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Utazás Malek Miklós zenei világában a megzenésített  verseken, klasszikus zenei 
betéteken keresztül Hofi , Kovács Kati, Huszti Péter, Katona Klári, Máté Péter stb. 

dalaiig , a hozzá tartozó történetekkel együtt .

Malek a négyzetenMalek a négyzeten
2018. 11. 25. vasárnap 17:00 órától a PRK-ban

Közreműködik apa és lánya:

Malek Miklós és Malek Andrea
Meglepetés vendég:

egy klasszikus-hangszeres szólista

Kányádi Sándor

November

Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régről nem kelepel
kéményen a gólya.

Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy csárogásnak.

Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.

Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák és a varjak.

Hálaadó istentisztelet … 
8. oldal

Dr. Szabó István püspök prédikál
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Október 23 képekben
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Folytatás a 4. oldalon »

Tisztelt Polgármester úr! 
Tisztelt Alpolgármester úr!
Tisztelt önkormányzati képviselő 
Asszonyok, Urak!
Hölgyeim és Uraim!  Kedves pócsme-
gyeri Lakótársaim!

Amikor 1989 decemberében tizennégy 
éves gyerekként végig kellett  néznem a
romániai „forradalomban”, ahogy szülő-
városomban, Székelyudvarhelyen meglin-
cselnek egy embert, még nem tudhatt am:
az évek során többször teszem fel majd
magamnak a kérdést: – Mennyit ér egy 
ember? Ez a 21. században továbbra is
kérdés marad, hiszen – legyünk őszinték:
Jézus születése után két évezreddel a világ 
sok táján még mindig embertömegek hal-
nak erőszakos halált, és nem sikerült felé-
píteni azt a társadalmi rendszert, amelyben
nincsenek nagyon szegények és nagyon
gazdagok.
Az emberi élet értéke mellett  joggal vető-
dik fel az a kérdés is, hogy volt-e értelme a
forradalmak életáldozatainak. Mielőtt  erre
válaszolnék, engedjék meg, hogy magát
a forradalom fogalmát határozzam meg.
Hannah Arendt fi lozófus szerint forra-
dalomról csak ott  beszélhetünk, ahol a
változás új kezdetként értelmezhető, ahol
erőszakot egy egészen új állam létreho-
zásáért alkalmaznak, s ahol az elnyomás
alóli felszabadulás legalább célnak tekinti a
szabadság elérését. Arendt azt állítja, hogy 
a modern forradalmakban egybeesik az új-
rakezdés élménye a szabadság eszméjével.
A forradalommal járó erőszak problémás
és mindig igazolásra szorul, mert elnémítja
a beszélő embert.
Ez érvényes az 1956-os forradalom- és
szabadságharcra is, amely Magyarország 
népének a sztálinista terror elleni forradal-
ma és a szovjet megszállás ellen folytatott  
szabadságharca, a 20. századi magyar és eu-
rópai történelem egyik legmeghatározóbb
eseménye volt. A budapesti diákoknak az
egyetemekről kiinduló békés tüntetésével
kezdődött  1956. október 23-án, és a fegy-
veres felkelők ellenállásának felmorzsolá-
sával fejeződött  be Csepelen november 
11-én. 
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a
kommunista pártvezetés ellenséges reakci-
ója és a fegyvertelen tömegre leadott  véres

sortűz következtében még aznap éjjel fegy-
veres felkeléssé nőtt . Ez a kormány buká-
sához, a szovjet csapatok visszavonásához, 
majd a többpártrendszer visszaállításához, 
az ország demokratikus átalakulásának 
megkezdéséhez vezetett .
November első napján az új kormány 
megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunió-
val a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a 
Varsói Szerződésből való kilépésről és az 
ország semlegességéről. A szovjet politi-
kai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság 
után meggondolta magát, és miután szá-
míthatott  arra, hogy a nyugati nagyhatal-
mak nem nyújtanak a magyar kormány-
nak segítséget, november 4-én a szovjet 
csapatok hadüzenet nélküli háborút indí-
tott ak Magyarország ellen. Az aránytalan 
túlerővel szemben egyedül maradt ország 
több napon át folytatott  hősi forradalma 
így végül elbukott .
A harcokban, a titkosítás alól 1993-ban 
feloldott  statisztikai adatok szerint, 2652 
magyar és 720 szovjet állampolgár esett  
el. A forradalom következményeként hoz-
závetőleg 176 ezer, más adatok alapján 
mintegy 200 ezer magyar hagyta el az or-
szágot, túlnyomó többségük Ausztria felé 
menekülve. 
1957 januárjától a forradalom résztvevőit
tömegesen börtönözték be, majd többü-
ket kivégezték. A brutális megtorlást és a 
magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ 
közvéleménye egyaránt elítélte.
A forradalom leverését követő évtizedek-
ben az 1956-os eseményeket a pártállami 
hatalom ellenforradalomnak bélyegezte. 
A rendszerváltás során azonban megvál-
tozott  az események hivatalos értékelése. 
1989. október 23. óta ez a jeles nap kett ős
nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-
os forradalom kitörésének napja és a Ma-
gyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának 
napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény 
iktatott  a nemzeti ünnepek sorába. Az 
1956-os forradalmi események meghatá-
rozó szerepét a 2011-ben elfogadott  Alap-
törvény preambuluma is hangsúlyozza.
Nem véletlen számomra, hogy a magyar 
írók ellenállását képező kiáltványt éppen 
nagy székely szellemi elődöm, Tamási 
Áron fogalmazta meg és olvasta fel 1956. 
december 28-án, a Magyar írók Szövetsége
taggyűlésén Gond és Hitvallás címmel:

„Egy ezredév alatt  sok zivatar verte nem-
zetünket, de a zivatarok borújában is két 
fény mindig hű maradt hozzá. Az egyik 
a nemzet csillaga, mely vészek idején is 
átt ört fényével a homályon, a másik pe-
dig virrasztó költőink fáklyafénye, mely a 
magyarság számára ma is tanítás.
Számunkra több is ennél, mert kötelező 
örökség , hűséggel szeretnők ezt az örök-
séget hordozni. Nehéz, de megtennünk 
mégis az egyetlen út, mert nincs feloldás.
Itt  állunk a számadás és vallomás erköl-
csi kényszere alatt . Itt  állunk az októberi 
szabadságharc véres halmán, melyet egy 
nép reménye ostromolt. Ha egy évtizedre 
visszatekintünk erről a halomról, szen-
vedőnek és vágyakozónak látjuk a né-
pet. Szenvedett , mert korának eszméit, 
melyeket tíz év előtt  reménnyel üdvözölt, 
idegen formában és zsarnoki módon 
akarták életévé tenni. A hosszú kényszer 
alatt  kiújultak természetesen a történel-
mi sebek, és nemzeti függetlenségét ve-
szendőnek látt a. Szenvedő és igaztalan
sorsában gyógyulásra áhítva vágyako-
zott , s nemzett é lenni sóvárgott .
Ebben a vágyban és sóvárgásban van a 
forrás, mely október 23-án feltört a mély-
ből. Mint ennek a forrásnak neves tanúi, 
keserves szívvel kell megmondanunk, 
hogy a szovjet kormányzat történelmi 
tévedést követett  el, amikor vérrel festett e 
meg forrásunk vizét.
Dicső költőink élő szelleme és az emberi
igazság segít nekünk abban, hogy jósla-
tot tegyünk: eljön az idő, amikor a meg-
tévedt hatalom bűnbánatot mond, mint 
ahogy az általa megdöntött  hatalomnak 
is meg kellett  bánnia ama tiprást, mely-
ben Petőfi  elveszett .”

Hölgyeim és Uraim! 1956 nemcsak politi-
kai ügy. 1956 nemcsak nemzeti ügy. 1956 
a nemzetközi közösség ügye: az Ember 
szabadságjogának ügye. Hiábavaló volt-e 
a 2652 magyar halála? Van-e értelme 
küzdeni az emberiség erkölcsi javulásáért 
vagy szüsziphosz-i erőlködés ez csupán? 
Mennyit ér egyetlen emberi élet a 21. szá-
zadban? Ezekre a kérdésekre csakis a saját 
életünkkel válaszolhatunk.
Néhai nagyapám földművesként sose 
ment ki úgy a román–magyar határ pe-

56 szellemében megújulni
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» Folytatás a 3. oldalról

56 szellemében megújulni

remén húzódó földjére kukoricát kapál-
ni, hogy úgyse lesz jó termés. A kapuzá-
rat se azzal a hozzáállással javított a meg,
hogy majd úgyis elromlik. Józan paraszti
ésszel tudta: élni csak eszmények jegyé-
ben érdemes. A forradalmárok áldozatá-
nak mi és az utánunk jövő nemzedékek 
adunk értelmet. Mert mi a forradalom?
Változás. Megújulás.

Nekünk azt a feladatot adta a sors, hogy itt , 
Pócsmegyeren tegyünk a közért. Mert tele-
pülésünk minősége lakói minőségérzékén 
áll vagy bukik. Aki asztalosmesterséggel 
járul hozzá a boldogulásunkhoz, a legma-
gasabb szinten tegye! Aki kultúrát hoz, ma-
gas kultúrát hozzon! Kányádi Sándortól 
tanultam: Ha nincs közönség, nevelni kell. 
Ne csak a kapunkon belül és a Facebookon 
nyilvánítsunk véleményt, hanem álljunk ki 

a nyilvánosság elé, és cselekedjünk közös-
ségünk javára. Kritikusnak nem emelnek 
szobrot. A folyamatos megújulásért tevők-
nek igen. Ez a forradalmárok üzenete. Eh-
hez kívánok jó munkát és állhatatosságot
minden pócsmegyeri lakótársunknak.

Köszönöm, hogy meghallgatt ak.
MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR 

– Mikorra várható a surányi játszó-
tér átadása?
– Lapzártakor (október 15-e) folyamat-

ban van a terület tisztítása, illetve előké-
szítése az új, EU szabványnak is megfelelő 
játékok elhelyezéséhez. Mire ezeket a soro-
kat olvassák, remélhetőleg birtokba vehe-
tik a családok az új játszóteret.
– Hogy állnak jelenleg a csapadék-

víz elvezetéssel kapcsolatos pályázat 
kivitelezési munkálatai?
– Jelenleg a geodéziai kijelölések és a 

zöldfelület tisztítása zajlik. Ebben az évben 
a Gödszigeti és a Harmat utca kivitelezési 
munkái lesznek folyamatban. A Nárcisz és 
a Tulipán utcák a 2019-es év téli és tavaszi 
időszakában kapnak hangsúlyt. Szeretném 
nyomatékosítani, hogy bár a csapadékvíz 
elvezetés az említett  utcákban megtörté-
nik, szilárd burkolatt al történő ellátásuk 
nem része a jelenlegi projektnek. 
– Mondana néhány szót az új orvosi 

rendelővel kapcsolatos építkezésről?
– Az épület szerkezeti elemei állnak, no-

vemberben hónapban megkezdődhetnek 
az ács- és tetőfedő munkálatok. Reménye-
ink szerint december végére az épület teljes 
lefedett séggel bír.
– A Rendezvényközpontban telep-

helyként üzemelő iskola működtetése 
az Önkormányzat feladatellátási kö-
rébe tartozik?
– Az Önkormányzat, illetve a Pócsme-

gyer Rendezvényközpontot üzemeltető 
Pro Pócsmegyer Kft . csupán az épületet 
biztosítja a KLIK számára. Az iskolában 
történő eseményekért, tárgyakért, a terület 
takarításáért az ott  dolgozó pedagógusok 

és a tankerület a felelős. Ezúton is kérem a
tisztelt szülőket, hogy amennyiben az isko-
lával kapcsolatban bármilyen észrevételük,
kérdésük van, azt legyenek kedvesek a ta-
nároknál vagy az igazgató úrnál jelezni.
Tekintett el arra, hogy Pócsmegyerre van
telephelyként bejegyezve az iskola, így 
az Önkormányzat feladatkörébe tartozik 
az étkeztetés megoldása. Ennek kapcsán
szükségessé vált két kiszolgáló személy 
négy órában történő foglalkoztatása, vala-
mint egy ételszállításra alkalmas gépjármű
beszerzése. Az Önkormányzat gyors segít-
séget kapott  Tahitótfalu Község Önkor-
mányzatától, így az ételek az ott ani kony-
háról kerülnek szállításra.
Itt  tartom fontosnak megemlíteni, a végzá-
ró elemek hiánya miatt  leeső akusztikai ele-
mek kapcsán, hogy a Rendezvényközpont
csarnokában az egész szerkezetet felülvizs-
gáltatt uk a kivitelezővel, aki korrigálta a
problémát. Ezen felül a panelek alá labda-
fogó hálót szereltetünk fel, kivédendő ezzel
az esetleges későbbi baleseteket.

– Hogy haladnak a pócsmegyeri ol-
dalon lévő gátszakasz rekonstrukciós 
munkálatai?
– A munkálatok a befejező ütemhez ér-

keztek. Várhatóan november közepére 
megtörténhet a terület műszaki átadása.
– Október 7-én Pócsmegyer volt a

házigazdája az évről-évre megren-
dezésre kerülő szigeti Tekergők nevű 
rendezvénynek. A közzétett  képek 
tanúsága szerint ismét sikeres volt az 
esemény. 

– Nagyszerű kezdeményezésnek tartok 
minden olyan programot, ami a szigeti
településeket, így az ott  élő embereket kö-
zelebb hozza egymáshoz. Ugyanakkor ki-
csit szomorúan tapasztaltuk, hogy a pócs-
megyeriek részvételi aránya igen alacsony 
volt az említett  rendezvényen. A találkozón
megvendégeltük a Tekergőket a PRK-nál,
miközben a Tipegő-topogók derűs tánca 
csalt mosolyt a résztvevők arcára. Ezt köve-
tően Kajos László gondnok úr vezetésével 
megtekinthett ék a Református templom
régi óraszerkezetét, illetve az egyháztör-
téneti kiállítást. A program a Pázsit-tónál 
elköltött  bográcsban főtt  halászlével zárult.

KISBÍRÓ SZERKESZTŐSÉGE

Első kézből – Németh Miklós polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosított a a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: 
Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett  hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság meg-
fi zetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített  
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig 
kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, 
ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy att ól eltérően került megvalósításra, fennmara-
dási engedélyt kell kérni. Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező 
jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a 
továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között . A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges
1. olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együt-
tesen teljesíti:
1.1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés alatt  álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint 
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
1.2. épülett el vagy annak építésére jogosító hatósági határozatt al, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magán-
személyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
1.3. nem gazdasági célú vízigény;
2. az 1.2. pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Ki adja ki az engedélyt a Pócsmegyeren-Surányban található kutakra?

Mivel Pócsmegyer-Surány teljes területe hidrogeológiai „A” vagy „B” védőterület, ezért a kutak engedélyezése itt  Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt  
létesített ek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 
2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fi zetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott  építmény értékének 80%-áig, 
engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott  bírság 
összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. 

Hová lehet a vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelmet benyújtani?

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG – Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság
1081 Budapest Dologház u. 1., Tel.: 06-1/459-2476,  06-1/459-2477

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság részletes tájékoztatója elérhető a www.pocsmegyer.hu honlapon.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara törvénymódosító javaslatot nyújtott  be az Országgyűlésnek, amely szerint a 2018. decem-
ber 31. határidőt módosítsa 2020. év végéig. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a Kamara javaslatát, a kutak bírságmentes 
engedélyeztetésének határideje 2020 év végéig kitolódik.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ
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Mivel házi ivóvízellátásunkat saját, a telek 
megvásárlásakor „megörökölt” ásott  kút-
ból akartam megoldani, megpróbáltam 
legalizálni a helyzetet. Szereztem egy hid-
rogeológus mérnököt, helyszíni szemléje 
után adott  egy pár oldalas tanulmányt, a 
vízmintát laborban analizáltatt a és keve-
sebb, mint százezer forintból kijött  a fenn-
maradási engedély. Tehát most könnyen 
beszélek…
Aki a Szigeten telepedett  le, talán érzé-
kenyebb a környezete iránt. Jó, a szeme-
telésből, a felesleges, de nagyon káros 
avarégetésből látom, hogy ez nincs így, de 
mégiscsak több mint egymillió ember in-
nen kapja a vizét. A hatóság joggal kíván-
csi rá, hogy a Fővárosi Vízműveken kívül 
még hol, mennyi vizet vesznek ki. De ett ől 
függetlenül is: a vízkészlet tulajdonosa az 
állam. A telektulajdonos sem a telke alatt i 
ásványkincsekkel, sem a föld alatt i víz-
készlett el nem rendelkezik. (Mint ahogy 
a fölött e levő légtér sem az övé.) Ha olajat 

találna – sőt, ha más találna olajat – a telke
alatt , azt is csak koncesszió, vagy engedély 
alapján termelhetné ki. Alaptörvényünk 
szerint (P cikk (1) bekezdés) a természe-
ti erőforrások, „különösen a termőföld,
az erdők és a vízkészlet” a nemzet közös
örökségét képezik, „amelynek védelme,
fenntartása és a jövő nemzedékek számá-
ra való megőrzése az állam és mindenki
kötelessége.” Ezzel nehéz vitába szállni,
olyannyira, hogy már a Kádár rendszer-
ben is észbe kaptak, és 1965 óta csak 
vízjogi engedéllyel lehetett  új kutat léte-
síteni. Igaz, az ásott  kutakra ez a szabály 
csak 1992 óta érvényes. Magyarán, aki-
nek nincs engedélye, az pusztán az eddig 
megspórolt eljárást kell, hogy elvégezze.
Méghozzá a szokásos rohanó jogalkotási
tempóhoz képest erről nem is a legutolsó
pillanatban lehetett  tudomást szerezni, és
aki ez év végéig elindítja az utólagos enge-
délyezési eljárást, azt semmiféle retorzió,
bírságfenyegetés nem éri.

Nyilván kellemetlen az ingyenes kúthasz-
nálat után most a legalizálásért fi zetni, de 
amúgy, aki évi 500 köbméternél keveseb-
bet vesz ki saját kútjából, annak az állam 
ingyen adja, hiszen ez esetben nem szed 
érte vízkészletjárulékot. Ha pedig valaki el 
akarja kerülni a kútengedélyezési proce-
dúrát, két utat választhat. Vagy a szabályo-
kat betartva keres magának egy vízkútfúró 
szakképesítést szerzett  vállalkozót, akivel 
elvégezteti a munkát, vagy az engedély 
nélküli, azaz a hatóság által nem ismert 
kutat engedély nélkül szünteti meg. Azért 
a lelkiismeret azt diktálja, hogy ilyenkor 
ne szennyező, vízben oldódó anyagok-
kal szórják tele a kutat, és olyan módon 
legyen betömítve – ez a mély fekvésű te-
rületeken fontos! – hogy a Duna magas 
vízállása esetén a talajvíz ne törhessen ki 
belőle, az ugyanis eláraszthatja a környe-
zetét és belső árvizet okozhat.

SZABÓ GÁBOR

Édes vizünk…

Szociális célú tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosaink!

Az Önkormányzat a rászorulóknak az idei évben is nyújt tűzifa támogatást.
Mindösszesen 115 m3 tűzifát ítélt meg az önkormányzat számára a Belügyminisztérium.

A szociális tűzifára vonatkozó
kérelmeket november 23-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalba.

Az ingyenes juttatásra jogosultak körét az önkormányzat rendeletben szabályozta. E szerint kérelmet 
nyújthat be, aki aktív korúak ellátásában, idős korúak járadékában részesül, települési támogatásban 
részesül( (különösen a lakhatási célú támogatásban), halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevel, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három vagy több gyermeket nevel, vagy

65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

A kérelem nyomtatványa átvehető a polgármesteri hivatalban,
vagy letölthető a honlapról.

Éljenek a lehetőséggel!

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Indul a fűtés
A hidegebb időjárás miatt több háztartásban is befűtenek a napokban.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt

nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a

rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

Az alábbi tanácsok fi gyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések 
elkerülhetőek:

• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berende-
zések életveszélyesek lehetnek.

• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott  por és szennyeződés nem-
csak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.

• A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban vég-
zi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A htt p://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot,
majd a 9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.

• A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az
új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt
égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított  a levegő-utánpótlás.

• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű
szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságér-
zetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.

• Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket! htt p://www.kataszt-
rofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: htt p://www.katasztrofavedelem.
hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott , festett  vagy nedves fával, mert ezek amellett , hogy mérgező
gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások mi-
att  leszűkül a kémény belseje, ami miatt  visszaáramolhat a füst a házba.

• Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a
fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott  vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is
gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

(FORRÁS: BM OKF)
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Nagy ünnepe volt a Pócsmegyeri Refor-
mátus Egyházközségnek 2018. szeptem-
ber 30-án. A templomépítés 230. a torony-
építés 200. évfordulója alkalmából tartott  
hálaadó istentiszteleten Dr. Szabó István 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke prédikált, 
Nyilas Zoltán esperes mondott  köszöntőt, 
kiváló történészek méltatt ák a gyülekezet 
múltját, az évforduló jelentőségét. Megtisz-
teltek bennünket határon túli testvérgyüle-
kezeteink lelkipásztorai és küldött ségei is.
Közadakozásból újra elindult templom-
torony órája. Hálás és szívbéli köszönet 
mindenki adományáért!
Az ünnepi alkalomra megnyíló gyüle-
kezet-történeti kiállításon Kajos László 

gondnok úr jóvoltából bemutatásra került 
a régi óraszerkezet. Az egyházközség nagy 
értéket képező régi tárgyai, dokumentumai 
mellett  egy napig látható volt az a mívesen 
kidolgozott  ón kenyérosztó tányér, amely 
ma a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdo-
nát képezi, de felirata szerint egyházköz-
ségünké volt: PócsMegyer 1635. Hasonló
korú kelyhünk mellett  ez a falu legősibb 
tárgyi emléke. Jó volt látni gyülekezetünk 
tagjai mellett  a nagy sokaságot, akiknek 
révén teljesen megtelt a templom. Köszön-
jük mindenkinek, hogy elfogadták meghí-
vásunkat! Az ünnepi együtt létet fogadás 
zárta. Hálásak vagyunk a vendéglátásban, 
kiállításrendezésben, templomunk külső 

rendbetételében és a díszkert kialakításá-
ban segédkezőknek! Köszönjük szépen 
mindenki szolgálatát!
Az istentiszteleten került bejelentésre, 
hogy Hamerli György mérnök úr földi
életútja lezárult. A templom 2000 és 2003
között  folyó teljes újjáépítését ő irányított a. 
Legyen Istené a dicsőség minden munká-
jáért!

KOVÁCH TAMÁS

Az ünnepi együtt léten elhangzott  beszé-
dek nagy értéket képeznek. Közülük most
kett ő kerül közlésre a Kisbíró hasábjain:
Nyilas Zoltán és Muntágné Tabajdi Zsuzsa 
beszéde

Hálaadó istentisztelet a toronyépítés 200. évfordulóján

Látogatók a polgármesteri hivatalból

Kajos László gondnok bemutatja a régi toronyórát

Testvérgyülekezeteink lelkipásztorai

1635-ből származó ón kenyérosztó tányér

Konfirmandusok a kiállításon

Loszmann János és a leányfalui polgármesteri hivatal dolgozói
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Folytatás a 10. oldalon »

Nyilas Zoltán, az Északpesti Refor-
mátus Egyházmegye esperese:
Az ünneplő gyülekezet kö-
szöntése
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el,
mennyi jót tett  veled!”

ZSOLTÁROK 103,2

Egy irgalmas Istenarc kontúrjai válnak lát-
hatóvá a zsoltár sorai mögött . Egy olyan
Isten arca bontakozik ki, amely egy egész
emberöltőn, sőt, azon túl, nemzedékeken
át támogatón, szeretett el, irgalommal áll
az ember életútja mellett , felett . Olyan arc,
amely Úrként programot, tartást, tartalmat
adott  az embernek egy egész életen át.
Mai ószövetségi igénk magyarázója így ír 
Mózes negyedik könyvének első részéről:
„A mindent és mindenkit számontartó Is-
ten vállalja a választott aival való kapcsolatot
(1), és arra indítja népét, hogy az maga is
vegye számba, amit kapott , és így rendez-
ze sorait (2–4.17–20.44–50). Észlelve 
és (meg)jegyezve lehet igazán szem előtt  
tartani az Úr gazdag szeretetét, amely cso-
dálatosan tükröződik egy-egy személy, csa-
lád és nép életében. Amikor megbecsülve
összegezzük a Mindenható áldásait, boldo-
gan tapasztalhatjuk, hogy az ő kegyelmes
akarata kész átjárni egész népét.”
Nem véletlen tehát, hogy ezt olvassuk Dr.
Szűcs Ferenc emeritus professzorunknál:
„az emlékezés és emlékeztetés a Szentírás
legfontosabb szavai közé tartoznak.” Itt  a
szigeten pedig különösen is fontos a sziget-
monostoriak kincse, az „Emlékezet könyve.”
Íme így válik eggyé a napi ige és a szűkebb
környezet: „ne feledd el, mennyi jót tett  ve-
led!” A feledékenység ugyanis nem elsősor-
ban az idős emberek betegsége, hanem a
hálátlanoké. Ugyanis mindez hitehagyásba
torkollik.
Esdrás és Nehémiás könyveire nézve ki-
mondhatjuk „ez a három aktus (ti. isten-
tisztelet, templom felszentelése, városfalak 

felépítése) olyanná teszi Isten népét, ami-
lyennek Isten akarata szerint lennie kell: 
olyan gyülekezett é, amely buzgó kultuszá-
val a templom köré sereglik, a biztonságos 
falak mögött  az isteni törvény megcselek-
vésére szánja oda magát és belsőleg elsza-
kad mindentől, ami idegen.” A történelem-
ben sehol nem látszik világosabban, mint 
itt , hogy az egész világ kormányzója Isten.
Egykor Jeruzsálem és ennek az Istennek a 
temploma romokban hever és a zsidó ál-
lamiság emberi ítélet szerint örökre véget 
ért s ebben Nabukodonozor megsem-
misítő eszköz volt az Ő kezében, most vi-
szont Ciruszt állított a szolgálatába, hogy új 
élet fakadjon a romokon. Az a tény, hogy 
Cirusz és utódja I. Dáriusz annyira saját 
érdeküknek tartott ák a templom újjáépíté-
sét, ami a Babilóniában élő zsidókat is és a
hazatérőket is új vallási központhoz jutt at-
ta, nem a pogány uralkodók jókedvének, 
hanem az Úr tett einek a következménye. 
A templomépítés 1781 óta számunkra re-
formátusok számára is mindig erről beszél. 
Isten mindeneknek Ura! Övé minden ha-
talom kezdett ől fogva.
A ti templom- és toronyépítésetek olyan 
erő felett i út volt, melynek gyümölcseit 
érezzük ma is. Mert emberi létünk és biz-
tonságérzetünk számára nem csupán az 
Istentől jövő biztonságra van szükségünk, 
hanem a másik embertől jövő biztonság-
ra is és ünnepre is. Ölelésre, kézzelfogható 
szeretetre, támogató kézfogásra. Így lehet 
megelégedett séggel tekinteni az évszáza-
dokra.
E hely az, ahol családok örömmel ajánlot-
ták gyermeküket Istennek a keresztségben. 
E hely az, ahol imádságok hallgatt att ak meg. 
Emberi elakadások gyógyultak.  Barátsá-
gok születt ek. Peres felek békültek meg.
Sokak és sokszor adtak hálát és ünnepeltek. 
Azaz az élet minden fordulatában jelen van 
Jézus, az élet minden fordulatában megta-
lálhatjuk Őt: úgy a nehézségekben, mint 
az örömökben; úgy a munkahelyen, mint 
a családban; úgy a hobbivilágban, mint az 
istentiszteleten.
Én nem tudom, hogy az asszonyok vásárol-
tak-e görög és sárgadinnyét, kacsát és sza-
lonnát, nyulat és két butella savanyúvizet
(1819. évi bejegyzések az egyházközség 
számadókönyvéből), de tudom: méltókép-
pen készültetek e mai ünnepnapra; mert 
az irgalmas Isten-arc, amely kirajzolódik a 
zsoltárból egyben reménységre és bizalom-
ra hívó Isten arc is. Erő felett i út volt ez! Kí-
vánom gyümölcseit érezzék utódaitok is!

Muntagné Tabajdi Zsuzsa:
Templom (1788) és toronyépítés 
(1818) pócsmegyeren

Kedves ünneplő gyülekezet!
Fontos dolog, hogy ünnepi pillanataink-
ban megálljunk és alaposabban is szem-
ügyre vegyük az ünneplésünk tárgyát. 
Fontos, hogy elgondolkodjunk múltunk-
nak azon eseményein, amelyek máig is kéz-
zelfogható eredményekkel bírnak, hogy ki-
szakadva a saját világunkból megpróbáljuk 
magunkat beleképzelni elődeink helyzeté-
be. Fontos, hogy a fennmaradt forrásaink 
olvasása által kísérletet tegyünk arra, hogy 
elgondoljuk: az akkor éltek életében mi-
lyen szerepe, helye volt egy eseménynek, 
jelen esetben a pócsmegyeri templom- és
toronyépítésnek. Arra invitálom most 
Önöket, hogy tegyük meg közösen ezt a 
múltba való beleképzelést.
Magyarország és ebben a szigeti Pócsme-
gyer erősödése, helyreállása a 18. század 
során lassú építkezéssel ugyan, de biztosan 
haladt. A 19. század elejére már egy közel 
ezer fős falu volt Pócsmegyer, kialakult a 
körülményekhez alkalmazkodó, azokat 
kihasználó, biztos gazdálkodási rendszere. 
A dunai hajós kereskedelemben való aktív 
részvétel és a leányfalusi szőlőkből szárma-
zó jelentős bevételek anyagi biztonságot
nyújtott ak a falu jelentős épületeinek új-
jáépítéséhez. 230 éve, 1788-ban új temp-
lomot épített ek Pócsmegyeren, aminek a 
törvények miatt  még nem volt tornya. 30 
évvel később, 1818-ban a templom átala-
kításához, megnagyobbításához fogtak, ez-
zel együtt  tornyot, ezt a ma látható tornyot 
is felépített ék.
Az ekkori lelkész Barczay Sámuel volt, aki 
Zemplén megyéből származott , iskoláit a 
sárospataki  református kollégiumban vé-
gezte. Tanulmányai után Kecskeméten volt 
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a püspök mellett  káplán, a pócsmegyeriek 
innen hívták őt el 1795-ben lelkésznek. 
Hosszú ideig szolgált, 48 évig volt a falu-
ban lelkész „fáradhatatlan szorgalommal, 
apostoli hűséggel”. Nem volt még nála hosz-
szabb ideig itt  szolgáló lelkész. Nemcsak a 
templom- és toronyépítés, hanem az iskola 
és parókiaépítés is a nevéhez fűződik. Szép 
kort ért meg, ami a korszakban ritka volt: 
78 éves korában halt meg, 1842-ben. Szép 
sírköve ma a templom mellett  található. 
Minden bizonnyal egy elszánt, hűséges, 
nagy terveit megvalósító ember lehetett , 
aki „lelki erőit soha el nem vesztett e.” (Az idé-”
zeteket az őt követő lelkész, Kontra János 
Bárczay halálakor az anyakönyvbe jegyzett  
nekrológjából vett em.)
A nagy lelki erőre az 1818-ban kezdődő 
templom-és toronyépítés alkalmából is 
szüksége volt. Az egyházközség iratai alap-
ján ezen az építkezésen maga a lelkész egy 
személyben volt megrendelő, építésvezető, 
anyagbeszerző, a mestereket ebédjét intéző 
ember, kivitelezési ellenőr. Csupa olyan 
dolog, amit a sárospataki kollégiumban bi-
zonyára egyáltalán nem tanított ak. De néz-
zük kicsit részletesebben, hogyan zajlott  az 
építkezés!

A munkákat egy felméréssel, 1818. február 
végén kezdték meg, az új templom alapját
áprilisban tett ék le. A nagy építkezéshez
összesen 32.000 téglát használtak fel. A 
Duna mentéről sok helyről érkeztek az
építőanyagok: a mész Pomázról, a szegek 
és a lécek Vácról, a kő Visegrádról, az ab-
lakrámák Szentendréről, a deszkák Budá-
ról. Sokféle mester is megfordult a faluban:
kőfaragók, kőművesek, asztalosok, ácsok,
kolompárok-fémművesek, lakatosok, vá-
lyogvetők. Bizonyára munkában volt az
egész falu is!
A torony építésének megkezdése való-
színűleg szeptemberben lehetett , amikor 
is „a toronyhoz való fát haza szállítt att am” – 
írja Barczay Sámuel. (Ugyanis Barczay a
nehéz feladatok mellett  még egy részletes
kiadási naplót is vezetett . Ez a kötet ma az
egyházközség levéltárában található.) Az
ő kezében futott ak össze a szálak: tárgyalt
a mesterekkel, ebédeltett e őket, alkalman-
ként ajándékokat küldetett  nekik, a hibás
anyagokat visszavitt e, kutatott  a különféle
anyagok után: például 1819 áprilisában ezt
írja: „Vácon cserépzsindelyt kerestem”. Felte-
hetően voltak segédei, ennek ellenére ez a
munka hatalmas szervezési feladat lehetett  
számára! 1818 novemberétől 1919 áprili-
sáig a téli időjárás miatt  szüneteltek a mun-

kák, ezt követően 1819 májusában hozták 
meg a toronyhoz való köveket. A nyár fo-
lyamán szerezték be Pestről a harangokat, 
augusztus végén pedig a „harangigazítók” is”
Megyeren jártak. Két harang került ekkor a 
toronyba. 1819. augusztus 22-én tartott ak 
felszentelési istentiszteletet. A másfél évig 
tartó építkezés összköltsége 15.672 forint 
volt. Hogy érzékelni tudjuk ennek nagy-
ságát: a gyülekezet éves kiadása az építke-
zést megelőző és azt követő években 300 
és 800 forint között  mozgott . És mindezt 
a pénzt a falu, a gyülekezet saját erejéből 
teremtett e elő!
Most hagyjuk el gondolatban az torony-
építés részleteit: a deszkaszegelés hangját, a
vályoghordás sarát és alkalomadtán tekint-
sünk fel erre a szép toronyra! Különösen a 
kapu felett i feliratot ajánlom megfontolás-
ra, mely az 1818-19-es építkezést követően 
került oda: „Adományokból és a gyülekezet 
ismételt erőfeszítéséből imádsággal és hódolat-
tal épül Isten oltára.” Azt kívánom a pócs-”
megyeriek, illetve a gyülekezet számára,
hogy legyenek büszkék erre a szép, 19. szá-
zad eleji templomra és toronyra, értékeljék 
még jobban elődeik munkáját és ebből
erőt merítve lehessenek még elszántabbak 
a gyülekezet és Isten szolgálatában!

» Folytatás a 9. oldalról

Hálaadó istentisztelet a toronyépítés 200. évfordulóján

Advent- nagyon sokat jelent, az év kiemelt 
időszaka. Mindenkinek fontos, még akkor 
is, ha más-mást jelent. A levegőben valami 
izzik: boldog, reményteljes várakozás, ké-

szülődés. Ennek az időszaknak a tartalma
rajtunk múlik. Akkor gazdag igazán, ha
időnket nem a zsúfolt plázákban, boltok-
ban töltjük, hanem a lelkünkben készülünk 
az ÜNNEPRE!
A ma embere sajnos a pénzt tett e az élete
központjába, mint legfontosabb értéket.
Akik így élnek és gondolkoznak, éppen a
lényeget veszítik el: a családdal való együtt -
lét örömteli perceit, a gyerekével való kap-
csolatát, mert kimarad az életükből, hogy 
együtt  éljék meg az apró örömöt, a fejlő-
dését érdeklődését fi gyelje. Később már 
hiába bánja meg pótolni nem lehet az elpa-
zarolt időt.
Jó lenne végig gondolni mindezt és most
adventben valamit változtatni: kevesebb
rohanást, több időt szentelni a családra,
kedvesebbnek, odafi gyelőnek lenni. Meg-
látogatni az idős szülőt, beszélni a testvér-

rel. Nem baj, ha nem jut a legdrágább aján-
dék, ha a szívünkben szeretet van, és ezt a
körülött ünk élők érzik is.
Ilyen gondolatok vezérelték az egyesüle-
tünk tagjait is, amikor úgy határoztunk: 
nem tartjuk meg idén a hagyományos ad-
venti vásárt.
Idén úgy készülünk, hogy „csak” adunk.
Adjuk az első gyertyagyújtás előtt i „Békes-
ség óhajtása” című előadóestet, melyet a 
már ismert színészházaspár: Tallián Mari-
ann és Lázár Balázs ad elő december 2-án, 
délután 4 órakor. A belépés ingyenes.
Adjuk a második gyertyagyújtás előtt , de-
cember 9-én dr. Sípos József által készített  
szobrokból rendezett  kiállítást, melynek 
megnyitója délután 4 órakor lesz.
Adunk még valamit, ami meglepetés.
2018.

ZÖLDSZIGETI KÖR POLGÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET

Advent Pócsmegyeren 2018



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2018. november 11

IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés:
Pro Pócsmegyer Kft.,

2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27., 
E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu;

Tel.: 30/844 4439

Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest 

Megjelenik havonta 1200 példányban

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli
a felelősséget. A mondanivaló nem feltétle-
nül egyezik a szerkesztőség véleményével;
a sajtó- és szólásszabadság szellemében
lapunkban helyt adunk egymásnak ellen-
mondó véleményeknek is, kivéve azokat,
melyek egyéb okok miatt  (erkölcsi, szélső-
séges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból.
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget 
nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja az
írások szellemiségét nem érintő rövidítések 

és helyesbítések jogát.

Az olvasás az alapműveltségek közé tarto-
zik. Az emberek arcába ma már minden
oda van tolva, viszont amikor olvasunk, a
fantáziánkra és a képzelőerőnkre kell ha-
gyatkoznunk. Ezért amikor olvasunk egy 
könyvet, a tv-vel szemben nem csak jól
érezzük magunkat vagy elütjük az időt,
hanem az agyunknak is jót teszünk, hiszen
ilyenkor karban tartjuk azt.
Most felsorolhatnám az összes előnyét,
de annak mi értelme lenne? Ez is csak egy 
újabb tucat cikk lenne. Elmondom, mit je-
lent ez szerintem. Szabadidős tevékenység,
munka. A könyvek egy-két évtizede még a
világot jelentett ék azoknak, akik el akartak 
menekülni az átlagember életének mono-
tonitása elől.
Ma meg már csak bekapcsolod a tv-t vagy 
a számítógépet. A papír tapintása, a tinta

szaga… ez az, amit semmilyen gép nem 
adhat vissza. Egy letűnt kor maradványai 
vagy egy olyan dolog, ami jó úgy, ahogy 
van, és fölösleges változtatni, fejleszteni raj-
ta? Ezt mindenki döntse el magának, nem 
elítélendő, ha valaki utál olvasni, és az sem, 
ha szeret.
De tényleg, próbáljátok ki, kapcsoljátok ki 
egy órára a gépet, és csak olvassatok. Meg-
látjátok, nemhogy csak nem unatkoztok, 
de szellemileg frissebbek lesztek. Kitisztítja 
az ember fejét, mert nem kap annyi feles-
leges ingert. És ha a néhány éves gyereked
unatkozik, ne a tv elé rakd be, hanem olvass 
neki valamit, vagy ha nem érsz rá, adj neki
egy képeskönyvet. Ezzel neki és magadnak 
is jót teszel, mert egyre több manapság az 
olvasatlan ember.

VÁMOS BENCE – I. GIMNÁZIUMI TANULÓ

Az olvasás öröme

Az emberiség történetében nem is olyan
régóta, csak körülbelül 6000 éve van jelen
az írás. Az írásra elsőként úgy gondolunk,
mint a tudás megőrzésének eszközére,
de az elsődleges funkciója az információ
rögzítése. Magasabb szintű civilizáció,
társadalmi szerkezet és gazdaság nem jö-
hetett  volna létre nélküle.
Persze, mit ér az írás olvasás nélkül? A ket-
tő összetartozik. Szűkítsük le ezt a 6000
évet az elmúlt 1000 évre, ez idő alatt  is
sok minden történt. Persze a fejlődés nem
olyan volt, mint ma, mikor már alig tud-
juk elképzelni, hogyan lehett ünk meg 20
éve mobiltelefon nélkül. A 8. században
például angol szerzetesek a könnyebb
olvashatóság miatt , a szavak között  üres
helyeket hagytak, korábban ugyanis lap-
széltől lapszélig minden szót egybeírtak.
Egyértelműen nagy fejlődés volt a szóköz,
mégis négy évszázadra volt szükség, amíg 
elterjedt!
Az igazán nagy változást Gutenberg ta-
lálmánya, a mozgatható betűkkel való
könyvnyomtatás (1440-es évek) hozta.
A könyv előállítása jóval gyorsabb és ol-
csóbb lett , így több emberhez eljutha-
tott . De ne gondoljuk azt, hogy onnantól
kezdve mindenki könyvet vásárolt. Még 

így is nagyon kis réteg számára volt meg-
fi zethető. A könyvkultúra a 18. század 
közepére terjedt el, amikor is a polgárság 
már kedvtelésből olvasott . Az eszmék, új 
gondolatok gyorsan terjedtek. A történé-
szek szerint nemcsak a protestantizmus 
terjedésében, hanem a francia forradalom 
kitörésében is fontos szerepet játszott  a 
könyvnyomtatás.
A Gutenberg-galaxis tehát nagyon lassan 
épült ki, és igazából senki nem is nevezte 
így, amíg Marshall McLuhan meg nem jó-
solta a végét 1962-ben. Akkor még a rádió 
és televízió volt a könyv ellen. Most már 
az internet is. McLuhan könyvének meg-
jelenése óta eltelt 56 év, és bár a könyvol-

vasás szerepe csökkent, még nincs vége a 
Gutenberg-galaxisnak.
A Szabó Ervin Könyvtár tavaly készített  
országos, reprezentatív felmérését ösz-
szehasonlítva a korábbi hasonló kutatá-
sokkal megnyugtató eredményt kapunk. 
Az 1960-as éveket tekintik az olvasás 
virágkorának, onnantól csökken az olva-
sás fontossága. Viszont vannak adatok, 
amik javulnak 2000 óta, például azoknak 
az aránya csökkent, akik az elmúlt egy 
évben egy könyvet sem olvastak el. A la-
kosság 29 százaléka 1-3 könyvet olvasott  
el a megelőző évben. Az ott honi, családi 
könyvtárak nagysága is pozitív változást 
mutat. Csökkent azoknak a családok-
nak az aránya, akiknek egyáltalán nincs 
könyve (még egy szakácskönyve sem), 
ez most 7 százalék. 2000-ben ez az arány 
11 százalék volt. A kis és közepes családi 
könyvtárak aránya nő, viszont a nagy, ami 
ez esetben 300 kötet vagy annál többet 
jelent, folyamatosan csökken.
A Gutenberg-galaxis fontosságát nem is 
a kutatási eredmények bizonyítják meg-
győzően, hanem inkább Vámos Bence 
írása. Nagyon köszönjük, hogy sűrű el-
foglaltságai mellett  leírta gondolatait.

SCHANDL ESZTER

A Gutenberg-galaxis vége,
avagy lesz-e könyvespolc a dédunokáink otthonában?
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Ritkán adódik úgy, hogy egy világszerte 
ismert amerikai regényből magyarok for-
gatnak elsőként fi lmes adaptációt.

Richard Bach ILLÚZIÓK című művét 
sokan szeretik, mint ahogy a szerző többi 
könyvének is népes rajongótábora van. 
Váczi Károly producer és Bernáth Zsolt 
rendező, akinek pályája amatőrfi lmesként 
indult, és szép sikereket ért el, mindkett en 
Richard Bach rajongóinak tartják ma-
gukat, és a fi lmet a Mester iránti tisztele-
tadásnak szánták.

Az ILLÚZIÓK leginkább a spirituális 
gondolkodású olvasókat ragadja magá-
val, mivel két pilóta mester-tanítvány vi-
szonyáról szóló próféta-történetről van 
itt  szó, amelyet a fi lm forgatókönyvének 
írásakor alaposan átdolgoztak ugyan, de 
a cél az volt, hogy az eredeti regényhez 
hasonlóan megkapó, szép fi lm készüljön 
a műből.
A történet pikantériája, hogy – bár a for-
gatás előkészítését végig követt e a fi lmjo-
gokról való tárgyalás – a könyv jogainak 
tulajdonosa végül nem egyezett  bele a 

megfi lmesítésbe, mert az amerikai verzió 
előkészületei is megkezdődtek ekkorra, 
így az utolsó pillanatban, gyakorlatilag a 
magyar adaptáció elkészültekor derült 
ki, hogy ez a fi lm mozikba nem kerülhet 
soha.
Mindez viszont nem von le az elkészült 
fi lm értékéből, és ezt a különleges sorsú 
fi lmet a producer felajánlásából ingyenes 
magánvetítés keretében lesz lehetőségünk 
megnézni a Karinthy Ferenc Könyvtár-
ban egy későbbi időpontban.

GYURKOVICH KRISZTINA

SÍRÁS HELYETT  SZÓLJON 
ÉNEK, ZENEBÖLCSIT 

GYERMEKÉNEK!
Játékos, zenés készségfejlesztő 

foglalkozások 
babáknak és anyáknak.

Zenebölcsi
Az életben a boldoguláshoz érzelmi intelli-

gencia szükséges. Az pedig nem a kényszeres

fejlesztésben, hanem a kommunikációban és a

szabad játékban bontakozik ki. Az állandó test-

kontaktus, a csiklandozó, dögönyöző, simogató,

höcögtető, lovagoltató játékok, mondókák, da-

lok, versek kulcsfontosságúak a nevelésben. A

mesélés, a bábozás a beszédfejlődést ösztönzi,

így biztosított a kisded fi zikai, intellektuális és

érzelmi fejlesztése.

Ez a baba-mama zenebona, 
az együtt lét közös öröme,

élménye a Zenebölcsi
legfőbb célkitűzése.

A foglalkozások november 5-étől hétfőnként

10 órakor kezdődnek

a Karinthy Ferenc Könyvtárban 

(Pócsmegyer Rendezvényközpont).

Előjelentkezni nem kell.

További információ:

F. Nagy Ágnes
Tel.: 06 30 961 2903,  06 70 977 5929

Richard Bach: Illúziók – fi lmvetítés hamarosan
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Mit is mondjunk búcsúzásként a 2018. évi
tikkasztó nyártól, íme így fogadtuk az eny-
he őszt: jókedvvel, szórakozással, egészség-
megőrző, valamint lélekemelő kulturális
programokkal.
Igaza van annak, aki most azzal felel, hogy 
hiszen az alább felsorolt alkalmakat már 
olvashatt uk a Kisbíró korábbi számaiban,
de én hiszem, hogy így egy csokorban ösz-
szefogva jobban átlátjuk, bizony nem akár-
milyen szórakozási, kulturálódási lehetősé-
geket, közösségi összejöveteleket teremtett  
itt  lakónak, nyaralónak, átutazó vendégnek 
az Önkormányzat, a Rendezvényközpont,
a surányi művészek, Zöldszigeti Kör Kul-
turális Egyesület, a Könyvtár, a Nyugdíjas
klub, a SzEI.
Szeptember. Az első, őszinek tekinthető
hónap. Szinte természetes, hogy stílszerű-
en somlóhegyi zenés, verses borkóstolóval
indult szeptember 8-án.
Még el se felejtett ük a somlóhegyi hársle-
velű illatát, máris Szendrői Margit és Hu-
bert Tibor festőművészek gyönyörű képeit
szemlélhett ük a Rendezvényközpont aulá-
jának falain, a megnyitóra szeptember 
15-én került sor.
Szeptember 18-án délután nagy érdek-
lődés fogadta Forgács Györgyi pszicho-
lógus lebilincselő előadását gyermekeink 
számítógéppel, okostelefonnal való megis-
mertetéséről.
Szeptember 22-én 8 órától 12 óráig a
Szentendrei Rendelőintézet egészségügyi
dolgozói tartott ak egészségnapot.
Szeptember 23-ra egész évben nagy 
várakozással készültünk, hiszen akkor ke-
rült sor az immár hagyományossá vált, a

Zöldszigeti Kör által szervezett  Schubert 
hangversenyre a református templomban.
Ne felejtsük el Karinthy Ferenc-Bacsó Pé-
ter „Tegnapelőtt ” c. fi lmjének vetítését a 
könyvtárban szeptember 25-én, majd 
Murányi Sándor beszélgetését a Rendez-
vényközpontban, Kemény István íróval 
szeptember 27-én.
Október hónapban sem szűkölködtünk r
a válogatott  programokban, hiszen soká-
ig megőrizzük Varró Dániel sziporkázó 
előadásának emlékét, melynek helyszíne a
könyvtár volt október 4-én.
Október 6-án a Nyugdíjas klub által 
szervezett  szüreti bálon mulathatt unk. A 
rendezvényt a SZIA gyermektánccsoport 
és a nyugdíjas Tipegő-Topogók fellépése 
színesített e.
Október 7-én a Szigeti Tekergőket fo-
gadtuk és látt uk vendégül a Rendezvény-
központ előtt , majd a Pázsit tó vendéglő-
ben.
Október 12-én „Szarvasok az égen” cím-
mel Gáspár Sándor és Balázs László Gábor 
közreműködésével nagyszerű irodalmi ba-
rangolásban vehett ünk részt.
Október 15-e ismét az egészséget szol-
gálta, áldozatkész lakótársaink adtak vért 
mások életének megmentéséért. A hely-
szín a Rendezvényközpont volt.
Október 23-án nemzeti ünnepünk tisz-
teletére Bibó István életéről nyílt kiállítás a 
rendezvényközpontban. A kiállítási anya-
got Tegzesné Bibó Borbála állított a össze 
és ő is nyitott a meg. Beszéde, valamint az
alkalommal vetített  „56 gyermekszemmel” 
megrendítő volt, hiszen az előadó tanúja
volt az akkori eseményeknek. Az ünnep-

ségen felolvasta írását Murányi Sándor 
Olivér szépíró, és láthatt uk a Zöldszigeti
Általános Iskola tanulóinak ünnepeinken 
megszokott  műsorát.
És még előtt ünk a november hónap, r
hogy elsőként két kiemelkedő eseményt
említsünk meg:
November 5-én Karádi György kiállí-
tásának megnyitóját, november 25-én
Malek Andrea és Malek Miklós zenés, 
prózás fellépését, nem feledve a mindig 
nagysikerű bolhapiacot november 17-
én, a Macskajáték fi lmvetítést a könyvtár-
ban november 13-án. És hogy az idős 
korosztály se érezze magát elhanyagoltnak, 
őket november 9-én köszönti az Önkor-
mányzat.
Ha lenne olyan kedves lakótársunk, aki 
szerint nem sok minden történik telepü-
lésünkön, várjuk szeretett el a színvonalas
alkalmakon, hogy meggyőződhessen az 
ellenkezőjéről!

CSEMYK

Maradjunk itthon kikapcsolódni
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Szokásos egészségügyi rovatunkban most egy 
rendhagyó cikkel jelentkezünk.
A szeptember 22-én megrendezett  Egészség-
napról ír egy kis összefoglalót a közösségi szol-
gálatát végző diák.

Az idei évben is megszervezésre került a 
már hagyománnyá vált Egészségnap Pócs-
megyeren. Mint mindig, idén is egy szom-
bat délelőtt re esett  a rendezvény, melynek 
évről évre a PRK ad ott hont.
Ez alkalommal is számíthatt unk Szent-
endre Város Egészségügyi Dolgozóira, 
akik végtelen kedvességgel, türelemmel, 
szakmai hozzáértéssel szűrték a lakossá-
got. Tett ék mindezt szakmai és emberi el-
hivatott sággal szombati pihenőnapjukon. 
Mintegy 183 látogatót számoltunk az-
nap, ezek közül huszonnyolc fő ultrahang 
vizsgálaton, negyven a bőrgyógyászaton, 
negyvenhárom az allergiatesztelésen vett  
részt. A vércukor- és vérnyomásmérése-
ket harmincheten, a csontkovács urat hú-
szan látogatt ák. Ezen kívül lehetőség nyílt 
csontsűrűség mérési vizsgálaton, illetve 
különböző interaktív programokon részt 
venni.  Nagyon érdekes és rendkívül hasz-
nos elsősegélynyújtó programot szervez-
tek, mely során ki lehetett  próbálni az új-
raélesztést és lélegeztetést gyakorló babán, 

és sok egyéb izgalmas dolgot, amiket nem
mellesleg fontos tudni.
Gyógytornázni is lehetett , méghozzá több
csoportban. Az elsőt gyermekeknek tar-
tott ák, akik nagyon ügyesen, végtelen lel-
kesedéssel végezték a feladatokat, illetve
indult egy nyugdíjas csoport is. Ők is iga-
zán aktívan, fi gyelemmel vett ek részt ezen
a programon.
Fontos megemlíteni, hogy az előző évek-
hez képest két fontosabb változás történt.
Az egyik, hogy 2018-ban nem volt véra-
dásra lehetőség, ugyanis az Irány Surány 
fesztivál és az Egészségnap között  nem telt 
el 56 nap, így azok, akik nyáron adtak vért,
most nem tehett ék volna meg. A másik ki-
emelendő különbség, hogy míg az eddigi
években előre lehetett  időpontokat foglal-
ni a különféle vizsgálatokra, most érkezési
sorrend alapján működött  a betegellátás.
Öröm volt látni, hogy semmi kavarodás,
vagy bonyodalom nem következett  ebből.
Az elmúlt pár évre már jellemző volt, hogy 
diákok segített ék az egészségügyi dolgo-
zók munkáját. Ez idén sem volt másképp, 
a Szentendrei Református Gimnázium ki-
lencedik osztályából érkezett  a támogató
csapat. Pócsmegyeren egyedülálló lehető-
ségként a hozzánk fordulóknak időpontot
is tudtunk adni a szükséges szakrendelésre.

Remélem az idei Egészségnapot is min-
denki hasznosnak és jól szervezett nek 
találta. Szeretném hinni, hogy mind a lá-
togatók, mind pedig a dolgozók jól érezték 
magukat a zord időjárás ellenére, minek 
következtében sajnos kevesebben vett ek 
részt a rendezvényen, mint tavaly. Nagyon 
jó lenne, ha az Egészségnap, mint hagyo-
mány nem szakadna meg, ezért ezúton 
is bátorítanék mindenkit arra, hogy ha 
adódik egy ilyen lehetőség, ne hagyják ki! 
Mindenkinek fontos az egészség, és a kö-
zösség. Ez a nap összehozza a kett őt.
(Szeretnénk, ha évről évre egyre jobb 
lenne ez a nap. Ezt úgy próbáljuk megva-
lósítani, hogy mások véleménye és tapasz-
talatai alapján igyekszünk változtatni, és 
kikísérletezni, hogy mi, hogyan lehetne tö-
kéletesebb. Ezért nagy segítség lenne, hogy 
akinek van ötlete, vagy fontos véleménye, 
elmondja nekünk, hogy mi ebből is tud-
junk tanulni és fejlődni. Aki lenne olyan
kedves és ír, az az esztetika.meg@gmail.
com címre tud levelet küldeni. Előre is kö-
szönöm a segítséget!)

ELTER LUCA

Bízunk benne, hogy a lakosság is hasznosnak 
ítélte munkánkat és hozzá tudtunk járulni 
egészségük védelméhez, betegségük felismerésé-
hez, a gyorsabb gyógyuláshoz.
Az Egészségnapról készített  kisfi lmet, az aláb-
bi linken tekinthetik meg :
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? -
v=laRDfwWr8G4
Kollégáink az év minden munkanapján 
ugyanilyen lelkesedéssel, és szakmai elhivatott -
sággal várnak mindenkit a Szakrendelőbe.
A rendelési információk megtalálhatók a www.
szei.szentendre.hu honlapon.

E. ZS.

Egészségnap
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Idén szeptemberben volt harminc éve, hogy 
elkezdtem védőnőként dolgozni Dunake-
szin. A szigetről 19 éven át jártam át komp-
pal munkába. Amikor meghallott am, hogy 
a szigeten is meghirdett ék a védőnői állást,
akkor azonnal jelentkeztem, mert vidéki
emberként nagyon örültem, hogy végre kis
településen, Pócsmegyeren dolgozhatok.
Az első hónapban, 2007 márciusában, hat
csecsemőm született . Jól emlékszem, ahogy 
siett em minden szülés előtt  álló várandóso-
mat meglátogatni, hogy megismerkedjünk,
és megbeszéljünk minden kérdést a szülés-
ről, az anyatejes táplálásról és az újszülött -

ről. Azóta is a legfontosabb feladatomnak 
tartom, hogy minden leendő anyát jól is-
merjek és kialakuljon között ünk egy olyan 
bizalmi viszony, amely elengedhetetlen en-
nél a munkánál. Nagyon fontos számomra, 
hogy az édesanyák számíthassanak rám és 
én olyan válaszokat, tanácsokat tudjak nekik 
adni, amely számukra elfogadható és fontos.
Kezdő védőnőként sokszor ütköztem abba 
a kérdésbe, hogy mi a munkám. Még most 
is találkozom olyan emberrel, aki nem tud-
ja, mit dolgoznak a védőnők. Nemrég egy 
mentőtiszt kérdezte tőlem, hogy miért van 
ránk szükség?

A legtömörebben úgy szoktam válaszol-
ni, hogy a legfőbb feladatunk a tanácsadás 
módszerével végzett  megelőzés. Ezért tanul-
tunk szülészet-nőgyógyászatot, sebészetet, 
élett an-kórélett ant, belgyógyászatot, gyer-
mekgyógyászatot, pszichológiát, stb.
A hivatásomat azért választott am, mert segí-
teni szeretnék az anyákon, apákon keresztül 
a gyerekeknek abban, hogy megfelelően és 
egészségesen fejlődjenek – ez számomra az 
egyik legfontosabb kihívás. Épp azért veszek 
részt továbbképzéseken, hogy az aktuális, 
legújabb ismeretek átadásával megelőzzem 
a problémákat. Fontos számomra, hogy a 
családlátogatások, szűrések alkalmával kide-
rüljenek az eltérések és a gyermekek, eljussa-
nak a megfelelő szakemberhez.
Számomra a nővédelem is fontos! Ezért 
kezdtem el az első védőnők között  a méh-
nyakszűrést. A tanácsadóm nyitott . Bárki 
felhívhat, bejöhet hozzám.
Annak érdekében, hogy mindig naprakész 
választ tudjunk adni, öt évente minden vé-
dőnőnek meg kell újítani a működési en-
gedélyét. Ehhez kötelező és nem kötelező 
továbbképzéseken kell részt vennünk. Így 
bővítjük az alaptudásunkat, hogy minél 
színvonalasabban tudjuk gondozni a csa-
ládokat. Ezen kívül sokat tanulok az édes-
anyáktól, kollégáimtól is.
Napi rendszerességgel dolgozom együtt  a 
háziorvosokkal és intézzük a gyermekek szá-
mára oly fontos oltásokat és minden egye-
bet. Ha egy családban baj adódik, legyen az 
állandósult családi problémák, agresszió, ag-
gasztó anyagi helyzet, amely kihatással van a 
gyerekekre, akkor én az elsők között  tudom 
meg. Ebben az esetben nekem is feladatom, 
hogy segítsek a családnak, hogy hová tud-
nak fordulni, illetve jelzőrendszeri tagként 
meghatározott  esetekben jeleznem kell a 
Gyermekjóléti Szolgálat felé.
Ma is örülök, hogy ezt a hivatást választot-
tam!

Köszönöm a gondozott jaimnak, hogy min-
dig szeretett el fogadnak!
Köszönöm az Önkormányzatnak az állan-
dó támogatást és a csodálatos munkakörül-
ményeket!
Köszönöm a kollégáimnak az elfogadó, sze-
retett eljes együtt működést!

GYÖNGYÖSINÉ BARANYI MÁRIA

Harminc éve a pályán
Baranyi Marika védőnő évtizedek óta segít az édesanyáknak és gyermekeiknek a hétköznapokban
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Esti vagy délutáni „egészségügyi” sétái-
mon néha számolgatom, hogy hány új 
és hány felújított  ház van a faluban, azóta 
amióta itt  élünk. Vagyis 29 éve. Ilyenkor a 
gyarapodás miatt i jó érzés tölt el, amihez 
az is hozzájárul, hogy az új házak sorában, 
a mi, Isten segedelmével felépített  erdélyi-
es házunk is ott  van.
Eszembe jut, hogy amikor ide jött ünk 3-4 
telefonkészülék volt a faluban, nem volt 
csatornázás, sem gázfűtés, sem aszfaltos 
út a Móricz és a Táncsics utcában. Azóta 
a ref. templom  gyönyörűen megújult és 
Baptista templom is épült. Az új toronyó-
ra immár pontosan mutatja a megállítha-
tatlan időt.
Hogy személyesen és családommal mi 
mindent értem meg ez alatt  az idő alatt , 
megírtam a visszaemlékezéseim kötete-
iben. Legutóbb megértem azt is, hogy a 
falu életében messze kiemelkedő jelentő-
ségű rendezvényközpontban mondhat-
tam el 80 éves születésnapomon a Petőfi , 

Ady és József Att ila verseket, a közönség, 
főleg nyugdíjas kortársaim megható ün-
neplése kíséretében.
A 12 év alatt , amióta letett em a 45 évig 
„viselt” sztetoszkópot és „nyugalomba” 
vonultam, látom, hogy már a harmadik 
vadonatúj épület emelkedik az egyre 
magasabb színvonalú egészségügyi ellá-
tás érdekében. Hol van vajon még ilyen 
falu az országban? Az anyagi ráfordítás 
mekkora lehetőségét mutatják ezek az 
új épületek az elmúlt időkhöz viszonyít-
va! Naponta látom, hogy emelkednek a 
legújabb, impozáns épület falai, és nincs 
bennem irigység, vagy más rossz érzés 
azért, mert én ezt aktív orvosként nem ér-
hett em meg, hogy itt  fogadhatt am volna 
a betegeket.
Mindennek rendelt ideje van. Tizenhét 
évig dolgoztam a kis, szabvány méret alat-
ti alapterületű rendelőben, és működtet-
tem az egy négyzetméternél alig nagyobb 
kézi-gyógyszertárat is. Immár derűs nosz-

talgiával gondolok arra a kis rendelőre és 
az oda naponta érkező betegekre, akik 
segített ek nekem átvészelni azt a megpró-
báltatást, amit életünk kényszerű fordula-
ta okozott  testemben-lelkemben.
A derű egy kis melegséget is felidéz ben-
nem, hogy a betegek zöme, a vizsgálat 
után, a gyógyszerét is helyben megkap-
hatt a. És, ha rendelési idő után hívtak be-
teghez, a kézi-gyógyszertárból elhozhat-
tam nekik, amire szükségük volt.
Mindez sokszorosan megérte azt a gon-
dot és vesződséget, amit a kézi-gyógy-
szertár működtetése okozott  nekem. Le-
het, hogy még ahhoz is hozzájárult, hogy 
egy alkalommal az utcán találkozva két 
asszonnyal, azt találták mondani: Marad-
hatott  volna még húsz évig, doktor úr! Mi 
tagadás, jól esett .
Sok minden felett  eljár az idő. Nézem a 
kis fotóalbumot a pócsmegyeri tájakról 
és emberekről, amit 2015-ben adtam ki. 
A benne levők közül már harmincegyen 

A faluban járva

Mikor megtudtam, hogy a következő „vé-
dőnős” cikk kicsit Marikáról is szól, elha-
tároztam, hogy meglepem Őt. Szeretném 
neki az újság hasábjain keresztül is megkö-
szönni azt a rengeteg jót, amit tőle kaptam, 
kaptunk. Örömmel tapasztaltam, hogy a 
tervezett  meglepetéshez több kismama, 
anyuka is boldogan csatlakozott .

– Megköszönöm azt a segítséget, tá-
maszt, amit akkor nyújtott , mikor első kis-
gyermekes anyukaként kétségbeestem, 
mert szerintem nem gyarapodott  a kislá-
nyom súlya úgy, ahogy kellene. Ekkor még 
nem ő volt a védőnőnk, nem hozzá tar-
toztunk, de az akkori gyermekorvosunk 
látva a kétségbeesésemet, ajánlott a, hogy 
keressem fel Marikát, beszélgessek vele. 
Marika pedig beszélgetett , meghallgatott .
Emlékszem azt éreztem, hogy jó helyen 
vagyok, itt  fi gyelnek rám. A kedvessé-
gével, odafi gyelésével lelkileg megerő-
södtem annyira, hogy elhitt em, minden 
rendben van. Ez nekem akkor nagyon 
sokat jelentett . Marika ett ől kezdve része 

az életünknek, és bár gyermekeim már 
nagyobbak, a mai napig bármikor bármi-
lyen kérdésem van, bizalommal fordulha-
tok hozzá. Szeretném megköszönni, hogy 
Ő van nekünk.

P. E.

– Ha léteznek tündérek, akkor Ő biztos
egy közülük. Életem egyik legnehezebb,
mégis legcsodálatosabb időszakában volt,
van, lesz pótolhatatlan segítségem. Olyan
kincs, aki nagy tudású bölcsességével
mindig mellett em állt, és mindig úgy se-
gített , hogy önbizalmam lett  tőle. Nagyon
nehéz szavakba foglalni azt a rengeteg jót,
amit Ő tesz. Most itt  ülök és próbálom
megfogalmazni az együtt  töltött  időt,
hogy kifejezzem azt a hálát, amit érzek….
De csak úgy érzem magam, mint mikor 
egy kislány pálcika babát rajzol az anyu-
kájának, hogy azzal fejezze ki mennyire
szereti és hálás.. Ez a pár sor az én pálci-
kababám….
Olyan jó, hogy minden problémámmal,
örömömmel tudok hozzá fordulni. Ő egy 

kicsit minden anyukának a „pótanyukája” 
is. Ezer Hála

SDCSJ

– Drága Marika!
Te vagy a gyermekes családok kapaszko-
dója, a bázis, akire bármikor számítha-
tunk. Te vagy, aki sokszor erődön felül 
segíted gyermekeink fejlődését éveken át, 
és Neked köszönhetjük a kismama barát-
ságokat is!
Köszönjük a rengeteg kedvességet, fi gyel-
met, példaértékű az elhivatott ságod és rit-
ka! Köszönjük!
Szeretett el és tisztelett el:

ERBERLING ESZTI ÉS A FIUK

– Nagyon hálás vagyok azért, mert 
mindig segítőkész és kedves, sosem bí-
rál, de mégis nagyon sok jó tanácsot ad. 
Bármikor lehet rá számítani! Amikor az 
első babámmal mellgyulladásom lett  és 
rett egtem, hogy elapad a tejem, éjjel-nap-
pal hívhatt am és nagyon sokat jelentett  a 
támogatása!

HUDÁK ZSÓFI

Köszönet Marikának
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Hétfői füstmérgezésünkön túljutva gondol-
tam foglalkozok egy kicsit a témával én is.
A most lehullott  leveleknek még nagy 
a nedvesség tartalma, összetömörödve
egyéb kerti hulladékokkal, gallyakkal, a
levágott  fűvel alacsony hőmérsékleten tud
égni. Ilyenkor szén-dioxid helyett  szén-mo-
noxid képződik és ez csak az egyik problé-
ma. A nagy füstt el rengeteg részecske kerül
a levegőbe, aminek egy része nagyon káros
hatással van az emberi szervezetre. Ezek a
részecskék mérhetők, Gödön például egy 
füstös nap után két és félszeresére emelke-
dett  az érték, ezután a gödi önkormányzat
be is tiltott a az avar égetését a téli időszak-
ban.
A megoldás a komposztálás!
Sokan ódzkodnak a komposztálástól, ne-
hezen szorítanak 1-2 négyzetméternyi
árnyékos helyet a kert sarkában, pedig úgy 
tudjuk a legtöbbet tenni a kertünkért, ha
minden szerves anyagot visszajutt atunk.
A komposztban a tápanyagok egy része
olyan formában van jelen, hogy a növé-
nyek könnyen fel tudják venni azt. Hasz-
nálatával javul a talaj szerkezete, víz- és le-
vegőháztartása.
Érdemes tehát készíteni egy jól szellőző
tárolót a kert egyik árnyékosabb részén és
elkezdeni rétegezni bele a növényi hulla-
dékokat. Az aljára faapríték kerüljön, hogy 

alulról is be tudjon kerülni a levegő. A réte-
gekkel igyekszünk beállítani a helyes szén
– nitrogén arányt 25-1).
A levegőző réteg után jöhetnek a nitro-
génben gazdagabb növényi részek (fűnye-
sedék, konyhai hulladékok, növényevő
állatok trágyája az alommal együtt  stb.). A 
következő réteg legyen szénben gazdagabb 
(avar, gallyak, faforgács, fűrészpor stb.). Ezt 
követően rakhatunk rá kevés agyagos talajt 
vagy egyéb komposztjavító anyagot (ben-
tonit, alginit, zeolit stb.) illetve érett  kom-
posztot is. A számunkra kedvező mikroor-
ganizmusok leginkább nedves, de levegős 
környezetben fejtik ki hatásukat, ezért 
időnként át kell forgatnunk és öntöznünk 

a kupacunkat.
A gazdaboltokban már többféle olyan szer 
is kapható, amelyek olyan hasznos mikro-
organizmusokat tartalmaznak, amik segí-
tik a szerves anyagok bomlását, még a ma-
gas lignin tartalmúakat is, közben rengeteg 
tápanyagot szabadítanak fel növényeink 
számára.
Ilyen készítmény például az Amalgerol, 
Natur Terra vagy a Humin Power G.
Komposztálással a háztartások által termelt 
szemét mennyiségét éves szinten 30%-kal 
csökkenthetjük, ezzel jelentős költségeket 
takaríthatunk meg.

KOVÁCS ANDRÁS

örökre eltávoztak közülünk.
Eljárt az idő a kis Művelődési Ház fölött  
is, ahol első Petőfi -verses estemet tartot-
tam öt évvel ezelőtt .
És eljárt az idő a kis rendelő fölött  is, ide-
jét múlta, kiszolgált, de teljesített e rendel-
tetését. Engedtessék meg, hogy felidézzek 
egy régi emléket. 1989. dec. 2-án léptük át
a román-magyar határt, és dec. 15-én lép-
tem először, az akkor indult, önálló pócs-
megyeri körzeti orvosi rendelőbe. Ka-
rácsony előtt , Bálint Misi hozott  nekünk 
ajándékba egy kis fenyőfát. Ezzel ünne-
pelhett ük itt eni életünk első Szentestéjét.
Megismétlem, nagyon sok minden fölött  
eljár az idő, „kimegy a divatból”, de vannak 
dolgok, amikre ez nem vonatkozik, nagy 
szóval mondva: örökérvényűek. Az egyik 
ilyennek a neve: emberség.

DR. KISS ANDRÁS – NY. HÁZIORVOS,
BELGYÓGYÁSZ ÉS KARDIOLÓGUS FŐORVOS

Avarégetés vagy komposztálás?

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

Az EEDE Pócsmegyer-Surányi Köszi, önkéntes! csoportja
pályázott „Az Év közösségi kezdeményezése 2018” díjra.

gy y p j

Pályázatunk címe: Színezzük ki Surányt! 

A szakmai zsűri öt pályázatot választott 
ki közönségszavazásra.
Már csak a szavazókon múlik egy
Pócsmegyer-Surányi siker!

Kérjük, szavazzanak a Köszi, önkéntes! 
csoportra november 5-ig!

https://onkentessegertdij.hu/palyazatok
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Amikor a szigetre költöztem, tartott  még 
a jégzajlás. Ritkán látt am ilyet. Hatal-
mas szürke, sárga és fehér tömbök úsz-
tak lefelé. A parton álltam, és bevillant 
agyamba: eff éle táblákon én már utaztam. 
– Leesek! – ordított am teli torokból. – 
Dehogy esel! – szólt rám Pift a. – Maradj 
nyugton! Ne ránts bele mindannyiunkat 
a vízbe! – mordult egyet, majd egy vastag 
bott al lenyúlt a folyó aljára, hogy a meder 
közepére toljon minket. Kormánybotnak 
használta. Nem tudtam, hányan lehetünk 
az úszó jégtáblán. Azt sem, hogy kerültem 
rá. Csak arra emlékszem, hogy a tömbhá-
zunk előtt  gyülekeztek a fi úk. – Gyertek 
tutajozni! – adta ki a parancsot a rangidős 
Halálka. Pift áék és Stemmerék már a Kü-
küllőn vannak! – Mindenki engedelmes-
kedett . Jómagam is a csapatt al tartott am 
öcsém kíséretében. Kalandvágytól fűtve 
vonultunk a partra. Pift ának nem volt foga, 
selyp bemutatkozása után kapta nevét a 
fi úktól. Stemmerrel karjukat nyújtott ák, 
hogy felhúzzanak maguk mellé az úszó 
jégtömbre, amely gyorsan suhant tova. 
Csuklón ragadtak mindkett en, és meg-
rántott ak. Nem volt visszautam. Ugranom 
kellett . Mellett ük még két fi ú állt, akiket 
nem ismertem. Majd öcsémet is felrántot-
ták. Irtózatos volt a jégzajlás kellős köze-
pén élni át a visszavonhatatlant; azt, hogy 
nincs visszaút, csak az előre van, amely 
előbb-utóbb, megbillenéssel, vízbe esés-
sel végződik. Pift a mit sem törődött  ezzel, 
ugyanolyan magabiztossággal kormá-
nyozta a Küküllőn a tutajt, mint a Dunán 

a révet a harminc éve folyamon dolgozó
Zsoci. Testvére, Jocóka is felugrott  mellé.
Egymásba kapaszkodtunk. Lassan nem
fértünk a jégtömbön, amely egyre jobban
billegett  a folyó közepén. A félelemtől és
a bizonytalanság érzésétől kifutott  lábam-
ból az erő, leguggolni azonban nem volt
hely. A parthoz közeledtünk újra, miután
átjutott unk a Vashíd alatt . A part megtelt
munkással, szólt a Matricagyár kürtje, ha-
zaindult a délelőtt i váltás. Az emberek sok-
szor csóválták fejüket, amikor különféle
furcsa helyzetekben látt ak minket a folyón,
amely most rendkívül szélesen kanyargott  
le a sétatér felé. Biztos voltam benne, hogy 
nem érünk szárazon odáig. A menekü-
lésen törtem a fejem, miközben Pift a és
Jocóka Kháronként révedtek a távolba. A 
terepet kémlelték? Vagy az előtt ük haladó
jégtutajokat fi gyelték? – Most! – kiáltott a
bennem egy hang. Tutajunk majdnem a
parthoz ért. Ösztönösen ugrott am le a jég-
tábláról, amely ett ől billegni kezdett . A fi úk 
felkiáltott ak a meglepetéstől. Nem tudom,
hogyan értem talajt. Arra emlékszem, hogy 
végre a fagyos földön álltam, és néztem,
ahogy öcsém követni próbál engem, de túl
későn, mert az úszó jégdarab megint bebil-
lent a fősodorba. Ennek ellenére is ugrott  
öcsém, de elhibázta. Hatalmas csobbanásá-
ra szörnyülködve fi gyelt oda a csapat. Nya-
kig merült a jéghideg vízben. Úszni próbált
az örvényben. Pift a rémülten kiáltva dobta
ki nekem a botot a partra, amivel a tutajt
kormányozta. Azzal húztam ki öcsém,
miközben a jégtáblán kitört a veszekedés

Pift a gyors döntése miatt . A csapat ezzel a 
víz szeszélyeire lett  bízva. Hogy mi történt 
velük, nem tudom. Végleg eltűntek, mint
a gyerekkorom. Mi lóhalálában futott unk 
haza öcsémmel, akin pillanatok alatt  jéggé 
vált a víz. Kabátja, nadrágja kőkeménnyé 
vált a jégdaraboktól. Anyám sírni kezdett , 
ahogy meglátt a. Apám kiosztott  két pofot
neki. Alig bírtuk leszedni róla a ruhát. Az-
óta már dobos Londonban. Pift a a Con-
ducător halála után nem sokkal végleg 
Spanyolországba távozott . Stemmer ello-
pott  egy videólejátszót, és emiatt  egy évet 
ült börtönben, ami után bujdosni kezdett  
a társadalomban. Harminc év múlva álné-
ven készített  Facebook-profi lt magának, 
de nem sokkal ezután a Kerekerdőben ta-
láltak rá. Felakasztott a magát. Ahányszor 
jeget látok, rájuk és öcsémre gondolok. 
Legutóbb is ők jutott ak eszembe, amikor 
Kun Árpád meghívott  Norvégiába, ahol 
együtt  fi gyeltünk hosszasan egy gleccsert. 
Lenyűgöztek a nagy fehér tömbök, ame-
lyek alatt  turisták szelfi ztek. – Ne menj 
közelebb! – fi gyelmeztetett  Árpád, amikor 
fotógépemmel előrébb akartam haladni. – 
Ütött  már agyon itt  fotóst a gleccsertömb. 
Rázuhant. Agyonnyomta. – Meglepett en 
álltam meg. A fagyott  víz égbe meredő bál-
ványait sütni kezdte a nap. Tetejükön jéggé 
fagyott  a fény. Egyikük vízszintesen illesz-
kedett  a többihez. Mintha Stemmer és Pif-
ta mosolygott  volna róla. Könny szökött  a 
szemembe. Oldalra néztem. Mellett em a 
földön jókora bot hevert. Kormánybot..

MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR

Szigetnapló – jégtutaj
(Regényrészlet)

Helyesbítés

Kedves olvasóink!

Elnézésüket kérjük, a Kisbíró októberi számá-
ban a PRK terembérletnél a 450 m2 csarnok 

bérleti díja esküvőkre, 
nagyobb létszámú rendezvényekre 

tévesen jelent meg.
Az erre vonatkozó helyes bérleti díjak.

PRK terembérlet
…

450 m2-es Csarnok:
14 óra után kiscsoportos foglalkozásokra 2.500 Ft/óra

Esküvőkre, nagyobb létszámú rendezvényekre: 

50 fő alatt 80.000 Ft/nap 
50 –150 fő között 120.000 Ft/nap

150 fő felett 150.000 Ft/nap
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Kedves Háziasszony!

A kelbimbó vagy más néven bimbóskel
téli zöldség, éppen akkor kerül az asztalra,
amikor a friss zöldféle viszonylag kevés és
drága. A káposztafélék családjába tartozik.
Sok karotint, B1-, B12-, C- és E-vitamint,
valamint vasat tartalmaz.
Októbertől februárig szedhető és frissen
kapható. Fagyasztva egész évben megta-
lálhatjuk a mélyhűtő pultokban.

Magyaros kelbimbóleves
40 dekányi kelbimbót megtisztítok, meg-
mosom, félbevágom, és sós, köményma-
gos vízben megfőzöm. 2 evőkanál olajat 2
evőkanál durumlisztt el, 1 kiskanál piros-
paprikával 1 deci főző vízben simára ke-
verek. A kelbimbóhoz öntöm, vízzel 1,2
liternyire fölengedem és felforralom.
Csipetkét szaggatok bele. Ha csipetke
feljön a leves tetejére, apróra vágott  me-
télőhagymával, és zsázsával bőven meg-
hintem.

Tejfölös kelbimbó krémleves
Kelbimbólevest készítek, 1-1 szál sárgaré-
pával, zöldséggel. Nem főzök bele tésztát,
hanem a kelbimbót a megpuhult zöldsé-
gekkel együtt  a főzőlevében turmixolom.
1 csapott  evőkanál lisztet 2 deci tejföllel
meg 2-3 evőkanál vízzel simára keverek,
és a levest ezzel sűrítem, vízzel 1,2 liter-
nyire fölengedem és felforralom.
Néhány percig forralom, végül egy kevés
olajon megpirított  zsemlekockával kíná-
lom, néha virsli karikákat is főzök bele.

Rántott  kelbimbó
A kelbimbót megtisztítom, megmosom, 
sós-köménymagos vízben félig megpáro-
lom, majd leszűröm, és alaposan lecsöpög-
tetem. Utána a szokásos módon lisztbe, 
felvert tojásba, zsemlemorzsába forgatva 
bundázom, és bő forró olajban kisütöm. 
Burgonyapürével, és salátával tálalom.

Paradicsomos kelbimbó
1,5 deci enyhén sós vízben félpuhára főzök 
40 deka kelbimbót. Reszelt gyömbérrel, 
őrölt fehér borssal fűszerezem, majd 1-2 
evőkanál olajjal elkeverem. Meghintem 1 
evőkanál durumlisztt el, és kb. 2 deci paradi-
csomlével fölengedem. Mártás sűrűségűre 
forralom. 1-2 evőkanál kefi rrel ízesítem, és 
tükörtojással tálalom.

Kelbimbópüré
A kelbimbót azonos mennyiségű megtisztí-
tott  burgonyával együtt , csipetnyi kömény-
maggal ízesített , sós vízben megfőzöm, és 
leszűröm. (A leve bármilyen zöldségleves-
hez felhasználható, langyosan  üdítőként is 
fogyasztható) A burgonyás kelbimbót vajjal, 
és annyi tejjel, vagy tejföllel, amennyit fel-
vesz összetöröm, mint a krumplipürét.

Rakott  kelbimbó
Margarinnal kikent tűzálló tálba egy sor pá-
rolt kelbimbót, majd egy sor főtt  barna rizst 
(vagy hántolt árpát) terítek. Utána egy sor 
maradék pörkölt (lehet csirke, vagy pulyka, 
vagy tojás, vagy apróra vágott  virsli is) követ-
kezik, végül egy sor kelbimbó. A rétegezést 
addig folytatom, amíg a hozzávalókból tart,

de a legutolsó réteg mindig kelbimbó. A 
tetejét tejföllel vagy kefi rrel meglocsolom, 
és reszelt sajtt al meghintem. Forró sütőben 
közepes lánggal addig sütöm, amíg a sajt rá-
olvad, de még nem kezd barnulni.

Kelbimbó morzsában
70-80 deka megtisztított , megmosott  kel-
bi8mbót 2-3 evőkanál olajon fedő alatt  
megpárolok, majd 1 gerezd összezúzott  
fokhagymával, csipetnyi sóval, őrölt fehér 
borssal vagy köménymaggal fűszerezem. 
Kb. 2 deci vízzel felengedem, és 10 perig kis 
lángon főzöm. Ezután leszűröm, de a levét 
nem öntöm ki, hanem más leveshez ízesí-
tőnek felhasználom. Végül 15 deka zsem-
lemorzsát 5 deka margarinon, kevergetve 
megpirítok, és a megpárolt kelbimbót bele-
forgatom. A tetejét tálaláskor tejföllel meg-
locsolom.

Kelbimbó saláta
40 deka kelbimbót enyhén sós, kömény-
magos vízben puhára főzök, majd leszű-
röm, és hűlni hagyom. Közben 2 tojást sós 
vízben megfőzök, kihűtöm, meghámozom, 
és kockákra vágom.  Ezután tárkonylevéllel, 
és néhány csöpp tárkonyecett el ízesített  
tartármártást készítek. A kelbimbót, a to-
jást salátástálba halmozom, őrölt borssal 
megszórom, a tartármártással lazán össze-
keverem. (Néha főtt  csemegekukoricával 
is gazdagítom.) Hűtőszekrényben legalább 
30 percig érlelem, majd rántott  gombával 
tálalom.
Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Magyar konyha egészségesen – kelbimbó
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

november 5. / 10:00 Zenebölcsi - F. Nagy Ágnes Karinthy Ferenc Könyvtár

november 5. / 17:00 Karádi György kiállítás megnyitó Rendezvényközpont

november 9. Idősek napja Rendezvényközpont

november 13. / 18:30 KönyvtárMozi - Macskajáték Karinthy Ferenc Könyvtár

november 17. / 9:00 – 12:00 Bolhapiac Rendezvényközpont

november 25. / 17:00 Malek a négyzeten - koncert Rendezvényközpont

november 27. / 17:00 Köszi, önkéntes! - "A jövőnk a Sziget" rajzpályázat kiállítás megnyitó Rendezvényközpont

december 02. / 16:00 Tallián Mariann és Lázár Balázs - "Békesség óhajtása" előadóest Rendezvényközpont

december 02. Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 09. / 16:00 dr. Sípos József szoborkiállítás megnyitó Rendezvényközpont

december 09. Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 11. / 18:30 KönyvtárMozi - Mese a 12 találatról Karinthy Ferenc Könyvtár

december 16. Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 23. Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

Tel.: 30/596-7581

Családsegítő – Baji Gabriella

Ügyfélfogadás a PRK-ban

Minden hétfőn: 14:00 – 16:00 óráig

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)
állandó programjai

Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/ 200-013,

E-mail: prk@pocsmegyer.hu
www.prk.pocsmegyer.hu

H É T F Ő

9:00 – 10:00  .....................  3-1-2 Meridián torna – Ági néni
 10:00 – 11:00  ......... Zenebölcsi – F. Nagy Ágnes (Könyvtár)
 14:00 – 16:00  ...........................  Családsegítő – Baji Gabriella
 16:30 – 17:30  ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 17:30 – 18:30  ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 18:30 – 20:00  ........ Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

K E D D

17:00 – 18:00 ..........................................  Karate – Sipos István
 18:15 – 19:15  ...........................  Cross Training – Sipos István

S Z E R D A

9:00 – 10:00 ......................  3-1-2 Meridián torna – Ági néni
16:15 – 17:15 ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági
17:15 – 18:15 ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági

C S Ü T Ö R T Ö K

17:00 – 18:00 ............................................  Karate- Sipos István
 18:15 – 19:15  ...........................  Cross Training – Sipos István

Karinthy Ferenc Könyvtár
Hétfő:  8:30 – 12:30  ................15:00 – 18:30
Kedd: 8:30 – 12:30
Szerda: 8:30 – 12:30  ................ 15:00 – 18:30
Csütörtök: Zárva
Péntek: –   ................15:00 – 18:30

Minden hónap első szombatján: 10:00 – 12:00
Cím: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. (PRK)

Tel.: 06 30 831 0301 • E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu
facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott –

Strehó Zoltán r. ftőrm
06-20/310-9128

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413

06-26/301-743

Szentendrei Közjegyző 06-26 311-581

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

Pócsmegyer Rendezvényközpont 06-26/200-013

Pro Pócsmegyer Kft. 06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár 06 30/831-0301

Nyugdíjas klub 06-20/325-1960

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

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
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

Feladatkőr – ügyintéző Telefon E-mail

Polgármester
Németh Miklós 06-26/814-843 polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea 06-26/814-842 jegyzo@pocsmegyer.hu

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes 06-26/814-850 kalman.kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

Adóügyek
Tóth Tímea

Hajdúné Kánai Enikő

06-26/814-848

06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu

ado2@pocsmegyer.hu

Pénzügy
Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

Somogyi Ágnes

06-26/814-846

06-26/814-849

06-26/814-860

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

etkeztetes@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó
(Építési- műszaki és csatorna ügyek) 

Takács József 06-26/814-847 muszak@pocsmegyer.hu

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia 06-26/814-845 iktatas@pocsmegyer.hu

Igazgatás
(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

Kajos Lászlóné 06-26/814-844 igazgatas@pocsmegyer.hu

Közterület-felügyelő
Bodor Róbert 06-30/579-9510 kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

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

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

Pócsmegyer, Ady E. u. 12., 
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092

TB fi nanszírozott rendelési ideje:
Hétfő:  ......................................... 9:00 – 14:00

Szerda:  ........................................9:00 – 14:00
iskolafogászat:  .............. 9:00 – 11:00

Csütörtök:  ................................. 14:00 – 19:00

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

HÁZIORVOS
Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050

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

ÁLLATORVOS
Dr.: Bándli József – Tel.: 06-30/974-2548f

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
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

RÉVÁTKELŐ MENETREND
Rudas és Társa Bt.,  Tel.: 06-70/637-9561

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

5:00 5:05  5:00 5:05

5:20 5:25 – –

5:45 5:50 5:45 5:50

6:10 6:35 6:15 6:35

6:40 6:45 6:40 6:45

*7:00 *7:05 – –

7:30 7:35 7:30 8:00

7:40 8:00 – –

8:40 9:00  8:40 9:00

9:40 10:00 9:40 10:00

10:40 11:00 10:40 11:00

11:40 12:00 11:40 12:00

12:40 13:00 12:40 13:00

13:40 14:00 13:40 14:00 

*14:10 *14:35 – –

14:40 15:00 14:40 15:00

*15:30 *15:35 15:40 16:00

16:00 16:05 – –

*16:30 *16:35 16:40 17:00

17:00 17:05 – –

*17:30 *17:35 17:40 18:00

18:00 18:05 – –

18:30 18:35 18:30 18:35

19:10 19:30 19:10 19:30

20:10 20:45 20:10 20:45

21:10 21:45 21:10 21:45

*22:20 **22:30 **22:20 **22:30
Az utolsó járat viteldíja 3.000 Ft !

VITELDÍJAK:  • Felnőtt jegy: 260 Ft,  • Diák-Nyugdíjas jegy: 160 Ft
 • Kerékpár: 200 Ft  • Kisállat: ingyenes

BÉRLETEK:  • Dolgozó: 4.800 Ft,  • Diák-Nyugdíjas jegy: 2.800 Ft
(minden hó 5-től következő hó 5-ig)

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik.

Kormányablak Tahitótfalu
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér,  Tel.: 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

Hulladékgyűjtés
A Zöld Híd B.I.G.G Kft. tájékoztatása

alapján, 2018. október 31-étől 

a kommunális, és a szelektív

hulladékok elszállítása

a korábbiaknak megfelelően újraindul!

N
O

V
E

M
B

E
R

Dátum Kedd

November 6. Kommunális

November 13. Kommunális –

November 20. Kommunális -

November 27. Kommunális Szelektív

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:

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. Nyugdíjasok-
nak 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.
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• Telektisztítás

• Fűkaszálás 

• Fakivágás 

• Kertkarbantartás 

• Füvesítés 

• Növényültetés 

• Permetezés

• Zöldhulladék elszállítás

Minden, ami kert! 

Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba 

Tel.: 06-20 8228502

e-mail: csaba.csereklye@gmail.com
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Házat építeni egyszerűen

Legózni mindenki tud, és már van olyan 
építőkészlet, ami kimondott an felnőtt eknek 
készült, és ebből akár valódi emeletes lakó-
házak is felhúzhatók. A római Maker Faire 
kiállításon bemutatott  Speedy Brick nevű 
építőkészlett el elvileg szakemberre sincs 
szükség, hogy falakat építsünk, csak az ele-
meket egymáshoz rögzítő acélcsavarokat 
kell jól meghúzni – írja az Index portál. A 
modulokat úgy alakított ák ki, hogy azokban 
kényelmesen el tudjunk helyezni vízvezeté-
ket, kábelvezető csöveket és elosztókat, és 
igény szerint hőszigetelő anyagot, de akár 
üregesen is hagyhatjuk a blokkokat.
A nemzetközileg szabadalmaztatott  mo-
duláris rendszer elemei széles választékban 
kaphatók, készülhetnek rétegelt lemezből, 
OSB-ből, PVC-ből vagy újrahasznosított  
műanyagból, valamint téglából vagy beton-
ból, és többféle formájuk lehet, akárcsak a 
legokockáknak.
Az építőkockákat készítő startupot az 
észak-olaszországi Aostában élő Flavio 
Lanese indított a el pár évvel ezelőtt , és most 
partnereket keres, hogy gazdaságosan, nagy 
mennyiségben le tudják gyártani a különfé-
le elemeket.
Az új építkezési módszernek valószínűleg 
nagy sikere lehetne szociális programok-
ban, amikor sok lelkes segítő gyorsan és 
hatékonyan szeretne felépíteni használható 
lakóépületeket, de a hétvégi kertekbe való, 
egyedi méretű sufnik kialakításánál is prak-
tikus ez a rugalmasan formálható rendszer.  
/ Forrás: index.hu

A Dunában van a legtöbb
mikroműanyag a folyóink közül

50 részecske 1 m3 vízben! – így összegez-
hető a két dunai mérés eredménye, ami 
azért is megdöbbentő, mert az eddigi ma-

gyarországi mérések közül kiemelkedően
ez a legnagyobb érték. Ami a Dunán azo-
nosított  parányi plasztikok anyagfajtáit ille-
ti: a korábbi hazai mérésekhez hasonlóan
a legnagyobb mennyiségben a fogyasztási
cikkekhez, csomagolóanyagokhoz felhasz-
nált polietilén, polipropilén és polisztirol
voltak kimutathatók. A Rába és az Ipoly 
után a szakemberek megmérték a Duna és
mellékfolyóinak mikroműanyag-szennye-
zését is – írj az Origo.hu.
A szakemberek a Megyeri hídtól északra 1
köbméter vízben átlagosan 45, míg a déli
mintavételi ponton, a Csepeli Szabadkikö-
tőnél 55 részecskét detektáltak. Ez azt jelen-
ti, hogy a Budapest alatt i szakaszon a kon-
centráció emelkedett . Mindez a városokra
jellemző nagy népsűrűséggel lehet kapcso-
latban: a csapadékkal bemosott  szennye-
zés és a szennyvíztisztító-telepek is a mik-
roműanyagok jelentős forrásai lehetnek.
Nemzetközi kutatások már bebizonyí-
tott ák, hogy a mikroműanyagok egyre
nagyobb mennyiségben vannak jelen az
óceánokban, tengerekben, kiemelt környe-
zeti, élelmiszer-biztonsági és egészségügyi
kockázatot jelentve, de azt eddig csak talál-
gatt ák, hogy mi lehet a hazai folyóinkban.
/ Forrás: .origo.hu

Átlagosan 5 ezer arcot jegyez 
meg az ember

Régóta ismert, hogy jelentős különbségek 
vannak az ismerős és az ismeretlen arcok 
észlelése között . Azt azonban eddig nem
tudták, hány arcot ismerhet az ember. Rob
Jenkins, az angliai egyetem kutatója és
munkatársai a Proceedings B című lapban
megjelent tanulmány elkészítéséhez több
lépcsős vizsgálatot végeztek.
Először 18-61 év között  lévő 15 nőnek és
10 férfi nak mutatt ák a környezetükben élő
emberek arcképeit – rokonokét, barátokét,
kollégákét, iskolatársakét és más ismerősö-
két. A résztvevők egy óra alatt  átlagosan 362
arcot azonosított ak (az értékek 167 és 524
között  mozogtak). Meg kellett  mondani az
illető nevét és egyértelműen leírni, ki ő.
Ugyanezt kellett  tenniük a művészvilágból,
a fi lmekből és televízióból, politikai életből,
a sport vagy gazdaság területéről ismert
személyek portréival. Itt  alacsonyabb volt
az azonosítási arány: átlagosan 290 arcot

ismertek fel. Mindkét esetben csökkent a 
felismerés gyorsasága: az első kísérletben a 
résztvevők az első öt percben 40 arcot, az 
utolsó öt percben 21 arcot ismertek fel.
A következő feladatnál azt vizsgálták, mi-
lyen sok ember arcát nevezik „ismerősnek” 
anélkül, hogy ahhoz nevet és funkciót tár-
sítanának. Ismét közemberek arcait mutat-
ták, ezútt al időkorlát nélkül válaszolhatt ak a 
résztvevők.
A kutatók összehasonlított ák az egyes 
résztvevőknél az azonosított  arcok számát 
az „ismerősnek” nevezett  arcok számával, 
így érték el közelítéssel, hogy egy ember 
átlagosan ötezer arcot képes felismerni. 
persze vannak, akik csak ezerre emlé-
keznek és vannak, akik akár tízezerre is. 
/ Forrás: origo.hu

A sokgyerekes családokban
kisebb a rák megjelenésének 

kockázata

Meglepő módon egy svájci tanulmány ki-
mutatt a, hogy a férfi akat még jobban védi 
a nagycsalád a betegségtől, mint a nőket. 
Így a családi élet, még ha néhány szem-
pontból stresszes is, különleges érzelmi 
környezetet teremt, amely pozitív hatással 
van a betegségekre, így a rákkal szembeni 
ellenálló képességre. A tudósok megál-
lapított ák, hogy minél nagyobb a család, 
annál kisebb bizonyos rákfajták, például 
az agytumor, a tüdő-, a gyomor-, a húgy-
hólyag-, a bőr-, a mell-, a vastagbél-, a pe-
tefészek- és a méhnyakrák kockázata. Az 
eddig is ismert volt, hogy a mell- és petefé-
szekrák kockázata a terhességek számától is 
függ. Minél nagyobb a terhességek száma, 
annál kisebb az esély arra, hogy az illető 
ezekben a ráktípusokban betegedjen meg. 
/ Forrás: origo.hu

B.G.B.

Kishírek a nagyvilágból
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Egy kedves ismerősöm kérésére most a
szarka „került a terítékre”. Bizonyára ezt a
madarat mindenki felismeri, fekete-fehér,
fémes csillogású tollairól és hosszú farká-
ról, valamint cserregő hangjáról. Versek,
mondókák utalnak a szarka hangjára, vi-
selkedésére, mint pl. „Csörög a szarka,/
Billeg a farka./ Ki lesz a vendég?/ Egy kis
növendék./ Régen ment Pestre,/ Haza-
jön este, /Vakációra,/ Meleg cipóra. Vagy:
„Cserreg a szarka, vendég jön, billeg a farka,
kett ő jön”, vagy: „Nem minden szarka farka
tarka, csak a tarka farkú szarka farka tarka.”
Az igazság pedig az, hogy a szarka farka leg-
alább olyan hosszú, mint a teste, a középső
tollak a leghosszabbak, s kifele haladva,
egyre rövidebbek, ezért repülés közben
ék alakúnak látszik. Tarkának pedig nem
tarka, hanem fekete, felül zöldes árnyalatt al.
A szarka, kivéve a zárt erdőségeket, min-
denhol előfordul, tipikus élőhelyei a faso-
rokkal, bokrokkal, ligetekkel tarkított  sík 
területek, de előfordul az árterekben, városi
parkokban, nádasokban is. Mivel a váro-
sokban nem gyéríthető, a táplálék kínálat
pedig óriási, ezért egyre inkább nő a száma,
sok más madárfajjal együtt  urbanizálódik.
Budapesten látt ak már százával éjszakázó
szarkacsapatot is. Elterjedési területe Euró-
pa és Ázsia, Észak-Amerika nyugati része,
Észak-Afrika. Ezen a nagy területen 5 alfaja
fordul elő.
A szarka mindenevő madár, de tápláléká-
nak több mint 70%-a állati eredetű. Rova-
roktól kezdve madárfi ókákig és tojásokig,
mindent elfogyaszt, sőt a dögöt sem veti
meg. Ragadozó madarak téli etetésekor 
mulatságos látvány, ahogy a dögön lakmá-
rozó réti sasokat bosszantják, farkukat rán-
cigálják. Nem hagyják magukat elzavarni,
így nekik is jut néhány falat a kitett  dögből.
Néha nagytestű emlősöket tisztogatnak 
meg az élősködőktől. A táplálkozás kap-

csán szót kell ejtenünk a szarka és általában 
a varjúfélék fészekrabló mivoltáról, ami 
miatt  sok madárbarát ember tűzzel-vassal 
irtaná ezeket a madarakat. Az MME hon-
lapjáról idézem „A fészekragadozók nem 
rosszindulatú lények, hanem nélkülözhetetlen 
ökológiai láncszemek, melyek táplálékában, 
éves viszonylatban valójában alig néhány szá-
zalékban szerepel madártojás és -fi óka. Még 
ennél is fontosabb biológiai tény, hogy termé-
szetes viszonyok között  ezek nem irtják ki az
énekesmadarakat, így teljesen értelmetlen és 
felesleges a kiirtásukat követelni!” Természetes 
körülmények között  egyetlen ragadozó állatfaj, 
így a varjúfélék sem irtják ki a zsákmányálla-
taikat. Mert ha ezek száma bármilyen okból 
annyira lecsökken, hogy hatékonyan már nem 
lehet, nem érdemes rájuk vadászni, akkor más 
táplálékbázisra térnek át.”
A varjúfélék, így a szarka is mezőgazdasági 
hasznot is hajt, mivel mezőgazdasági kár-
tevőket, pl. a kukorica csírát megrágó drót-
férget, vagy kis rágcsálókat szedegetnek 
össze. Aratás-kaszálás után azért látható 
annyi varjúféle a tarlókon, mert ilyenkor 
rengeteg elkaszált rovar, kisebb gerinces ta-
lálható, amit előszeretett el elfogyasztanak.  
„Lop, mint a szarka” szokták mondani a 
más tulajdonát elvevő emberekre. Ezzel 
kapcsolatban ellentétes vélekedések van-
nak. A közhiedelem szerint a szarka   min-
den fényes tárgyat ellop, és a fészkébe visz. 
Rossini még operát is írt „A tolvaj szarka” 
címmel. Az opera egy szolgáló lányról szól, 
akit megvádolnak egy ezüstkanál ellopá-
sával és halálra ítélik, a kivégzés napján 
azonban kiderül, hogy az ezüstkanalat egy 
szarka lopta el. Ezzel ellentétben az Exeter 
Egyetem (Egyesült Királyság) tudósai kí-
sérletek eredményei alapján arra a követ-
keztetésre jutott ak, hogy a szarkák inkább 
félnek az idegen tárgyaktól, de azt is feltéte-
lezik, hogy az „agglegény” szarkák, vagyis a 

pár nélküli madarak hajlamosabbak csillo-
gó tárgyakat lopni. 
Egy másik érdekesség a szarkával kapcso-
latban, ami a tudósokat is meglepte, hogy 
rendelkezik éntudatt al, vagyis felismeri 
magát a tükörben. Német tudósok derítet-
ték ezt ki tükörtesztek segítségével. Eddig 
úgy tudták, hogy csak az ember és néhány 
emberszabású majom rendelkezik ezzel a 
képességgel, melyeknek van neocortexe 
(új agykérge), ami a madaraknak nincs.
A varjúfélék, így a szarka is rendkívül in-
telligens madár, könnyen tanul, alkalmaz-
kodik az új helyzetekhez, sőt fogságban 
megtanulja az emberi beszédet utánozni.
Képes eszközöket használni, saját tapasz-
talatai alapján képes fajtársai viselkedését 
előre látni. Csapatba tud szerveződni és
komplex stratégiát tud alkalmazni, ha raga-
dozóval kerül szembe vagy más madarakra 
vadászik.
A szarka egy éves korában lesz ivarérett , 
monogám párkapcsolatban él, de ha párja
elpusztul, azonnal új párt keres magának. 
Általában egyszer költ, de lehetnek pót-
költések is. Fészkét magas fák tetejére építi, 
gallyakból készül, sárral tapasztja ki és tetőt 
is készít rá, a bejárat oldalt van. Fűvel, szőr-
szálakkal béleli ki, ez utóbbit akár élő állat 
szőrzetéből húzza ki. Az 5-7 tojáson csak 
a tojó kotlik, de a hím eteti a párját. 17-18 
nap múlva kelnek ki a fi ókák és 3-4 hetesen 
repülnek ki. A szülők még ezután is etetik 
őket. Az elhagyott  szarkafészekben fészket 
nem építő ragadozó madarak és baglyok, 
pl. vörös vércse vagy erdei fülesbagoly költ. 
Ezért elítélendő a vadászoknak az a szoká-
sa, hogy belelőnek a szarkafészekbe, mert 
így védett  madarakat pusztíthatnak el.
Magyarországon nem védett , július 21-től 
február végéig vadászható.

MOLNÁR LÍDIA

Madarakról mindenkinek – a szarka
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