése, erre még keressük
a megoldást.
– Ezek szerint az étkezéssel minden rendben
van.
– Igen. Vannak persze „nemszeretem” ételek, de törekszünk rá, hogy minél több ételféleséggel megismerkedjenek a gyerekek.
– Ez ugye a külcsín egy óvoda életében, amit
mi látunk, de van egy olyan rész is, amit nem látunk. A szabályozás mennyire nehéz, mennyire
tudtok pályázni? Megosztanád velünk, hogy
mennyi adminisztrációs nehézséggel jár ez a tevékenység?
– Nagyon sok adminisztrációval jár. Ha
részletesen kifejteném, az újabb cikkel járna,
annyi mindent kell papírra vetnünk. Inkább
arról beszélnék, hogyan éljük a mindennapjainkat. Mi vagyunk az egyetlen olyan

oktatási intézmény, mely kizárólagosan a
településé, ezért törekszünk arra, hogy részt
vegyünk a falu életében. Rendszeresen szerepelünk pl. az Idősek Napján, jelenleg pedig a gyerekeinknek van egy rajzkiállítása a
PRK központban. Tavaly megpróbáltunk
bekapcsolódni a „Te Szedd” mozgalomba.
Nemzeti ünnepeinken mindig körbejárjuk
az emlékhelyeket. Szeretnénk, ha tudná
a közösség, hogy mi is létezünk, és itt vagyunk.
– Az iskolák üzemeltetését átvette az állam,
az óvodáról elmondhatjuk, hogy teljesen önkormányzati fenntartású intézmény.
– Így igaz. A működésünk teljes egészében az Önkormányzattól függ. Ők fizetik
a fenntartási költségeket, a dolgozók bérét,
a rezsiköltséget és a különböző fejlesztési
költségeket.
– Van arra lehetőségetek, hogy kimozduljatok
a faluból?
– Van, de a lehetőségek elég korlátozottak.
A költségek nagymértékben befolyásolják.
Általában arra törekszünk, hogy legyen
egy nagyobb kirándulás minden évben a
nagyobbak számára. A korábbi gyakorlat
az volt, hogy ide hívtunk társulatokat, bábszínházat, az idén pedig a PRK-ba mentünk
át több alkalommal, és ott vettek részt a gyerekek különböző kulturális programokon. A
gyerekek élvezik, ezért szeretnénk, ha ez a
továbbiakban is így maradna.
– Még egy pár szót a jövőről. Vannak már
olyan lefoglalt programok, melyek érdekesek lehetnek? Tudnál mondani néhány gondolatot a
következő hónapok terveiről?
– Régebbi hagyomány, hogy minden
évben megvannak az évet meghatározó
mérföldkövek. Az első ilyen az „Almanap”,
ami egy befogadó nap, amelyen azokat a
gyermekeket és szüleiket várjuk, akik az

évben kezdik meg az óvodát, hogy megismerkedjenek a környezettel, a többi gyerekkel. Ez az idén már szeptemberben lezajlott.
Egy másik ilyen alkalom, az adventi vásár.
Igyekszünk a szülőknek játszó-délutánokat
szervezni húsvét és karácsony előtt. A környezettudatos neveléssel kapcsolatban már
több alkalommal ellátogattunk a gödöllői
hulladékkezelői központba, hogy lássák a
gyerekek, miért is fontos, amit nap, mint nap
sulykolunk nekik, hogy „nem szemetelünk”,
hogy fontos, hogy szelektíven gyűjtsük a
hulladékot. Így a saját szemükkel láthatják,
mi lesz azzal a sok szeméttel, amit termelünk, mi az, amit hasznosítani tudunk belőle.
Megemlékezünk a Föld Napjáról, Víz Napjáról is. Nagy ajándéknak tartjuk a kollégáimmal, hogy itt lakhatunk a Szentendrei szigeten, ahol tiszta a levegő, tiszta a víz, tiszta
a környezet, és gondot fordítunk arra, hogy
megtanulják a gyerekek, hogyan tudják azt
megóvni. E köré a téma köré igyekszünk
csoportosítani az egész éves nevelői munkánkat. Természetesen, hogy a visszatérő
események ne váljanak unalmassá, minden
évben megpróbáljuk egy kicsit másképp
megrendezni ezeket az alkalmakat.
Bár most velem készítettél interjút, de nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy
mindez az egész nevelői csapat tevékenységéről szól. Arra törekszünk, hogy egy jó
közösségként együtt végezzük el a feladatunkat.
– Akkor az Olvasók tudhatják, hogy az óvodában egy jó csapat dolgozik.
– Igen, törekszünk arra, hogy jó csapat legyünk.
– Erről jut eszembe, van a munkatársaknak
igénye, divatos szóval élve, a csapatépítésre?
– Igény van, lehetőség kevesebb. Működik az óvodában egy munkaközösség
3 éve, amely azzal a céllal jött létre, hogy a
pedagógiai munka színvonalát fejlesszük.
Házi bemutató alkalmakat szervezünk, ahol
tanulhatunk egymás munkájából. Szakmai
napokon, továbbképzéseken veszünk részt.
Legutóbb pl. a Skanzenben voltunk egy hagyományőrző napon.
– Nagyon szépen köszönöm az interjút! További sok sikert kívánok az óvoda vezetés terén
és sok mosolygós gyermekarcot, mert hiszen itt
az a legfontosabb!
– Köszönöm szépen, a munkatársaim nevében is.
SZŐCS PÉTER
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Pócsmegyer Rendezvényközpont
Híres bábosok, vidám színházi élmények
és érzelmes versek - programkavalkád
Pócsmegyeren a Rendezvényközpontban
Tudta, hogy akár minden hétre találhat
magának kulturális programot a szigeten?
Sőt, nem is kell messzire mennie, hiszen
a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban
hétről hétre színes és érdekes előadások,
beszélgetések, színházi műsorok várják a
kicsiket és nagyokat.Legyen szó színvonalas bábszínházról, vidám színielőadásról
vagy épp irodalmi kávéházi estről, ahol izgalmas emberek mesélnek, verselnek.
Száznál több ember ropta a táncot a Madarak zenekar zenéjére este nyolctól éjjel
kettőig az Erzsébet-Katalin bálon. Most
februárban ennél kevesebben, de annál ví-

gabban töltötték az estéjüket a Farsangi bál
résztvevői. Voltak ínycsiklandó szendvicsek és igazi szaggatott farsangi fánk, amelyet pócsmegyeri házi lekvárral öntöttek
nyakon.
A mulatságok mellett Pócsmegyeren a kicsiknek is szervezzük a programokat.

Tudta, hogy kéthavonta, mindig hétköznap délelőtt tíz órakor profi bábszínházasokat hívunk, hogy ők szórakoztassák a
gyerekeket? Természetesen jönnek az ovisok és a kisiskolások is, de nagyon várunk
mindenkit, aki szeretne egy jót nevetni, látni gyermekének mindenre rácsodálkozó
arcát és az örömöt, hogy televízió helyett
valami mást, valami különlegesebbet látott.
Március 23-án színvonalas bábelőadásairól
híres Ákombákom bábszínház jön el hozzánk. Csízmás kandúr darabjukat az ország
számos nagy és kisvárosában tapssal és
csillogó szemekkel köszönték meg a gyerekek. A jegy ára 500 forint.
Azoknak a felnőtteknek, akik szeretik a
különleges előadásokat érdemes eljönniük

március 10-én 19 órától Szinetár Dóra estjére, ahol a művésznő kedvenc verseit olvassa majd fel.Csodálatos hang és egy híres
és kedves személyiség – mi kell még, hogy
az esténk megteljen kulturális örömökkel?
Áprilisban a rekedtes hangú ikon, Földes
László Hobó tartja majd az irodalmi estét. Őt sem szabad kihagyni, hiszen József
Attila verseit körülöleli és megtelíti érzelemmel és szenvedéllyel a művész különleges személyisége.Februárban Füst Milán
est volt, amely igazán jól sikerült és számos
élménnyel tértek haza a résztvevők.
Olyanokra is gondoltunk, akik csak a
családjukért aggódnak és szeretnék tudni, hogy mit csináljunk, hogyha a férjünk
csúnyán elvágta a kezét, a gyerekünk ujjára
rácsapódott az ajtó, vagy épp erős kémiai
szert ivott.
Reméljük, sokan lesznek elsősegélynyújtással foglalkozó előadásunkon is, ahol
egy minden látott és tapasztalt mentőtiszt
mesél majd, hogy mi kell tenni a különféle
helyzetekben. Március 11-én szombaton
véradás is lesz az előadással párhuzamosan.
Március 31-én színházi előadás lesz a
Rendezvényközpontban. Sok nevetés és
humor vár azokra, akik aznap eljönnek a
Szekérszínház előadására, a Kérőkre. Lesz
intrika, tévedés és persze nagy szerelem.
Igazán jól kezdődik a tavasz Pócsmegyeren
és Surányban, hiszen különleges gyöngyszemekkel készülünk kisebbeknek és nagyobbaknak.
Szeretettel várunk mindenkit!
PRK

Felhívás kiállításra
A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület idén is folytatja évek óta végzett hagyományőrző, értékmentő munkáját.
Most a még fellelhető régi mezőgazdasági
munkaeszközöket szeretnénk összegyűjteni és bemutatni azzal a céllal, hogy azok is
megismerkedhessenek ezekkel, akik még
nem láttak ilyen eszközöket, vagy nem is
hallottak ezekről az évszázadokon keresztül használt fontos tárgyakról. Sokan már
évek óta sürgetik ezek bemutatását, attól
tartva, hogy néhány év múlva már nem
lenne mit bemutatni, mert már nem lesz
aki megőrizze, vigyázzon rájuk, hiszen

ezen munkaeszközök jelentős részét már
jó ideje nem használják.
Terveink szerint augusztus 20-án nyitnánk
meg a kiállítást, melynek egyik, jelentős

része az addig összegyűjtött régi, fontos,
egyedi mezőgazdasági munkaeszközök
bemutatása, a másik része pedig a faluban
élők mezőgazdasági tevékenységét bemutató képek ismertetése lesz.
Kérjük, hogy akinek birtokában ilyen
munkaeszköz és/vagy kép van, az jelezze
annak érdekében, hogy időben tudomásunk legyen a bemutatandó tárgyak menynyiségéről, hely- igényéről annak érdekében, hogy minél előnyösebben helyezzük
el ezeket a fontos eszközöket.
DR BORZSÁK ENIKŐ
TEL: 26/395-532 VAGY 20/4431-431
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Gondolatok a könyvtárról
„Vannak olyan könyvek, amelyek álmodni hívnak, és vannak olyanok, amelyek
megmutatják a valóságot.”
Paulo Coelho
Szinte mindenkinek vannak kedvenc
könyvei, melyek valamiért megérintették,
és ezért kötődnek hozzájuk. A könyvtárban remek beszélgetések szoktak kialakulni olvasmányélményekről. Köszönet
két újabb kedves könyvtárlátogatónknak,
hogy idejükből szántak időt arra, hogy papírra vessék gondolataikat kedvenc könyveikről.
SCHANDL ESZTER

Tekergő papírsárkányok és tálib
iszony Khaled Hosseini regényeiben

Éveken keresztül dolgoztam külpolitikai
újságíróként, és az afgán háború idején
szinte minden nap találkoztam a hírekben
kabuli, kandahári történetekkel, piaci autós
robbantásokkal, öngyilkos merényletekkel, katonai összecsapásokkal. Számtalan
fényképet láttam tálibokról és asszonyaikról és éhező rongyos gyerekekről. Bevallom, ez volt a munkám, de az afgán sors
annyira távol állt tőlem, a Szentendrei-szigettől, Budapesttől, hogy elképzelni sem
mertem és tudtam, hogy a sűrűben mi zajlódhat, hogyan élnek ők, akik háborúban,
éhezésben és a demokrácia teljes hiányá-

ban, szovjet, majd tálib uralomban tengetik az életüket. Khaled Hosseini regényei
aztán felrobbantották ezt a tudatlanságot
és értetlenséget, amely számomra Afganisztánt lengte körül. A középkorú afgán
író először a Papírsárkányok című könyvével tárt fel egy olyan különleges világot,
amelyet csak az ismerhet, aki tényleg ott
nőtt fel. Bemutatta a laza, liberális Kabult,
ahol a nők rövid szoknyában és cigarettával
a szájukban jártak, míg pár házzal arrébb
teljesen eltakart, lelkileg és testileg teljesen kihasznált és elgyötört asszonyok és
zsarnok uraik élnek. A Papírsárkány az első
oldalától az utolsóig egy igazi letehetetlen
regény. Én bevallom, a gyerek vacsoráját
is elfelejtettem elkészíteni, mert arra gondoltam, hogy még ezt az oldalt elolvasom,
és akkor…de nem volt vége. Este tízkor
aztán a fiúk szedték ki a könyvet a kezemből, hogy már ettek magukban, de aludni
akarnak. Én meg hajnalig olvastam, és közben könnyeztem és izgultam egy olyan fiú
sorsa miatt, aki normális gyerekévei után
a tálibok uralma alatt a legborzalmasabb
élményeket élte át, amelyet ennyi idősen
meg lehet élni. A végkifejlet természetesen
valamelyest megnyugtatott, de annyira
nem, hogy ne halljam a szívem hajnali dobogását, és ne érezzem át azt a borzalmat,
amelyet képeken már láttam, de belülről
még nem ismertem. Így aztán belekezdtem
még akkor hajnalban a következő könyvébe, „És a hegyek visszhangozzák”, amely
egy szép afgán népmesével indult. Pár
oldalon át ismét magával ragadott a történet, és annak lágysága végre megengedte,
hogy elaludjak. Khaled Hosseini könyveit
sorra olvastam, és egy olyan világ tárult
elém, amely nagyon sok mindent megértetett velem a világpolitikában. Harmadik,
Egyezer tündöklő nap című regénye tette
fel számomra az i-re a pontot. A sodródó
regény miatt ismét teljesen felborult a hétköznapok menete, és a könyv olyan iszonyatos élethelyzeteket mutatott be, hogy
körülbelül fél óránként adtam hálát, hogy
ide születtem, itt élek, és nő létemre kimehetek az utcára egyedül is. Khaled Hosseini
a regényírás összes trükkjét és technikáját
ismeri, sodró olvasmányai egy olyan világba viszik el az olvasót, ahol az élet küzdelmei összehasonlíthatatlanul mások, mint
itt a Szentendrei-szigeten. A könyvet mindenkinek ajánlom, aki szereti a letehetetlen

regényeket, vagy mostanában egy kicsit
többet kesereg, amiatt, hogy latyakosak
az utak, hosszú volt a tél. A pócsmegyeri
könyvtárban mindhárom könyv kikölcsönözhető.
Khaled Hosseini könyvei:
Papírsárkányok 2003. Libri
Egyezer tündöklő nap 2007. Libri
És a hegyek visszhangozzák 2013. Libri
BILKEI-GORZÓ BORBÁLA

James Smythe: A felfedező
(The Explorer)

„Sötét, hűvös, klausztrofób és szörnyen
ijesztő.
A felfedező szépirodalmi rangú science
fiction, méghozzá a legkomorabb fajtából.” – szól az ajánlás a könyv borítója alatt,
és azt gondolom, ennél pontosabb és valósabb vélemény nem születhet róla.
A könyvet 2013-ban kölcsönöztem ki a
könyvtárból, és bizony ennyi idő kellett
hozzá, hogy ismét a kezembe vegyem,
most pedig rögtön véleményt és ajánlást is
írok hozzá. A történet magába szippant, az
első mondat azonnal megalapozza a könyv
hangulatát, az egyes szám első személyben
íródott sztori és a jelen idejű fogalmazás
teljesen azonosít a főszereplővel és a történésekkel. Nagyon erős a hatása az olvasó
érzelmeire, hangulatára. Az első húsz oldal
rendkívül eseménydús, pörgős, előkészíti
a zuhanást a folytatásba. Hol lassulnak az
események, olyankor kap teret a részletek
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kidolgozása, hol pedig ismét felgyorsul
minden. Ezzel együtt sűrűn váltakoznak az
idősíkok, a nézőpontok, akár egy filmben,
és ez a pulzálás teszi kiszámíthatatlanná,
A Házasság Hetében SZŐKE ANDRÁS pszichológus volt a venizgalmassá és félelmetessé. A szerző szavai
dégünk. Az érdeklődésre és a téma fontosságára való tekintettel a
„borotvaélesek”, akárcsak a történet, a kajelenlévők a beszélgetés folytatását kérték! Köszönjük előadónknak,
rakterformálás pedig szerteágazó és alapos.
hogy készséggel áll rendelkezésünkre!
A szereplők és a sorsuk a történet puzzle-darabkái, amik a feszültség folyamatos
A beszélgetés témája:
növekedése mellett lassanként kerülnek a
helyükre. A borító általában egy könyv esz• a gyerek helye a házasságban,
szenciája, képben kifejezett mondanivaló• a kommunikáció a házasságban,
ja, sejtetés. A felfedező borítója kiválóan ér• a figyelem,
zékelteti és illusztrálja a történet hangulatát
és helyszínét, minden alkalommal azonnal
• az adok-kapok egyensúlya,
a történetben érzed magad, ha ránézel,
• a versengés,
még a könyv felütése előtt. Amint a végére
érsz, és elolvastad a regény utolsó betűjét,
• a másik megjavítása,
becsukod a könyvet.
• a kapcsolat zártsága,
Legszívesebben előre lapoznál, újra kez• a harag helye
denéd az olvasást, újra értelmeznéd, újra
értenéd, hátha most más lesz a befejezés,
• az ellentétek vonzása
ha erősen akarod, de nem teszed mégsem,
• és bármi, ami az érdeklődőkben
a befejezés pedig marad, és a könyv is becsukva. Érdekes erkölcsi dilemma az olvafelmerül…
sónak, Neked, mit kívánsz a főszereplőnek
a történet végén: túlélést vagy nem?
Várunk Mindenkit nagy szeretettel 2017. március 21-én,
Irány a könyvtár, sience fiction rajongók18 órakor Pócsmegyer Rendezvényközpontba!
nak és a műfajt még csak pedzegetőknek
is élmény lesz, repkedő csészealjak és
androidok nélkül is!
Óvári Péter evangélikus lelkipásztor Pócsmegyeren
Warning: Ha az ajánlás alapján a kezedbe
veszed a könyvet, úgy láss hozzá az olvasáshoz, hogy az letehetetlen. Ez tényleg az.
Óvári Péter evangélikus lelkipásztor ven- Mindent elkövettek, hogy kisfiával együtt
HADAR JUDIT dégeskedett nálunk Pócsmegyeren.
otthon érezze magát az ősök falujában.
KOVÁCH TAMÁS
Örömmel hallgattuk igehirdetését az EgyeA könyvtár nyitvatartása
temes Imahéten!
Hétfő: ............... 8:00 – 12:00 .. 15:00 – 18:30 Dédapja Vitálos András 1883-ban született
Pócsmegyeren keresztelői anyakönyvünk
Kedd: ............... 8:00 – 12:00 ............ –
Szerda: ............. 8:00 – 12:00 .. 15:00 – 18:30 bejegyzése szerint. Házasság révén került
Rádra, de gyakran hazajárt szülőfalujába.
Csütörtök: ................. - ..................... –
Emléke többekben él ma is.
Péntek: ..................... – ...........15:00 – 18:30
A Tiszteletes urat helybéli rokonai, Schandl
Minden hónap első szombatján:
Hubertné, Klibán Vendelné és Zsimond
10:00 – 12:00
Miklósné nagy szeretettel vették körül.
Telefonszám: 06 30 694-3266
E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu
facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány

BESZÉLGETÉS A HÁZASSÁGRÓL II.

A könyvtár programjai
03. 03-án 17 órakor .......................... Papírszínház
Mesedélután 2-7 éves gyermekeknek
03. 06-án 18 órakor ................................ Filmklub
Az ötödik pecsét
03. 11-én 15 órakor ........Szeretet a közösség ereje
03 20-án ................................................. Filmklub
Trainspotting
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A holnap háza
Szülőként meg tudjuk alapozni gyermekünk kedélyvilágát, örömre való képességét, bizalmát a világban és önmagában.
Mutassuk meg neki, hogy a világ jó, és
minden, mindenki nagyon örül az ő létezésének. Az alapvető mintákat, amik bevésődve meghatározóak lesznek gyermekeink egész életében mi, szülők adjuk.
A kisgyermek általunk, környezete által
ismeri meg önmagát, és az adott visszajelzések alakítják énképét. Nagy a felelősségünk, hisz elsősorban ránk, szülőkre vannak bízva.
Mi választhatjuk meg környezetüket, azt
hogy mi hat rájuk, mi alakítja testi-lelki
jóllétüket. A családi harmónia és szeretet
mellett a lényeg az egészen hétköznapi dolgokban rejlik: milyen a kisgyermek környezete, mi és hogyan hat az érzékszerveire: mit hall, mit lát, mit észlel, milyen illatok
veszik körül, mivel tápláljuk; hogyan élünk
a családban, hogyan éljük a mindennapjainkat.
Mi vagyunk a felnőttek, a felelősséget mi
hordozzuk, ő pedig a gyermek, aki számára biztosítanunk kell, hogy életkorának
megfelelő játékokat játsszon, élményekkel,
képekkel, mesékkel találkozzon.
A kérdés nem feltétlen az, hogy mit szeret a
gyermek, hanem az, hogy mire van szüksége. (Egyszerű példa: sok gyermek nagyon
szereti az édességet és nagyon szeret tévét
nézni, ez mégsem jelentheti azt, hogy ezeknek túlzásba vitele a fejlődését szolgálja.)
Az igazi tanítás a dolgok természetszerű
egymásutániságából fakad, ennek megéléséből, megtapasztalásából, megfigyeléséből. Minél inkább részese lehet a gyermek
egy folyamatnak, annál inkább a zsigerein
keresztül élheti meg az élet dolgait, törvényszerűségeit. Az ily módon történő
élményalapú, tapasztalati tanulás az, ami
igazán a gyermeké lesz, és mélyrehatóan
alakítja, gazdagítja világát.
A kívülről érkező, intellektuális magyarázatok csak terhelik a gyermeket, megzavarják
őt, és nem válnak a gyermek belső tudásává. Az intellektuális megközelítés már az
iskolások világa, mely épp akkor lesz könynyen befogadható, ha a kiskori, óvodáskori
tapasztalásra, élményalapú tudásra épül.
Az absztrakció, mint a matematika, csakis
a jól megalapozott, megélt, beágyazódott
tapasztalati tudásra építhető. A kisgyermek
világa a direktben van. A hosszú magya-

rázatok nélküli, egyszerű, ismétlődő, biztonságos családi (óvodai) életritmusban,
élményekben. Persze, hagyjuk szárnyalni a
képzeletét is, azt a ragyogó belső képvetítő
képességét, mely később a gazdag szókincs,
a teremtő képzelet, az emlékezőképesség
és kreativitás alapja lesz.
Ha gyermekünk eltört valamit, kellemetlenül viselkedett, a régi jó tanács szerint
„számoljunk háromig”, s közben esetleges
haragunkkal megvívva, próbáljuk reálisan
nézni a helyzetet. Semmiképp sem őt minősítsük, hanem a tettét.
Nagyon hamar belecsúszhatunk abba a
hibába, hogy az adott gyermek kap egy
megbélyegzést, és ő lesz az, aki csúnyán
beszél, rendetlen, ügyetlen, sohasem segít,
füllent… stb., s ezzel elérjük, hogy végül
azonosítani fogja magát e jelzők tartalmával, és ezeket a negatív jegyeket beépíti énképébe, ami mindenképp rombolóan fog
hatni személyisége alakulásában.
Engem mindig szíven üt, ha buszon, játszótéren azt hallom, hogy egy felnőtt azt
mondja a gyermeknek: „SZÉGYELLD
MAGAD!”
Nincs az a kiskori tett, amiért egy gyermeknek önmagát szégyellnie kéne! A szavaknak óriási ereje van! Ha valaki magát
szégyelli, az ott és akkor megsemmisül a

másik előtt. A szégyen megbénít, rejtőzködésre késztet, a kisgyermek eredendő
bizalmába tapos bele. Hordozni, mélyíteni fogja azt az érzést, hogy valami baj van
vele. A szégyen cselekvésképtelenné tesz,
önbizalom hiányos, sérült lelkületű emberré, akinek felnőttként hosszú időre és
önismereti munkára lesz szüksége ahhoz,
hogy visszanyerje bizalmát önmagában és
a világ felé és.
Az a tapasztalatom, hogy mi szülők, sokszor gondolkodás nélkül, sablonosan alkalmazzuk a berögződött, tanult mintákat.
Nem is gondolkodunk, de már halljuk
is saját hangunkat, ahogyan gyermekkorunkban ezerszer hallott és berögzült sablonokat ismételjük. (Amelyek akkor és ott,
lehet, hogy jók voltak, de gondolkodás nélkül, automatikusan szajkózva, nem biztos,
hogy „itt és most” megfelelőek).
Ahogy Gibran Kahlil próféta mondja:
„gyermekeink a holnap házában laknak!”
Ezért merjünk, törekedjünk mi is legjobb
önmagunkká válni, hogy a jelen gyermekeinek, jelen helyzetére, jelenlegi legjobb
válaszunkat adhassuk, hogy a holnap felnőttjei egészségesebbek és boldogabbak
lehessenek!
ÉDES ILDIKÓ

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2017. március 13

Dagi az új otthonában
Már elmeséltem, hogyan érkeztünk meg
a jelenlegi lakhelyünkre, Surányba. Dagi
lassan kezdett otthonosan mozogni az
udvaron. Természetesen a veteményest el
kellett keríteni, mert azt hitte, hogy az is az
övé. Szabadon járhatott, de ha valaki jött
hozzánk, meg kellett kötni, mert idegeneket
nem tűrt meg az általa védett területen – nagyon komolyan vette a házőrző feladatát.
Az állatorvosi rendelőbe is elvittük, hogy
megkapja a magyar nyelvű egészségügyi
könyvecskéjét, a védőoltásokat és a mikrochip számot.
Annyira megszerette az kocsikázást, hogy
valahányszor kinyitottuk az autóajtót, elsőnek mindig Ő ugrott be, viszont ha éppen
nem akartuk magunkkal vinni, alig lehetett
kicsalogatni. Pár hónap elteltével felfedezte,
hogy errefelé nagyon laza a talaj, amit könynyen lehet ásni. A hátsó kerítésnek nincs
beton alapja, így ott reggelente gyakran
találtunk lyukakat, ahol éjszakánként megszökött. Reggel mindig az ajtó előtt feküdt a
lábtörlőn, mint egy jó fiú, és sokszor nem is
sejtettük, hogy esetleg éjszaka csavargott. Ez
lett a veszte. Egy nap ott feküdt az ajtó előtt,
ahogy szokott, de át kellett lépni rajta, nem
állt fel. Mikor vittem neki a reggelijét, akkor
nagy nehezen hátravonszolta magát az óljáig, de az étel sem kellett neki. Akkor láttuk,
hogy el van törve a bal hátsó lába. Be akartuk tenni az autóba, hogy elvigyük az orvoshoz, de nem engedte, hogy hozzányúljunk.
Majdnem megharapott olyan nagy fájdalma volt. Azt sosem tudtuk meg, hogy autó
ütött- e el, vagy esetleg valaki szándékosan
bántotta. Bementem Tahitótfaluba. A Hídfő
melletti rendelő nem volt nyitva. Bár volt ott
egy telefonszám, de ez most nagyon sürgős
volt. Érdeklődni kezdtem az emberektől, és
így jutottam el Patócs doktor úr rendelőjébe. Elmondtam, mi történt, ő pedig valami
zselés anyagot adott egy fecskendőben.
Azt mondta, nyomjam be a szájába, és körülbelül fél óra múlva hatni fog. Elkábítja a
kutyust, és fájdalomcsillapító is van benne.
Dagit így sikerült végül pokrócra tenni és
be az autóba. Ott kellett hagynunk a rendelőben, mert megműtötték. Este fél 8- kor
mehettem érte. Még aludt, a nyakán műanyag gallér volt, hogy ne tudjon a kötéshez
érni. A lába ki volt merevítve, és vastagon
be volt kötve a hasáig. A doktor úr megmutatta a röntgenfelvételt, hogy milyen
volt és hogyan rakta össze Dagi lábát. Igazi

mestermunkát végzett: 2 merevítő lemez és
6 csavar tartotta össze a kutya csontját. Egy
vékony vonal mutatta csak a törést. Nekem
is volt sajnos lábtörésem, de az a műtét meg
sem közelítette ezt a precizitást, pedig nem
keveset fizettem.
A műtét után bevittük a lakásba, pedig azelőtt sosem engedtük be. Most nem is volt
kérdés, hol tölti a gyógyulási időt. A doktor
úr figyelmeztetett, hogy lehet, hogy hányni
fog, mikor felébred. Ott bóbiskoltam mellette. Éjszaka 3 óra körül kezdett magához
térni, megpróbált felállni, de visszarogyott.
Észrevettem, hogy a gallér is idegesíti, így
azt levettem róla. Volt szegénynek elég baja
azon kívül is. Addig próbálkozott, míg elég
ingatagon ugyan, de lábra állt, és elindult az
ajtó felé. Tudtam, hogy ki akar menni elvégezni a dolgát. Valahogy lekínozta a merev
lábát a három lépcsőfokon, aztán ugyanúgy
visszajött, majd aludt tovább reggelig.
Nem gondoltuk, hogy ilyen rendesen viselkedik majd bent a lakásban, pedig nem
volt szobakutya. Úgy látszik, a jót hamar
megszokta. Öt hét után kellett visszavinni
az orvoshoz, de már két hét után rövidebb
sétákra is elmehettünk. Műanyagból védőt
varrtam a kötésre, mert nem szabadott,
hogy átnedvesedjen a fertőzés elkerülése
végett. A gallérra egyáltalán nem volt már
szükség, nem foglalkozott a kötéssel.
Aztán következett az újabb altatás, mert
kiszedték a csavarokat és a lemezeket. Szépen gyógyult. Ezután egy kisebb "csizmát"
kapott. Szegénynek már elege lehetett a lila
színű kötésekből. Az is megeshet, hogy szégyellte, mert most többet sétálhattunk az
utcán, és bizony találkoztunk más kutyákkal
is. Ha egy kicsit nem figyeltem rá, már rögtön a kötéssel "szórakozott".

Végre eljött az idő, mikor megszabadult a
kötéstől, és tökéletesen meggyógyult. Egy
kicsit fura volt, míg vissza nem nőtt a szőr
a lábára. Nagyon megerősödött, és már inkább Ő sétáltatott minket és nem fordítva.
A természete a régi maradt, továbbra sem
jöhetett a kapun be senki, míg meg nem kötöttük. Edit barátnőm mindig azon kesergett, hogy annyira szeretné megdédelgetni,
megsimogatni, de erről szó sem lehetett.
Egyik alkalommal az udvaron beszélgettünk, Dagi őrjöngött. Egyszer csak nagyot
rántott a pórázon, ami rögtön elszakadt, és
egyenesen Editnek rohant, a térde fölött
belekapott a lábába, majd tovább szaladt.
Szegény barátnőm nagyon vérzett. Más szer
nem lévén, jóféle erdélyi szilvapálinkával kifertőtlenítettem a sebet, és bekötöttem. El
akartam vinni az orvoshoz, de nem volt hajlandó beoltatni magát. A férje még viccesen
meg is jegyezte:"Csak attól fél, nehogy Daginak valami baja legyen!" Mondtam, hogy
be van oltva veszettség ellen, ne idegesítse
magát, biztos nem fertőződött meg.
A gyógyulása után nagyon vigyáztunk arra,
hogy többé nem tudjon elszökni. Elég nagy
volt a terület, ahol tudott rohangálni. Késő
ősszel volt valami furcsa a viselkedésében:
levert és étvágytalan lett, már nem ugrándozott olyan jókedvűen, mint máskor. Nem
tudom, hogy a gazdija elvesztése, vagy a
honvágy gyötörte, de újra felkerestük az
orvosi rendelőt. Altatás, ultrahang. Kiderült,
hogy epe- és májproblémája van. Következett az infúzió, gyógyszerek, injekciók.
Lehet, jobb lett volna akkor elaltatni, de az
orvossal együtt reménykedtünk a gyógyulásában. Még december 24-én délben is
bevittem az ügyeletre, akkor háromféle injekciót kapott. Amit csak lehetett, mindent
megtettem. Beengedtük a lakásba, hogy
velünk legyen. Feldíszítettük a fát, amihez
egyáltalán nem volt kedvünk. Szívfájdító
volt, ahogy ránk nézett, mintha segítségért
könyörgött volna, vagy talán éppen elbúcsúzott tőlünk. Sajnos, tehetetlenségünkben csak sírni tudtunk.
Velem volt a lányom és az unokám is. Dagi
szenvedésének éjjel két órakor lett vége.
Karácsony első napján temettük el a közeli
erdőbe. Sírjára kis idő múlva a karácsonyfának feldíszített gyökeres fenyőfa került.
Kimondhatatlanul sajnáltuk. Tizenegy évet
élt velünk.
KOVÁCS OLGA
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Surányi tél, betörőkkel
A mostani tél is hozott havat és kemény
fagyokat, de az utóbbi 20 évben tagadhatatlan a felmelegedés, aminek van előnye
és hátránya is. Ötven éve még rendes telek
voltak: decemberben elkezdett havazni, és
február végéig vastag hótakaró fedte a tájat.
Ez Surányban sem volt másként. A kompok
leálltak. A közlekedés lelassult. Gyakorlatilag kihalt volt az üdülőterület. Ezt használták ki a betörők, és a lakatlan víkendházakat
szépen sorban elkezdték fosztogatni. Erre
akkor jöttünk rá, amikor apámmal kimentünk lehúzni a havat a palatetőről, mert félő
volt, hogy a harminc centis hóréteg megroppantja a tetőt. Azt vettük észre, hogy a
kedves szemközti szomszédjaink, Ami néni
és Sanyi bácsi kerítéskapuja résnyire nyitva
van. Apám először azt hitte, az idős házaspár
is kijött a szikrázó napsütésben, otthagyva
néhány órára a pesti füstös levegőt. Bement
a házhoz, hogy üdvözölje őket. Meglepődve
látta, hogy ház ajtaja fel volt feszítve. Apám
csak belesett, és rögtön észrevette, hogy a
szemközti falon lévő feszületnek nyoma veszett. Surányban tiszta volt a levegő, így az
ellopott kereszt helye nem látszott. Csak a
falból kiálló fehérre meszelt szög tanúskodott hiányáról. Ezután átmentünk a szomszéd utcába, apám bátyjának, Tóni bácsinak
házához. Oda is betörtek.
Akkor még nem volt mobiltelefon, de még
vonalas sem, így visszafelé menet apám
bejelentette a betörést a pócsmegyeri „serifnek”, ahogyan egymás között neveztük a
körzeti megbízottat, aki a rendőri ügyeletet
képviselte szép szál termetével. Ha kihívták valamelyik kocsmához, mert a többség
kulturált italozását egy-két hőbörgő megzavarta, akkor csak nagyon ritkán jutottak el
odáig, hogy a rendőr leakassza övéről gumibotját. Elég volt belépnie a söntésbe a közel két méteres, százhúsz kilós őrmesternek,
az ott beszélgetők elhallgattak, a hőbörgők
magukra maradtak, és fülüket-farkukat behúzva hallgatták végig a rendőr intelmeit.
De egy betörés felderítése, pláne, mint kiderült, a sorozat betörés tettesének nyakon
csípése meghaladta az egy fős rendőri állomány hatáskörét. A körzeti megbízott jegyzőkönyvezte a bejelentést, de csak annyit
ígérhetett, hogy továbbítja a szentendrei
nyomozóknak, mert ők lennének illetékesek az ügyben eljárni.
Ez édesapámat nem nyugtatta meg. A víkendházunkon rácsos ablakok voltak, és a

bejárati ajtón egy széles, fél centi vastag acél
keresztpánt, amit ormótlan méretű Tuto
lakat zárt le. Valószínű, ez a kívülről is jól látható védelem térítette a szomszéd ház felé
a betörőket, akik nem azért lettek betörők,
mert kedvelték a munkát. Apám szerette a
fokozott biztonságot, és azt is maga akarta
eldönteni, kit enged be a házunkba. Ezért
furfangos csapdát fabrikált. Vastag deszkapalló darabokból összeszögelt egy 80x80
centis táblát, amiből 15 centire szögek álltak
ki, egymástól 8-10 centinként négyzetrács
szerűen, mintha egy indiai fakír számára
készült volna. Persze, funkcióját tekintve
jobban hasonlított a vietkong bambusz
csapdáira. Fel is szerelte a bejárat fölé két
zsanérral a súlyos, életveszélyes eszközt. A
plafonra felhajtva egy kihúzható csapszeg
fixálta mindaddig, amíg a hívatlan vendég
rá nem lépett az alatta lévő lábtörlőre, ami
alatt ott volt a csapda kioldó mechanikája. A
betörő súlyától kihúzódott a damillal összekötött csapszeg, és a szöges deszka szépen
fejbe kólinthatta volna a betolakodót.
Remek találmány volt, csak azzal járt, hogy
a hétvégeken mindig apunak kellett először
óvatosan belépni a házba, és hatástalanítani
a lábtörlőt. Ezt a játékot egészen júniusig
játszotta, mikor is halászlé partira érkeztek
szüleim pesti barátai. Köztük volt egy gyerekkori haver, akiből történetesen ügyvéd
lett. Amikor felnézett a bejárat feletti szerkezetre, elhűlve kérdezte apámat, mi célt
szolgál. Apu, aki büszke volt találmányára,
elmagyarázta a csapó-verő működését. Az
ügyvéd úr hirtelen nem tudta, sírjon, vagy
nevessen. Aztán összeszedte magát, és felvilágosította apámat, mi történt volna, ha egy
betörő koponyájába beleállnak a tizenöt
centis szögek.
– Józsikám, még én sem menthetnélek
meg a bíróságon a halált okozó testi sértés

vádja alól. Ezt hívják túlméretezett önvédelemnek, vagy önbíráskodásnak is. A jog
szerint, még ha az életedre törnek, akkor
sem használhatsz durvább eszközt, mint
a támadód. Ez itt nem Amerika, ahol puskavégre kaphatod a betörőt. – magyarázta
Miskolczi doktor, a tanult barát. Erre apám
azon nyomban leszerelte a szöges csapdát.
De hogyan is lett vége a surányi sorozatbetöréseknek?
A betörők egyre nem számítottak. Egy
nyugdíjas bácsi is kijött leellenőrizni a házát.
Kiszellőztetett, és éppen csukta volna be az
ablakot, amikor az utcájában meglátott két
embert, akik púposra pakolt szánkót húztak. Pontosabban a fiatalabb a mellén átvetett hevedernek feszülve húzta, az idősebb
meg tolta, és közben vigyázott, nehogy leessen valami a méretes csőszánkóról. Hiszen
értékes volt a szállítmány.
Az öreg nyugdíjas már hallott a betörésekről. Nem tudott mit tenni a két erős férfival
szemben, ezért hagyta őket elmenni. Egészen a sarokig. Amikor kinézett a kertkapun,
még látta, ahogy Pócsmegyer felé fordulnak
a Rózsa utcán. Gyorsan bezárt, és a nyomukba eredt. Könnyű dolga volt, a hóban
két mély csík jelezte a szánkó útját. Két-háromszáz méter távolságból követte a betörőket. Amikor azok leértek a TSZ melletti
lejtős úton a köves főútra, és balra fordultak,
akkor már sejtette, hogy a Szigetmonostor
felé eső tanyához igyekeznek. Megszaporázta lépteit, és meg sem állt a körzeti megbízott házáig, mert annak volt adó-vevő rádiója. Beszólt Szentendrére erősítésért. Egy
órával később lefülelték a faluszéli tanya
lakóit. Sok értékes lopott holmit foglalt le a
rendőrség, amit a díszes társaság tárgyalása
után visszaszolgáltattak a kárvallott tulajdonosoknak.
ISTI
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Csajok, pasik, autók, motorok
Hm… ezek most csak amolyan emlékmorzsák, de fontos morzsák, mert számomra ezek teszik Surányt, Suránnyá.
Körte utca. Ó, a Kerékgyártó Magdi! A
nagy szerelem. 1973 nyarán vettem Őt észre igazán, bár már régóta ismertem, még a
Verespálnéból. Alattam járt kettővel. Volt
egy unokahúga is, aki meg értem rajongott.
Csak, hát addig tétlenkedtem, míg végül a
Trócsányi Laci haverom elhappolta előlem
a csajt. Nem voltam elég gyors, vagy bátor? Ki tudja? Karácsonyra festettem Neki
egy képet és elvittem a lakásukra. Illetve
– én barom – a házmestert kértem meg,
hogy vigye fel hozzájuk. Téli szünet után
a gimiben odajött hozzám és ledorongolt,
hogy miért nem adtam át személyesen.
Otthon volt egyedül…
A mostani igazságügy miniszter úrral sokat
csajoztunk. Császkáltunk a Duna parton
és vártunk a lehetőségre. Kapás van!–
mondtuk egyszerre, és odamentünk egy
barátnő pároshoz, akik a komp lépcsőjén
ültek. Láttuk, hogy épp rágyújtottak.
– Sziasztok, meg tudnátok minket is
kínálni egy cigivel? Nálunk most éppen
nincs. –kérte Laci… vagy én?
Megkínáltak és máris beindult a társalgás.
Az persze igencsak baki volt, hogy közben
a Laci barátom zsebéből kikandikált egy
fél doboz Filtoll. Észrevették? Mindegy, jó
kis átlátszó, de hasznos trükk volt ez akkoriban. Surányban legendásan szép lányok
voltak, akikre mi, fiatalok felnéztünk.

Mariannka a Tulipán utcából!
Nyafi az Árvácskából!
Ó, a Kádár Kati! No, meg a Kopasz nővére!
A Magyari Éva! Hm! Das ja!
Persze, ezek a hölgyek mind foglaltak voltak. Bilkei Pali, Schannen Miki, Magyari
Zoli, Pásztor Pisti… és még sorolhatnám
a népes udvartartást. Ha néha hazalátogat
Torontóból a Kántor Pisti, sokat beszélgetünk ezekről az időkről. Istvánnak is megvolt a maga szíve szerelme, a Szép Margit!
Igen, hiszen a legendás dal a Lábas doktor
kislányáról szól. Helyes kis csaj volt.
Az előbb említett urak, no meg a Schaád
fiú, a Gyimesi Jancsi és persze, a Winkler
Attila is nagy udvarlók hírében álltak, és
akkor finoman fogalmaztam…
Az idősebb hölgyek pedig Puszta Sándorért rajongtak. Mint a körmenet, úgy jártak a plébános úr vasárnapi prédikációjára.
Nagy, magas, szálfa termet, kigyúrt test, lazán hátrafésült, művésziesen hosszú haj…
és az a hang! Csak úgy zengett a surányi
kápolna. A kislányok, meg a ministránsait
bámulták. Ernyei Béla, Gyurikó Laci, az
Oscar díjas, később a két Balkay fiú…
Az alsó strandon más élmények vártak.
Nagy csónak és evezős élet folyt akkoriban. Vasárnap délelőttönként, mint a heringek úgy álltak egymás mellett a kikötött
motorcsónakok, kajakok. Mi a papucs hajókért rajongtunk. Igazi fatestű, műanyag
betétes, bőr üléses, Johnson motoros vízi
járgányok voltak. Az ötvenhatos dissziden-

sek küldték őket haza, mint IKKA ajándék.
Értékük vetekedett egy Mercedesével. A
teljesítményük is. Azokon a nyarakon láttam először vízi sízőket is. Később jöttek a
rendszerváltás utáni új státusszimbólumok
a jachtok, meg a jetsky. Ma legtöbbször
üres a part, már ami a járgányokat illeti.
Apropó!
Mi akkoriban mezítláb, legfeljebb biciklivel dzsaltunk le a strandra. Ma már mindenütt autó, autó hátán a fűzfák alatt. Széplaki doktornak, a vegyészmérnöknek volt
az az igazi csodajárgánya, egy piros sport
Skoda Felicia.
Persze, a Schannenék Fiat ezerötöse sem
volt kutya.
Széplakiék egész sokáig jártak le a strandra.
Sokat köszönhet Neki a magyar háziaszszony, hiszen a Tomi mosópor család az Ő
találmányuk.
Később jöttek a Trabantok, mint a miénk
is…
De ez már egy másik történet..
BALKAY

Borban (és humorban) pácolva
Tollat ragadva elhatároztam, hogy elzengem dicséretét a borban pácolt fenséges
marhafelsálnak. Az emberiség jelenéért és
jövőjéért aggódva azonban rájöttem, nem
ez most a legaktuálisabb feladatom.
Az alkoholizmust kell, ostorozzam, mert
ez koruk egyik lépfenéje (a másik a politika, ami talán még veszélyesebb is, de
erről nem merek értekezni, – nem őrültem meg). Olyan témához nyúljon a lelkiismeretes íródeák, amihez ért, másként
kilóg a lóláb. Igen, emelt fővel kijelenthetem, konyítok a dologhoz. Egyrészt, mint
az alkoholos italok élvezője (kizárólag tudományos megfigyelés céljából), másrészt
embertársaimat fürkészve szerezhettem

bőséges tapasztalatokat. Figyeljék csak
hogyan! Kamaszfiú koromban történt,
hogy édesanyám beállított otthonunkba
egy literes, príma minőségű kubai rummal. Hogyan jutott hozzá? Könnyedén,
hiszen olyan helyen dolgozott, ahol aprócseprő dolgok többnyire legális úton gaz-

dát cseréltek. Ez a hely a TÜKÖR presszó
volt, a Visegrádi utca és Szent-István körút sarkán. Meghökkenéssel konstatálom,
most így utólag, hogy a legvadabb bolsevik terror idején sem adtak más nevet a
Nagykörút eme kezdő szakaszának, ami
a Margit híd Jászai Mari térnél kezdődött,
és fényes kirakataival hivalkodva tartott a
Nyugati pályaudvarig- és tart ma is.
Édesmama habfehér köténykében, fején takaros fityulával mérte itt a dupla és
szimpla feketekávét a rohanó pesti népnek. A környék, nevezetesen Újlipótváros,
manapság is a jobb módú polgárok lakhelye. A nyugati rokon, ha segíteni akarta
» Folytatás a 16. oldalon
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Borban (és humorban) pácolva
» Folytatás a 15. oldalról

itthon rekedt síró-rívó, panaszkodó hozzátartozóját, dollárt, fontot, márkát küldött a
Nemzeti Bankon keresztül. Persze a bank
a kemény valutát nem adta a delikvens
kezébe. Helyette egy utalványt kapott,
amit levásárolhatott a "dolláros" boltban,
a közeli Tüköri utcában. Volt itt minden,
mi szem-szájnak ingere, és csakis itt volt
kapható. A nemes árut azután jó pénzért
továbbadta a szerencsés "szegény rokon" –
akár a presszóban.
Nos, hát így jutottunk hozzá az illatos,
méregerős, finom rumhoz. Anyukám arra
gondolhatott, jó lesz ez az uramnak, talán
jobb kedvvel indul dolgozni hajnalok hajnalán. Egy kupicával nem árthat, hiszen az
alkohol kis mértékben gyógyszer, (a piások szerint pedig nagymértékben viszont
orvosság). Atyám gyakran elfelejtette
meghúzni a butéliát, én azonban pótoltam
helyette a mulasztást.
Természetesen már volt némi előképzettségem. Ha éretlen gyümölccsel, vagy
más, haszontalan dologgal elrontottam
a gyomrom, nagyanyám előkapott egy
gömbölyded üveget, és a benne lévő kisújszállási szilvapálinkából belém diktált
egy pohárkával. Eleinte kérettem magam,
később már műgyomorrontást produkáltam. Egyszer-kétszer bejött, de nagyanyó
hamar átlátott a szitán. Gyengéden hátba
vágott, és gúnyos mosollyal csak ennyit
mondott: „Te pupák, asszed most gyüttem
le a falvédőrül?”
Férfitársaim! Megfigyeltétek már, hogy
a nők, főként a feleségi státuszban lévők
milyen érzékkel és tehetséges eleganciával
tudják kezelni e témát? Iszogatsz szépen
baráti társaságban, csillog a szemed, ura
vagy agyadnak, akaratodnak, tudományos
előadást tudnál tartani jó pár témakörben,
akár a Tudományos Akadémián is. Eközben a hölgyek halkan beszélgetnek, nevetgélnek egy sarokban. Aztán hopp, észrevétlenül melléd sündörög a nejed, és a
füledbe súgja: „Fiam, fejezd be a vedelést,
mert nem szeretném, ha miattad égne a
búrám a szégyentől!” A macskajajos másnap ráébreszt: talán igaza volt a páromnak,
százszor vacakabbul lennék, ha nem fogadom meg intelmét.
De vissza a gyermekkorba!
Minden a sörrel kezdődött még a nagy háború előtt. Apám kézen fogva felsegített a

Háromlépcsősnek magas grádicsain, magának egy pohár sört rendelt, nekem pedig málnaszörpöt szódával. Ízlett a málna,
de izgatott az a habos sárga valami. Apu ezt
észrevette, lehajolt és a poharat az orrom
alá dugta:
– Na, nyaljad be a habot, csuda finom!
– Pfúj! Hogy lehet meginni ezt a keserű
micsodát! – köpködtem.
És itt jön a vicc egy másik apával és gyerekével, amikor a jelenet után így szólt az apa
a fiához: „Látod, fiacskám, ezt iszogatom
én esténként a kocsmában, szenvedek,
mikor hazaérek, édesjóanyád meg csak
kajabál velem!” Rátérnék már a kedvvidító italok királynőjére, a borra is, de előtte
lenne még mondanivalóm.
Itt van például a VODKA , a szláv vizecske.
Készségesen elmagyarázom nyelvtanát,
hiszen ifjabb magyarjaink (hála Istennek?) nem tanulnak már oroszul az iskolában. A voda a víz, becézve vodka, azaz
vizecske.
Na, de lépjünk csak egyet vissza az 1950es évekig. Levelet írt nagyapám a Nagykunságból, hogy menjünk haza, mert hétvégén levágják a gyesznót. Azt is mondta,
hogy vigyünk őrölt borsot és valami
pájinkát, mert itt egyiket se kapni! Borsot
és pálinkát Pesten sem árultak a vadkommunizmus idején, volt azonban borspótló.
Hogy miből készült, rejtély! Talán őrölt
borsikafű. Orosz /Szovjet/ vodkát is lehetett venni, félliteres zöld parafa dugós
üvegben. Borspótlót nem vittünk, hiszen
az vidéken is volt, jóravaló vidéki parasztember különben sem tette volna bele a
hurkába, kolbászba, de vittünk egy üveg
vodkát. A vodka cseles ital, főleg azokat
téveszti meg, akik a harapós-mérges kisüstihez szoktak. Enyhe, sima ártalmatlannak
tűnő itóka, de egyszer csak leüt a lábadról.

Nagyapó az első világháborús Galiciában
ismerkedett össze a vodkával. Intett a szemével, hogy nagyanyó ne lássa, majd felhajtott egy fél vizespohárral. Bizony szüksége is volt rá, hiszen hirtelen lelki beteg
lett, mikor egész évben dédelgetett tutujgatott szeretett állatkáját durva kezek kirángatják óljából, földre teperik, majd vérit veszik. Szolidaritásból nagyapám mellé
álltam, felhajtottam a magam adagját, és
megtanultam, hogy a vodka nem gyerek
kezébe való.
A borról szóló kiselőadásomat úgy kezdem, hogy KADARKA . Igen, kedves barátaim, számomra a kadarka a zászlósbor.
Meglehet, hogy néhány megrögzött absztinens most ráncolja a homlokát és imigyen dünnyög: „ez a vén ürge azt ígérte,
hogy az alkoholizmus ellen fog povedálni,
közben meg éppen hogy csinálja a reklámot az itókáknak.
Nem, nem erről van szó! Igyál csak barátocskám nyugodtan tejet, szódavizet, vagy
akár limonádét, de orvosod is lebeszélne
arról, hogy egy jókora tányér birkapaprikás után ilyesmivel próbáld szomjadat
oltani. Ilyenkor a művelt ember felhajt egy
jó pohár bort, mert az az egészségére válik.
Saját példám nyomán figyelmeztetlek
kedves barátom, a fokozatosságra és mértékletességre.
Fiatal korban legfogékonyabb az ember új
ismeretek szerzésére, így aztán elfogadtam
egy szüreti meghívást Nagykátára. Sokat
nyomott a latban, hogy ott lesz Manci,
a viszonzatlan szerelmem főszereplője. A
munka kezdetekor egy ember körbejárt
a ceglédi kannával és mindenkinek töltött
egy félliteres bögre bort.
Felhajtottam én is, mint komoly "férfiember", majd rövidesen filmszakadás. Déltájban tértem magamhoz száraz venyige
kévéken feküdve, balkezemen átvérzett
hevenyészett kötés.
– Minek iszik, aki nem bírja?!- lépett oda
hozzám nevetve Manci. Összevagdaltad az
ujjadat a szüretelő késsel, aztán elájultál, én
meg bekötöztelek, te hólyag!
Kellett ez nekem?! Esélyeim Mancikánál a
nullára csökkentek.
Szívleljük meg tehát a régi jó bölcs mondást: „Vigyázat! Az alkohol öl, butít és
ÁROKBA DÖNT!”
ASZTALOS LAJOS
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Kullancsveszély!
Még mindig hideg és ködös az idő, de mégis mindannyian érezzük, hogy közeledik a
tavasz. Ahogy enyhül a hideg, hosszabbodnak a nappalok, megváltozik az állatok viselkedése is.
Azt gondolhatjuk, a kullancsok még nem
aktívak. De bizony már így tél vége felé
egyre gyakrabban találhatunk kutyánk,
macskánk bőrébe fúródott kullancsot. A
kullancs apró ízeltlábú lény, a pókszabásúak közé tartozik.
A melegvérű állatok és az ember bőrébe
fúródik, és vérrel táplálkozik. Ennél a kártételénél azonban nagyobb veszélyt jelentenek azok a betegségek, amelyeket a kullancs terjeszt.
A babéziózis nevű fertőzés egyre gyakrabban fordul elő Magyarországon. A kórokozót a kullancs juttatja a kutyák szervezetébe, ahol az a vörösvérsejteket pusztítja.
A sok széteső vörösvérsejt azután tovább
károsítja a beteg állat szervezetét.
A beteg kutyák lázasak, levertek, gyengék.
Feltűnő tünet (ami azonban nem minden
esetben figyelhető meg,) hogy vizeletük
sötét (szinte kóla) színűre változik. Gyors
orvosi beavatkozás meg tudja menteni a
betegek életét.
A másik, szintén egyre gyakoribb kullancs
terjesztette betegség a Lyme-kór. Ismerős
lehet a neve, embereknél is előfordul ez a
probléma. A beteg kutyák lázasak, sántítanak. Előfordulhat az is, hogy a fájdalom
„vándorol”, hol egyik, hol másik ízület gyul-

ladása jelentkezik. A biztos diagnózishoz a
beteg véréből tesztet kell végeztetni.
A megfelelő antibiotikum elpusztítja a
kórokozót, és a beteg kutyus tökéletesen
gyógyulhat.
Mivel a kullancsfertőzöttség komoly veszélyt jelent háziállataink egészségére, meg
kell próbálni távol tartani őket a kedvenceinktől és ezzel önmagunktól is.
Fontos tudni, hogy az ember vagy állat
bőrébe fúródott kullancsot mielőbb el kell
távolítani! Fogjuk meg a kullancs testét a
bőrhöz minél közelebb, és egy határozott
mozdulattal, esetleg kis csavarással húzzuk
ki a bőrből.
Kaphatók erre a célra kifejlesztett kullancs
eltávolító csipeszek, kanalak is. Előfordulhat, hogy a kullancs egy része bőrben
marad, ettől azonban nem kell megijedni,
mert a fertőző anyag a potrohában van.
Épp ezért ne kenjünk krémeket és olajokat

2017 Dióliget
Amint, a Pócsmegyeri Kisbíró előző
számaiban már olvashattuk, a 2017-es
Pócsmegyer-Surány ünnepségekhez kapcsolódva, Dióliget ültetését tervezzük a
Klímapark területén, közadakozásból. A
cél, hogy községünknek legyen egy olyan
vagyonrésze, ami emlékeztet a 2017-es
esztendőre, és hosszú távon a dió termésével az itt élőket szolgálja. A Takarékszövetkezetben a diófák ültetésére létrehozott
64700045-17018401 számú, Porst Pál és
Bécsy Lászlóné nevén lévő számlára lehet
személyenként 10.000 Ft-os támogatást
befizetni vagy átutalni. A támogatók neve
megjelenik a Kisbíró 2017. májusi számában és a Dióligetben elhelyezett táblán. Az

eddigi befizetések alapján biztosra vehetjük, hogy elindul a faültetés, de hogy hány
diófát ültethetünk, az 2017. március 28án dől el. Ezen időpontig lehet a számlára
befizetni. Amikor megszüntetjük a bankszámlát, az összegyűlt összegnek megfelelő számú ültető gödröt készíttetünk
és megrendeljük a diófákat. A faültetésre
2017. április 22-én, szombaton kerül sor.
Kérjük, aki teheti, vegyen részt a facsemeték ültetésében! A munkák befejezése
után, minden befizető által ellenőrizhető
elszámolásra kerül sor.
Elérhetőségek: Tel. 05-20-9515701,
E-mail: porst@mail.datanet.hu
PORST PÁL ÖTLETGAZDA, SZERVEZŐ

a bőrbe fúródott kullancsra, és ne nyomkodjuk a bőrből kiálló testrészeit, mert
könnyen a sebbe öklendezi a benne található kórokozókat!
A gyógyszergyárak számtalan kullancs elleni védelmet szolgáló készítményt állítanak elő . Kapható kullancs elleni nyakörv,
spray, bőrre cseppenthető folyadék (ún.
spot on), sőt a legmodernebb készítmény
egy olyan ízesített tabletta, mely 12 hétig
védi a kutyákat.
Nem könnyű eligazodni a sokféle szer között. Érdemes szakember tanácsát kérni,
hogy sikerüljön a számunkra legmegfelelőbb szert megtalálni.
Ha beszereztük, és a kutyánkra, macskánkra tettük a kullancsot elpusztító és távoltartó szert, megtettük az első és legfontosabb
lépést. Tovább növelhetjük háziállatunk
biztonságát, ha védőoltást is adatunk neki.
A Lyme-kór ellen már létezik vakcina, a
babéziózist sajnos nem tudjuk megelőzni
ezen a módon.
Ha állatainkat védjük a kullancsoktól, kevesebb vérszívó kerül a közvetlen környezetünkbe, kertünkbe, házunkba, így ezekkel a szerekkel saját magunk, gyermekeink
egészségét is védjük.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
DR. LÖBMANN CSILLA ÉS DR. MUNKÁCSI MIKLÓS
DUNAKANYARVET ÁLLATORVOSI RENDELŐ,
TAHITÓTFALU, ELEKFFY J. U. 4.
TEL.: (26) 387-177 – WWW.DUNAKANYARVET.COM
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A növények metszésének ideje
A kerti metszések időpontja kulcsfontosságú. Legkorábban a ribiszke-, köszméte-,
szeder-, josta- és málnabokrokat metsszük
meg, mert ezek korán ébredő növények, és
gyorsan zöldbe öltöznek. Ekkor kell a rózsabokrokat is megmetszeni.

Minden metszésnek megszabott ideje
van. Március közepén megmetszhetjük az
idősebb alma-, körte-, szilva-, cseresznye-,
meggy- és mandulafákat. Csak a virágrügyek fakadása előtt metsszük meg a kajsziés az őszibarackfákat. Nagyon gondosan
kell megállapítani a szőlőtőkék és szőlőlugasok metszésének időpontját, nem a naptár,
hanem az időjárás alapján!
A korán metszett szőlővesszőkön a rügyek
fagyérzékennyé válnak, a késői metszés

következtében bekövetkező „könnyezés„
pedig nagymértékben legyöngíti a növényeket. Nem tavasszal, hanem augusztusszeptemberben szabad lemetszeni a diófák
útban levő, felesleges ágait!
Mit, hogyan?
A frissen (ősszel vagy tavasszal) elültetett
és a még nem termő gyümölcsfákat alakító metszésben kell részesíteni. A teherbíró,
termékeny fának a központi, függőleges
tengelye körül négy-öt oldal vezérágra van
szüksége. A fővezérágat hosszabbra, az oldal-vezérágakat rövidebbre metsszük vissza,
ily módon kúp alakú korona alakul ki.
A termő, idősebb gyümölcsfák koronájának
metszésénél arra kell törekedni, hogy annak
minden részét érje a napsütés, és a permetlé is eljusson minden elrejtett zugba! E cél
elérése érdekében a koronából, tőből kimetsszük a befelé törekvő vesszőket és galylyakat, azokat, amelyek egymást keresztezik
vagy túlságosan sűrűen állnak. Ha az ágak
csúcsán több vessző versenyez egymással,
akkor a legerősebbet hagyjuk meg, a többit
tőből kimetsszük, de a megmaradt vezérvesszőt is a felére bekurtítjuk!
A bogyós gyümölcsöt termő bokrok (ribiszke, köszméte, josta) felkopaszodott ágait, vesszőit úgy ritkítjuk meg, hogy helyet

kapjanak az új hajtások. A szeder letermett
indáit tőből távolítsuk el, a hónaljvesszőket
pedig arasznyira vágjuk vissza. A málna letermett és elszáradt vesszőit tőből messük
ki. Csonk ne maradjon, mert azon taplógombák telepedhetnek meg!
A szőlő metszésével vigyázzunk. A szőlő
metszése kissé differenciáltabb, de koránt
sem áttekinthetetlen művelet. Bármilyen
tőkeformát alakítunk ki, azt feltétlenül tudni
kell, hogy milyen fajtájú szőlőt metszünk,
mert a különböző fajták termővesszőit különböző hosszúságúra kell metszeni. Vannak fajták, amelyek rövid csapon, mások
hosszú csapon, ismét mások szálvesszőn teremnek biztonságosan. Minden termőcsap
mellett kétrügyes ugarvesszőt kell hagyni,
amely a jövő évi termővesszőt hozza létre.
A letermett, elöregedett fásrészek eltávolításával a tőke felkopaszodását előzzük meg.
Fontos tudni, hogy a szőlő metszésével a
termés mennyiségét is "beállítjuk". Nem
szabad a tőkéket termőrügyekkel túlterhelni, mert ez a következő évek termését
csökkenti, a növény élettartamát rövidíti
meg és a fürttermés minőségét rontja. Aki
sok fürtöt akar termelni, az lemond a kiváló
minőségről.
FORRÁS: WWW.EDENKERT.HU
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Itt a tavasz
A hosszú, szokatlanul hideg tél után, végre itt
a tavasz. A tavaszi napforduló a csillagászok
számításai szerint, az idei évtől egészen 2047ig, március 20-án lesz, és nem 21-én, ahogy
azt eddig megszoktuk. Ilyenkor a Nap körbe
halad az egyenlítőn, és felénk tart. A bölcs természet téli álmából felébreszti és életre kelti
a Föld erőit, minden újra termékennyé válik. Ezt az itteni gazdák jól ismerik, és tudják,
mikor fogjanak hozzá a tavaszi munkálatokhoz. Egye világosabb és melegebb is lesz. Ez
mindennek és mindenkinek jó, aki képes a
megújulásra.
Nincs meg mindenkiben ez a fajta képesség,
de tanulható, ha valaki akarja, de ez sem kötelező. Tavaszi fáradtságról már régen hallottam.
Ilyenkor a zöldséges boltok polcai roskadoznak a déli gyümölcsöktől. Az a szerepük, hogy
hűsítsék az emberek és állatok szervezetét,
mert ott ahol teremnek, erre van szükség. És
ez így van jól.
Éppen ezért, azokkal a gyümölcsökkel,
zöldségekkel töltjük meg a hasunkat, ami a
környezetünkben terem. Bőséges a kínálat,
igazán nem panaszkodhatunk: alma, körte,
gyökér félék a homokban. Akár húsvétig is
jól el vannak. A legújabb kutatások szerint az
aszalás, vermelés után a gyors fagyasztás, befőzés, konzerválás a sorrend, hogy ne sérüljön a
termék. Az itteni lakosok szívesen elmondják
a régi, jól bevett módszereket, amik a mai napig működnek, áruk: egy kedves mosoly, vagy
puszi.
Azt is tudjuk, hogy a Nap hatására alakulnak ki
a különböző vitaminok a gyümölcsökben és
a zöldségekben. Az ásványi anyagokat pedig a
földből veszik fel. A fa neveli a gyümölcsöket,
amit megeszünk. Ettől leszünk egészségesek,
ezért nélkülözhetetlenek. Az immunrendszerünknek is ez az alapja. Nagy szerencsénk
van itt a Szentendrei szigeten, mert Budapest
innen kapja az ivóvizet, ezért itt szigorúan
ellenőrzik a termőföldek állagát, hogy ki, hol
és mennyi műtápot szór a földjére. Igen, szükség van a vitaminok pótlására. Aki úgy érzi,
fáradt, kedvetlen, türelmetlen, ideges, hamar
elkap különböző nyavalyákat, nincs kedve
semmihez és senkihez. Ez az a pillanat, hogy
orvoshoz megy, aki ismeri és megbeszéli vele
mindezt.
Mielőtt orvoshoz rohannánk, érdemes ellenőrizni, hogy hol töltünk 4-5 óránál több időt
egyhuzamban. Hol az ágyunk, a párnánk, melyik irányban van a fejünk, mikor alszunk? Itt
a szigeten egyértelmű, hol van észak, nem kell

mérni. A Duna északról folyik. A panelházakban viszont már szükséges a mérés, mert sok
a zavaró tényező. Egyre többen foglalkoznak
ennek a helyzetnek a kutatásával. Ha visszanyúlnának pár ezer évre, minden világos lenne, már kikutatták és működik.
Ha gyapjútakarót, birkabőrt tesznek az ágyukba és havonta kiszellőztetik, még a káros vízerek okozta bonyodalmaktól is megszabadulnának. Itt a két Duna közt is jócskán van
belőlük, de nem mind káros, valamint állandóan mozognak, ezért nem is fordítunk nagy
gondot a mérésére.
A Hartmann kereszteződésekre tényleg oda
kell figyelni. Ahol az állatok nem követhetik
az ösztöneiket, mert be vannak zárva egy területre, nem menekülhetnek el a sugársávból,
a szőrük fakó, borzas lesz, a lábuk sérülékenyebb, étvágyuk változó (véres hasmenésnél
orvost kell hívni, de érdemes megengedni,
hogy keresse meg magának a legjobb helyet,)
és a fogamzásukkal sem lesz minden tökéletes.
A tyúkok napot sem látnak, lámpák helyettesítik azt. Amennyiben kevés tojást tojnak, tojást
tojó tápot kapnak. Én nem értek a gazdálkodáshoz, de a gazdák szemléletmódjától függünk mindannyian. Abban reménykedem,
hogy a gazdálkodási szakkönyvek körében
megtalálható a „Földsugárzás titkai” vagy a
„Legújabb radiesztéziai kutatások” c. könyv
is, mert ez így gömbölyű. Találkoztam olyan
emberrel, aki új házat épít itt a szigeten és nem
méreti be a háza helyét, az építési hatóságokkal egyetértve. Találkoztam itt olyan emberekkel is, akik az ősi bölcsesség tudásával rendelkeznek, pedig nincs is diplomájuk.
A Gyümölcsfák közül legérzékenyebbek az
alma, a körte és a barackok. Jól tűrik viszont
a földsugárzást: a cseresznye, a meggy és a
szilva-félék. Nem csak a macskák szeretik a
negatív-sugárzást, hanem a méhek és a hangyák is. Méhészek keresik ezeket a helyeket a
kaptárok számára. A kutya a legérzékenyebb a
besugárzott területekre, ezért örültem a hoszszú póráz kikötéséért c. rendeletnek.

A kertekben a sugárzást páfrányok és csalánok telepítésével tudjuk csökkenteni. Dáliák, szegfűk, aszparáguszok szépen virulnak
a sugárzónákban. A sugárzást megszüntetni
nem tudjuk, éppen ezért érdemes kikerülni
az ilyen területeket. Itt is vannak olyanok, akik
azt mondják: én jobban tudom. Ennek semmi
akadálya, viszont a következményeit neki kell
vállalnia. Van egy olyan testhelyzet, amiben az
ember energiaközpontjai harmonizálódnak,
ezáltal az immunrendszer egyensúlya helyre
áll, így egészségesek leszünk.
A testhelyzet egyszerű, bárki meg tudja csinálni. Lényege, hogy hanyatt fekszünk, és a
csípőtől a fej felé 30-fokos szöget alakítunk ki,
akárhogy. Ha az irányt helyesen sikerült megtalálnunk, akkor 8-10 másodpercen belül fura
dolgokat kezdünk majd érezni: hányingert,
szédülést, bizsergést, vagy rossz közérzetet. Ha
ez van, bármennyire is érthetetlen, de megtaláltuk a jó helyet az alváshoz. 15-20 percen belül
nem is akarunk majd felkelni. Aki ezt vállalta,
már nem is akar megmozdulni, mert nyugtató,
felszabadító testhelyzetbe kerül, és pihentető
álomba szenderül. Ez a bonyodalom csak az
első alkalommal jelentkezik. Az emberi szervezet éjjel regenerálódik, töltődik fel a következő napra. Éppen ezért kell lefeküdni mindig
azon a napon, amikor felébredtünk. Éjfél előtt
már az első alvásfázison túl kell jutnunk. Egyegy „éjszakázás” természetesen belefér. Kérem
azokat, akik éjszakai munkát vállalnak huzamosabb időn keresztül, figyeljék a szervezetük
jelzéseit, és vegyék komolyan az egészségük
érdekében. Toboz-mirigy, ami a két szemöldökünk közt helyezkedik el, a fejünkben, az
intuíció-(megérzés) szerve is, de több funkciója is van. Ennek a szervünknek a feladata,
hogy ha reggel felkel a nap, világos van, akkor
felébressze a szervezetünket és beindítsa a napi
működést. Este, ha sötét van, lecsendesíti a test
működését, hogy felkészülhessen a következő napra. Működik egy szervóra, ahol követhetjük ezt. Az álmaink, ha tudjuk értelmezni,
szoktak segíteni, hogy lássuk, mi van körülöttünk. A tavaszi napéj egyenlőség megünneplése különböző népcsoportoknál változó.
Itt a Szentendrei szigeten még megőrzött ősi
ártatlanságában, (pár éve már erre is oda figyelnek) nagyon kedves összejövetelek alkalmával „téltemető, télbúcsúztató” programokat
szerveznek mindenki nagy megelégedésére
és örömére. (Remélem egy tűzön-járást még
megélek.)
BESZE JUDIT – TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
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Magyar konyha egészségesen – csicseriborsó
Kedves Háziasszony!
A csicseriborsó Délnyugat-Ázsiából származik. Magján bagolycsőrre emlékeztető
kinövés van, ezért bagolyborsónak is szokták nevezni. A hüvelyesek rendjébe és a
pillangós virágúak családjába tartozik, így
a borsóhoz, babhoz hasonlóan megköti a
levegő nitrogénjét a gyökerein élő baktériumok segítségével. Hosszú karógyökerei
1-1,5 méter mélyre hatolnak a talajba, így
bírja ki a szárazságot. Sivatagos területek
fontos növényi fehérjeforrása. A babfélékhez hasonlóan nagy a fehérjetartalma (100
g szárazanyagban 20g fehérje), közepes
mennyiségű E-vitamint, karotint és sok
értékes nyomelemet is tartalmaz. A népi
orvoslás vércukor-, vérnyomás- és koleszterinszint csökkentőnek véli. A csicseriborsó
rossz minőségű talajon is jól termeszthető,
mivel a legkisebb vízigényű hüvelyesek
egyike. Tehát a nagy meleget és a szárazságot jól tűri, nem zsizsikesedik, egyszerre
érik, és nem pereg. A tavaszi vetés termését a
zöldborsóhoz hasonlóan, zsengén fogyasztjuk. Éretten, pörkölve dió ízű csemege. Télen a magot – a többi száraz hüvelyeshez
hasonlóan – csíráztatom, csírarészét frissen
salátába keverem, vagy a maggal együtt
megfőzve értékes ételeket készítek belőle.

Előkészítés főzéshez
A száraz csicseriborsót mosás közben átválogatom úgy, hogy csak tiszta, egészséges
szemek maradjanak. Jól megmosom és
négyszeres mennyiségű vízben 24 órán át áztatom. Ezután leöblítem, és egy műanyag tálcára terítem, majd 3-4 napon keresztül reggel
és este szűrőtálban átmosom, és újból kiterítem. Negyedik napra a csíra szép erőteljes, és
felhasználható! A csicseriborsó főzési ideje
csíráztatva rövidebb, mint 24 órás áztatás
után. Főzésére célszerű kuktaedényt használni! Főzési ideje: forrástól számítva egy óra!
Előkészítés mélyhűtésre
A kifejlett zsenge csicseriborsót megmosom
és forrásban lévő vízbe dobom. Az újraforrás-

tól számított 2 percig főzöm, majd gyorsan
egy tál hideg vízbe átszedem, és egy kicsit
átforgatom. Leszűröm, majd egy tálcán szétterítve szikkadni hagyom. Végül műanyag
zacskókba töltöm és a mélyhűtő fagyasztójába rakom.
Csicseriborsó-leves
15 dkg csíráztatott csicseriborsót, 1-1 közepes nagyságú sárgarépával és pasztinákkal
kis lángon kuktában kb. 40-45 perc alatt puhára főzöm. Levében hagyom kihűlni, majd
turmixolom. Annyi forralt vízzel engedem
fel, hogy 1,2 liter levesem legyen, majd hozzáadok 1 evőkanál hidegen sajtolt olajat, és tengeri sóval ízesítem. 4-5 gerezd apróra vágott
fokhagymával, kakukkfűvel, lestyánlevéllel
fűszerezem és állandóan keverve, kis lángon
felforralom. Puffasztott durumbúzával, vagy
köles golyóval, vagy pirított barnakenyérkockákkal tálalom.

kömény, 2 evőkanál tahini, 2 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál római kömény (őrölt),
2 citromból nyert citromlé, 2 dl olívaolaj, 2
evőkanál víz.
Mi az a tahini? A Tahini egy szezámmagból
készült krém (innét a magyar megnevezés:
szezámpaszta.) A keleti konyhák – elsősorban az arab konyha - használja ezt az ízesítőt.
100 gramm szezámmagot „száraz” serpenyőben, folyamatosan kevergetve aranyszínűre
pirítok. Hagyom kihűlni, majd kávédarálóban megőrlöm. A „lisztet” turmixgépbe
öntve és 1 gerezd áttört fokhagymával, kevés
sóval, 2 dl olíva olajjal ízesítem. Ezután apránként adagolva annyi vizet adok (kb. fél decit)
hozzá folyamatos turmixolás mellett, hogy
krémes pasztát kapjak. Ha például egy doboz joghurthoz hozzákeverek 2-3 teáskanál
tahini-t, akkor máris készen van egy nagyon
finom salátaöntet.Ha elkészült a tahini, hozzáfogunk a Humuszkrém elkészítéséhez is.
A csicseriborsót előkészítés és csíráztatás
után a kuktafazékban annyi vízzel, hogy éppen ellepje, a hozzáadott fekete köménnyel
együtt puhára főzöm. Ha elkészült, szobahőmérsékletűre hűtöm, majd az összes többi
hozzávalóval együtt pépesre turmixolom. Ha
túl sűrű lenne az állaga, akkor némi vízzel krémes állagúra hígítom.
Tálaláskor egy tányérra halmozom. Olíva olajat csorgatok rá és megszórom némi
pirospaprikával. Hűtőben sokáig eláll.
(Köszönöm Frenyó Krisztának, hogy ezt
a finom receptet kipróbálhattam, és közreadhattam.)

Csicseriborsó-pörkölt
1 közepes fej megtisztított vöröshagymát
kockákra vágok, és 1 dl vízben megpárolok.
2 evőkanál olajat, 1 kiskanál pirospaprikát
és 50 dkg zsenge csicseriborsót keverek
bele (lehet mélyhűtött is). Sóval, őrölt fehér
borssal ízesítem, és 2 dl vizet ráöntve puhára
párolom. Ezután 1 pohár zsírszegény tejfölt 1
evőkanál durumliszttel simára keverek, a pörköltet ezzel behabarom, majd összeforralom.
A gázt elzárom, és ekkor még belekeverek
1-1 apró kockákra vágott paradicsomot, paprikát, 5 gerezd zúzott fokhagymát és lestyánvagy zeller-zöldet. Fedő alatt 10 percig állni
hagyom, és durumlisztből vagy pasztinákból
Csicseriborsó-fasírt
készült galuskával tálalom.
25 dkg csíráztatott, főtt csicseriborsót
krumplinyomón áttörök. 1 db beáztatott,
kinyomkodott rozszsemlyét is hozzáadok.
Csicseriborsó pástétom
25 dkg csíráztatott csicseriborsót sóval, ba- 5 gerezd zúzott fokhagymával, 1 fej apróra
bérlevéllel ízesített vízben nagyon puhára vágott vöröshagymával, zeller zölddel vagy
főzök. Még melegen burgonyanyomón át- lestyánnal, 1-1 késhegynyi sáfránnyal, pirostöröm és hűlni hagyom. Borsikafűvel, apró- paprikával, szerecsendióval fűszerezem, ha
ra vágott póré- vagy lila hagymával ízesítem, szükséges meg is sózom. 2 evőkanál olajat, 1
majd 10 dkg margarinnal és 10 dkg reszelt evőkanál étkezési keményítőt (vagy 1 nagy
füstölt sajttal habosra keverem. Rozskenyér- reszelt burgonyát) adok hozzá, és az egészet
re vagy Graham-kenyérre kenve, karikákra jól összedolgozom. Ebből a masszából a kivágott retekkel, friss búzacsírával meghintve olajozott tepsibe evőkanállal kis halmokat
tálalom. Ilyen pástétomot lencséből és sárga- szaggatok, és előmelegített sütőben 25-30
percig sütöm. Közben a fasírtokat egyszer
borsóból is készítek.
meg is fordítom, hogy mindkét oldala szép
piros legyen. Párolt céklával tálalom..
Humuszkrém
Hozzávalók (6 adaghoz): 20 dkg csicseri- Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES
borsó, 1 teáskanál só, 5,5 teáskanál fekete
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Programajánló
Időpont

Program

Helyszín

március 10. / 19:00

Irodalmi Kávéház: Szinetár Dóra kedvenc verseit mondja el

Rendezvényközpont

március 23. / 11:00

Ákombákom színház – Csizmás kandúr

Rendezvényközpont

március 31. / 19:00

Színház Pócsmegyeren – Kérők-Szekér Színház

Rendezvényközpont

április 2. / 18:00

Vagyok, mert hiányzom Valahonnan – táncos, zenés, verses est

Rendezvényközpont

április 6. / 19:00

Színházbusz – Vidám kísértet (bohózat két felvonásban)

Játékszín-Budapest

április 12. / 19:00

Irodalmi Kávéház: Hobó önálló estje – Tudod, hogy nincs bocsánat

Rendezvényközpont

április 22. / 16:00

Kövesdi Krisztina – Rendhagyó előadás a rendről, avagy mi is az a családállítás?

Rendezvényközpont

április 27./10:00

Batyu Színház – Hófehér és Rózsapiros-

Rendezvényközpont

április 29.

Kerékpár kirándulás (Vata kör)

–

május 1.

Szigeti majális

Pázsit tó

Pál Feri atya előadása

Rendezvényközpont

május 27.

Gyereknap a Kolompos együttessel

Pázsit tó

június 24.

Hajókirándulás (Vata kör)

–

augusztus 4-5.

10. Irány Surány fesztivál

Surány,Napsugár tér

Csík Zenekar koncert

Rendezvényközpont

Terményvásár (Vata kör)

–

május 19. / 20:00

augusztus 18. / 20:00
augusztus 20.

Szervezők elérhetőségei
Szőcs Péter – Tel.: 20/315-9068, E-mail: rendezveny@pocsmegyer.hu
Karsai Gábor – Tel.: 30/694-3266, E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu

Rendezvényközpont állandó programjai
Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel:26/ 200-013, E-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

HÉTFŐ
9:00 – 10:00 ........... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
13:00 – 14:00 ...................................... Torna – Ficzek Kati
17:00 – 18:30 ......................................... Fitnesz – Kiss Ági
KEDD
9:15 – .................................. Zenebölcsi a könyvtárban
16:30 – 17:30 ................... Life Dance – Farkas Vivien
17:00 – 18:00 ................................. Karate – Sipos István
19:00 – 20:30 ........................... Yin jóga – Székely Erika
SZERDA
15:30 – 16:30 ........... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
17:00 – 18:30 ......................................... Fitnesz – Kiss Ági
18:30 – 19:30 ...................................... Torna – Ficzek Kati
19:00 – 20:30 ...................................... Jóga – Szabó Erika
CSÜTÖRTÖK
16:00 – 17:30 .................................... Jóga – Nagy Emma
16:30 – 17:30 ................... Life Dance – Farkas Vivien
17:00 – 18:00 ................................... Karate- Sipos István
17:00 – 20:00 ............................................. Nyugdíjas klub
PÉNTEK
13:30 – 14:30 ...................................... Torna – Ficzek Kati

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.
Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.
Hétfő 10:00-tól a játszótéren

Baba mama klub – Suszt Márti
Hétfő és Péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati
Páros hét szerda 16:30 – 18:30

Társasjáték klub – Szőcs Péter
Páratlan hét szerda 16:45 – 18:15

Szenior Örömtánc Rózsa Imréné Terivel
Könyv-cserebere
Ha nincs amit olvasnál vigyél egyet!
Ha megosztanál egy jó könyvet hozz egyet!
Nyitva az állandó programok időpontjában!
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A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Közérdekű telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 06-26/395-006, Fax: 06-26/395-702, E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő: 13:00 – 16:30, Szerda: 8:00 – 16:30, Péntek: 8:00 – 12:00
Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs

06-26/387-140

Körzeti megbízott
Komora András

06-20/912-3197

Kéményseprés

1818

Tahi Kormányablak

06-26/312-413
06-26/301-743
06-26/585-038

Szentendrei Közjegyző

06-26 311-581

Szentendrei Földhivatal

Agrártámogatások – Hansági Dénes

06-30/244-9546

Barangoló Óvoda

06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola

06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola

06-26/393-100

Művelődési Ház, Könyvtár

06-30/694-3266

Posta

06-26/395-575

Takarékszövetkezet

06-26/395-003

ELMŰ Ügyfélszolgálat

06-40-38-38-38

Református Lelkészi Hivatal

06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia

06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal

06-20/886-1927

GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,
Tel.: 06-26/395-277
Hétfő: ....................................... 14:00 – 19:00
Kedd: .......................................... 8:00 – 13:00
Szerda: ..................................... 13:00 – 18:00
Csütörtök: ................................... 8:00 – 13:00
Péntek: ....................................... 8:00 – 13:00

ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.,
Tel.: 06-26/387-030
Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27.,
Tel.: 06-26/312-650
Hétvégén és ünnepnapokon:
9:00 – 13:00 óra közt gyermekorvosi ügyelet,
13:00 óra után a központi ügyelet

Feladatkőr – ügyintéző
Polgármester
Németh Miklós
Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea
Titkárság
Klibán Zita
Dudásné Tamási Anita
Adóügyek
Kőbányai Jánosné
Pénzügy
Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Műszaki előadó

Telefon

E-mail

06-26/814-843

polgarmester@pocsmegyer.hu

06-26/814-842

jegyzo@pocsmegyer.hu

06-26/814-843
06-26/814-850

polgarmester@pocsmegyer.hu
onkormanyzat@pocsmegyer.hu

06-26/814-848

ado@pocsmegyer.hu

06-26/814-846
06-26/814-849

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu

06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

06-26/814-845

iktatas@pocsmegyer.hu

06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

(Építési és műszaki ügyek)

Takács József
Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia
Igazgatás
(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

Kajos Lászlóné
Csatorna ügyek
Mócsai Zsuzsa
Közterület-felügyelő
Bodor Róbert

06-20/991-2527 dcstiroda@pocsmegyer.hu
06-30/579-9510 kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

HÁZIORVOS

FOGORVOS

Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050
Csefó Tiborné Erika – Tel.: 06-20/327-9560
Pócsmegyer, Ady E u 12., Tel.: 06-26/395-123
Hétfő: ....................................... 14:00 – 19:00
Kedd: .......................................... 8:00 – 12:00
Szerda: ..................................... 13:00 – 17:00
Csütörtök: ................................... 8:00 – 12:00
Péntek: ....................................... 8:00 – 12:00

Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092
OEP támogatott rendelési ideje
Hétfő: ....................................... 13:30 – 18:30
Szerda: ....................................... 8:30 – 13:30
Csütörtök: ................................. 13:30 – 18:30

ÁLLATORVOS
Dr.: Bándli József – Tel.: 06-30/974-2548
Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.
DunakanyarVet Állatorvosi Rendelő
Tahi, Elekfy Jenő utca 4., Tel.: 06-20/450-0709

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15.,
Tel: 06-70/369-1111
Hétfő – Péntek: ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00
Szombat: ...................................... 8:00 – 12:00

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első
órájában jelentkezzenek!

Magánrendelés:
Kedd: ........................................ 14:00 – 17:00
Előzetes bejelentkezés: Szekeres Erika
Tel.: 06- 26/395-123, és 06-20/422-7092

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,
Tel.: 06-26/395-123, Mobil: 06-30/694-3265
Kedd ............................................. 8:30 – 9:30
Szerda ........................................ 8:30 – 12:30
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND
Peiker és Társai Kft., Tel.: 06-70/577-7753, 06-30/599-8705
Munkanap

Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu

Pócsmegyer Leányfalu

**5:00
**5:05
**5:05
**5:25
**5:50
**5:55
**5:55
**6:15
**6:35
**6:35
**6:40
**6:45
**6:45
7:30
8:00
*7:05
8:40
9:00
7:35
9:40
10:00
8:00
10:40
11:00
9:00
11:40
12:00
10:00
12:40
13:00
11:00
13:40
14:00
12:00
14:40
15:00
13:00
15:40
16:00
14:00
16:40
17:00
*14:35
17:40
18:00
15:00
18:30
18:35
*15:35
**19:10
**19:30
16:05
**20:10
**20:30
*16:35
**21:10
**21:35
17:05
**22:20
**22:30
–
–
*17:35
–
–
18:05
–
–
18:35
–
–
**19:30
–
–
**20:30
–
–
**21:35
**22:30 ( éjszakai pótlék 3.000.-Ft + teljes áru jegy)

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.
** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik.
(telefonon az adott nap 17:00 óráig)

Dunakanyar Takarékszövetkezet
Pócsmegyeri kirendeltség
2017 Pócsmegyer, Ady E. u. 8., Tel.: 06-26-395-003

Nyitvatartás:
Kedd és Csütörtök 8:00 – 16:00

Hulladékgyűjtési rend 2017
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése
Zöldhulladék gyűjtő zsákok 39 Ft+Áfa áron, a Szelektív hulladék gyűjtő
zsákok téerítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:
Pócsmegyer Község Önkormányzata (Hunyadi utca 6.),
Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)
A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:
Dátum

Kormányablak Tahitótfalu
Cím: 22022 Tahitótfalu Szabadság tér
Telefon: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu

Nyitvatartás:
Hétfő: ............................... 7:00 – 17:00
Kedd: ................................ 8:00 – 18:00
Szerda: ............................. 8:00 – 20:00
Csütörtök: ...................... 8:00 – 18:00
Péntek: ............................ 8:00 – 16:00

MÁRCIUS

**5:05
**5:20
**5:50
**6:10
**6:40
*7:00
7:30
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
*14:10
14:40
*15:30
16:00
*16:30
17:00
*17:30
18:00
18:30
**19:10
**20:10
**21:10
**22:20

március 7.
március 14.
március 21.
március 28.

Kedd

Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális

Szelektív
Szelektív

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft elérhetőségek:
Helyi tarifával hívható kék szám: 06 (40) 201-026 ,
Telefon: 06 (28) 561-200,
Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
Honlap: www.zoldhid.hu
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Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, lapostetők szigetelése és ácsmunkák. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket leadhatják a
PRK-ban: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
és elküldhetik e-mailben a
kisbiro@pocsmegyer.hu címre.
Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtóés szólásszabadság szellemében lapunkban helyt adunk egymásnak
ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek egyéb okok
miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk
fenntartja az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát.
IMPRESSZUM:
Felelős kiadó: Pro Pócsmegyer Kft., 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.,
E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu, Szerkesztő: Keresztes Jenő,
Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest Megjelenik havonta 1200 példányban
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Előadás sorozat a Rendezvényközpontban
Jegyár 2.500 Ft / előadás

Rendhagyó előadás a Rendről
– avagy mi is az a családállítás?

Kövesdi Krisztina
2017. április 22-én 16 órától

Miben segítenek
nehézségeink és akadályaink?

Pál Feri atya előadása
május 19-én 20 órától

A buddhizmusról Pócsmegyeren? Miért ne!
Érdekes plakátra figyelhetett fel, aki kíváncsi
a Rendezvényközpont igencsak változatos
programjaira, és az azokban közreműködő
személyiségekre. Így járhattak a tájékozatlanabb érdeklődők, köztük jómagam is,
aki ugyancsak meglepődtem Laár András
február 25-re meghirdetett „Buddhizmus a
mindennapi életben” című előadásáról szóló plakát olvastán. Laár Andrást kitűnő humoristaként a L’art pour l’art együttesben,
vagy a KFT zenekarban láthattuk, hallhattuk több éven át.
A PRK-beli előadásában tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a buddhizmus több ezer
éves vallás, mégis modern és egyre na-

gyobb teret hódít. Időszámításunk előtt
született Indiában egy dúsgazdag herceg
személyéhez köthetően, aki önsanyargatásba menekült, hogy megtalálja a betegségtől, szegénységtől nyomorított embertársai
részére a kivezető utat. Később a fényűzés
és az aszkézis közötti középutat választva,
meditáció, lelki elmélyülés útján tapasztalta
meg a szellemi megvilágosodást.
Laár András ebbe a csodába engedett óvatos bepillantást. Elmagyarázta, hogy miként bontakozhat ki a lélek a meditációk útján, hogyan szabadulhat meg a terhek alól.
Érdekes és magával ragadó előadás volt.
CSEMYK
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