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Tájékoztatás a 2019. évi
helyi önkormányzati képviselő választáson
jelöltként indulni szándékozók számára
2019

A Pócsmegyeri Kisbíró szeptemberi számában a 2019. évi helyi önkormányzati
választáson jelöltként nyilvántartásba vettek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az alábbi terjedelemben:
• helyi önkormányzati képviselő jelölt: ½ oldal
• polgármester jelölt: 1 oldal

A helyi önkormányzati választáson nyilvántartásba vett polgármester jelöltek, képviselő jelöltek, egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a Pócsmegyeri Rendezvényközpont közösségi színtérként kijelölt helyiségeit,
valamint a Civilek házát kampányrendezvény tartására. Az időpont miatt előzetes egyeztetés szükséges.
Zਣਣਙਪ . Sਚਅ Tਮਅਁ
ਊਅਇਙਚ

Meghívó
Kedves Versenyző Csapat! Kedves Vendégünk!
Köztudott, hogy Szigetmonostor a „Lecsósok falva”, ahol a jó étel receptje apáról-fiúra szállva állít bizonyságot hosszú
évtizedek, emberöltők óta eme étel sokszínűségéről és méltán megbecsültségéről. Mondják ezen a tájon, hogy a jó lecsóhoz
nem kell más, mint jó monostori földből való, jó alapanyagok, jó szakács, és legalább jó másfél órányi főzési idő.
2009-ben, azzal a szándékkal hívtuk életre a Szigetmonostori Lecsófőző Versenyt, hogy hagyományt teremtve, évrőlévre összegyűljön a település apraja-nagyja, és a hétköznapi gondokat egy kicsit magunk mögött hagyva, egymás örömére,
egymást megvendégelve tölthessünk el közösen néhány kellemes, felszabadult órát, így a nyár vége felé közeledvén.
Szeretettelvárunkcsapatoddal,a2019.évi,11.SzigetmonostoriLecsófőzőVersenyre,melymegmérettetésen,reményeink
szerint Ti is képviseltetitek közösségeteket.
A verseny időpontja: 2019. augusztus 17. szombat 11.00 órától

Helyszín: Szigetmonostor, horányi Piac tér
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Nyugdíjas klub hírei
Két kiránduláson is voltunk. Egerben sajnos az időjárás nem volt a barátunk, de a
hangulaton nem rontott.
Városnézés után a Szépasszony Völgyében
kárpótoltuk magunkat a mostoha idő miatt.
Sopronban viszont gyönyörű időnk volt.
Hajókáztunk a Fertő tavon, megnéztük a
város nevezetességeit.

Várható programok:
Augusztus 2-3. – Irány Surány Fesztivál.
Mint minden évben büfével várunk mindenkit. Tipegő-Topogók ismét meglepetéssel készülnek.
Augusztus 20. (kedd) Klubtagoknak
batyus grillezés Surányban. A pontos helyszínről és időpontról Klibán Vendelnél lehet érdeklődni.

Pócsmegyeri kopjafák
Egyesületünk vállalta fel évekkel ezelőtt a
millenniumi kopjafa környékének rendszeres gondozását, virágokkal történő beültetését. Egy idő múlva úgy gondoltuk
szükséges szebbé, mutatósabbá szükséges
tenni a kopjafa környékét, ezért szakemberekre bíztuk a kopjafa környékének teljes
felújítását, amit végül ünnepélyesen adtunk át a község képviselő testületének. A
képviselő testület pedig egy padot állított a
kopjafa mellé.
Mostanra ismét halaszthatatlanná vált egy
újabb felújítás és szépítés.
Az 1956-os szabadságharc 50. évfordulójára közadakozásból készült kopjafa környé-

két a kezdetektől gondoztuk, igyekeztünk
szépíteni, virágzó cserjékkel, bokrokkal
körbe beültetni. Sok viszontagságot élt át
ez a környék, ezért úgy határoztunk, hogy
a két kopjafa környékét egyszerre érdemes
felújítani, szépíteni. A zenés nyári estéken
is ehhez kértünk adományokat, melyeket
mindannyiunk nevében köszönünk.
Örüljünk együtt a község megújított rendezett helyeinek és igyekezzünk szemmel tartani mindkét helyet, ne legyenek
szemetesek. Köszönet, ha bárki időnként
egy-egy kanna vízzel megöntözi a Borbála
sétányon található kopjafa környékét.
ZÖLDSZIGETI KÖR POLGÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET

Október 5-én Szüreti bál a Nyugdíjas
Klub szervezésében.
Október első hétfőjén Taggyűlés a
Kollár házban. Minden tagot szeretettel
várunk.
A nagy sikerre való tekintettel tervezünk
még buszos kirándulásokat. Akinek lenne
bármilyen javaslata szívesen fogadjuk.
HORVÁTH ZSUZSANNA

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk 2019. augusztus 25-én,
vasárnap délután 5 órakor
a Pócsmegyer Rendezvényközpont konferencia termébe
Muskovics Andrea Anna:
Gazdasági stratégiák a Duna
természeti viszonyai között
Pócsmegyer gazdálkodása a
XIX. századtól napjainkig c.
könyv bemutatójára.
ZÖLDSZIGETI KÖR POLGÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET
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Színes programok a könyvtárban
Bali, A gonosz génje és Karinthy Gábor –
ezekkel a témákkal várjuk a kedves érdeklődőket a könyvtár következő rendezvényein.
Sokan ismerik Keszthelyi Viktóriát és családját. Tavasztól őszig itt laknak valahol a
környéken, majd ahogyan jön a rosszabb
idő, elköltöznek. Az utóbbi években Balira. „Az elmúlt három évben összesen
12 hónapot töltöttünk a szigeten. Arról
fogok mesélni, hogyan ér össze Balin a
tradicionális és a modern, az isteni és az
anyagi, a tisztaság és a szennyezettség. Az
is szóba kerül, hogy milyen élmény gyerekekkel utazni, két helyen otthon lenni, és
természetközelibb életmódot élni” – írja
Keszthelyi Viktória rövid ajánlóként. A vetített, beszélgetős előadás augusztus 10-én
(szombaton) 18 órakor lesz a könyvtárban.
Mivel dúlaként dolgozik, előfordulhat,
hogy az előadás időpontjában szüléshez
hívják. Ez esetben filmvetítésre kerül sor.
Egy régi surányi, Kovács István regénytrilógiába kezdett A gonosz génje címen, az

első kötet idén jelent meg. Az izgalmas
könyv a 80-as évek végén kezdődik, egy
kárpátaljai családról szól, akiknek az életét
beárnyékolja a GRU, a szovjet katonai hírszerzés és elhárítás. Ügynökök, kódfejtők,
magasrangú katonák, zsenik és művészek
története ez. „Regényem alapgondolata egy sokszor feltett kérdésből fakadt,
amelyre korábban nem találtam választ:
Miért nincs határa az emberi kapzsiságnak? A kulcskérdés további kérdéseket vet
fel. Miért nem elégszik meg egy ember, ha
már hatalmas vagyonra, hatalomra, politikai vagy vallási befolyásra tett szert? Miért
akar más embereket, sokszor más népeket
tönkre tenni, elpusztítani? Az emberiség
történelme szakadatlan háborúk története. Már csak azért is, mert a hosszantartó
békés korszakokról kevés szó esik a történelemkönyvekben. Azt is láthatjuk, hogy
minden támadó háború mögött egy kapzsi és kegyetlen vezető áll, aki valamilyen
birodalmat épít. Cselekedetei valódi okát a
gazdasági kényszerrel, a nép életének felvi-

rágoztatásával, az egyetlen igaz hit terjesztésével vagy valamilyen más koholt eszme
iránti elkötelezettséggel igazolja követői
és sokszor saját maga előtt is. Vajon a gonoszság egy mentális betegség, vagy genetikailag kódolt deformáció?” – olvasható a
regény honlapján (www.gonoszgenje.hu).
Hogy milyen válaszokat ad a regény a feltett kérdésekre, nem árulom el. Olvassák el
a könyvet, érdemes. A szerző rövidebb írásait már olvashatták a Pócsmegyeri Kisbíró
korábbi számaiban, Isti néven publikált.
Augusztus 31-én (szombaton) 17 órától
Dluhopolszky Lászlóval fog beszélgetni a
megjelent könyvről.
Ebben az évben jelent meg egy számunkra
jelentős könyv, Karinthy Gábor összegyűjtött verseit a Helikon adta ki. Most először
olvasható a teljes életmű egy kötetben. Karinthy Gábor féltestvére volt Karinthy Ferencnek. Hét évesen már verseket írt, alig
tizennyolc évesen verseskötete jelent meg
barátjával, Devecseri Gáborral közösen.
Nagyreményű költőként tartották számon,
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közölte verseit Babits Mihály a Nyugatban
és József Attila is a Szép Szóban. Már fiatalkori verseit is a melankólia szövi át. „Az ég
oly mély és enyhekék / s fáradt szemem lebágyad. / Ti úgy hívjátok: renyheség, / én
úgy hívom, hogy: bánat.” Gimnazistaként
ezt a versét olvasva „megállt, elmélázva
nézett maga elé. Goethei strófa, mondta

elégedetten, aztán tovább olvasott” – emlékezik vissza Benedek István, gyermekkori
barátja. Az érzékeny lelkű ifjúnak nem volt
felhőtlen a gyermekkora, mostohaanyja,
Böhm Aranka folyamatosan érzékeltette
vele, hogy nem szívleli, megviselte édesapja halála, és idegileg meggyötörte a nyilas
üldöztetés. Fiatal felnőtt korától skizofré-

niával kezelték. Élete végén a már említett
Benedek István villájának padlásszobájában élt, régi barátja lett a kezelőorvosa.
Karinthy Gábor életéről és költészetéről
szeptember 7-én (szombaton) 17 órától
beszélgetünk Karinthy Mártonnal és Kőrizs Imrével, a verseskötet szerkesztőjével.
SCHANDL ESZTER

Karinthy Gábor

A vers

Devecseri Gábornak

Ha két éhes vad szerető
egymás kezébe tíz körmét beássa,
vers lesz a balga, görcsös ujjak
véres találkozása.
Vers lesz, ha egy hajó a távol tengeren,
mély büszke ringással lebeg,
a szürke mélybe száll, míg integetnek
páfrányos, izzó szigetek.
Ha egy öreg, vánszorgó koldus,
ki oly rongyos, hogy ránézni se mersz,
elvágódik a sáros őszi úton,
bús botja suhanása lesz a vers.

Értesítés!
Nyáron a könyvtár
a szokásos renddel
lesz nyitva,
viszont szabadság miatt
augusztus 12-25-ig
zárva tart.
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Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
Előző beszélgetésünk végén Csoóri
Julcsi a forró krumplit Biczák Orsi fotóművész és tanár kezébe adta. Most ő forgatja:
– Előbb ismerték meg a gyerekeink egymást, s lettek országos barátok első pillanattól... majd következett a mi találkozásunk. Orsi, te hogy emlékszel erre?
– Valóban, a mi ismeretségünk és barátságunk gyermekinknek köszönhető, akik
az óvoda kapuját átlépve, azonnal életre
szóló barátságot kötöttek. Emlékszem,
hazajött Gazsi fiam és közölte: egész nap
Verdával játszott. Aztán, mikor a boltnál
összefutottunk, hamar kiderült, hogy nem
autózott az oviban szünet nélkül, ahogy én
azt gondoltam, hanem találkozott Bertával,
akit még hosszú ideig így szólított. Szerencsére a szimpátia, az összhang köztünk,
szülők közt is első pillantásra megvolt, így
egy szép, tartalmas barátság vette kezdetét
immár hat éve.
– Művészi oldaladat fotóidban mutattad meg, melyek nagyon igényes, szép alkotások. Mióta szenvedélyed a fotózás?
Hol mutatkoztak már meg?
– A legkomolyabb inspiráció nagyon régre, a ’90-es évekbe nyúlik vissza. Gimnazista koromban, hajnalban motoroztunk haza
a pomázi réten keresztül, emlékszem, rette-

netesen fáztam, ám olyan napfelkeltében
volt részem, amely egy életre a retinámba
égett. Már akkor úgy éreztem, valamilyen
eszköz segítségével reprodukálnom kell,
hogy mások is részesei lehessenek ennek a
feledhetetlen élménynek. Úgy gondoltam,
a fotózás lehet ez az eszköz. Sajnos, még
nem sikerült elkészítenem a hőn áhított
képet, de már nagyon sokszor jártam igen

közel, és közben megörökítettem rengeteg
más csodát. Autodidakta módon tanultam,
tanulok fényképezni. Abszolút hobbifotósnak tartom magam, aki hangulatokat,
érzéseket próbál megörökíteni, sokszor
teljesen egyedi perspektívából.
– A fotózás mellett, tanárként vagy jelen a gyermekek életében. Mesélj az életed ezen oldaláról is, hisz legtöbb idődet
ezzel töltöd, az iskola szinte a második
otthonod.
– Egészen kisgyerekkorom óta úgy gondoltam, hogy ezt a hivatást fogom választani. Pedagógus családba születtem: nagyapám testnevelő tanárként, édesanyám
magyar szakos tanárként, pszichológusként dolgozott, ráadásul abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az általános
iskolás éveimet egy vérbeli, csupa nagybetűvel írandó TANÍTÓNŐ keze alatt,
támogatva, motiválva, tisztelve és szeretve
kezdhettem meg. A főiskolát Sárospatakon végeztem, ami hihetetlenül jó döntésnek bizonyult, hiszen egy kis, családias
hangulatú tanítóképzőről van szó, „hallgató-barát” pedagógusokkal. Rengeteget köszönhetek nekik, szeretetteljes légkörben
tanulhattam, szakmailag és emberileg egyaránt nagyon magas szinten álló oktatóim
voltak.
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– A Dunabogdányi Általános Iskolában
tanítok immár 6 éve. Informatika, valamint pszichopedagógia szakos tanárként
kezdtem pályafutásom Bogdányban,
majd 2015-ben elvégeztem a természetismeret műveltségi területet is. Egy nagyon
szerethető, rendezett sváb falu, remek iskolavezetéssel, összetartó gyerekekkel és
gondoskodó szülői háttérrel. Életem első
felsős osztálya idén ballagott, ami rendkívül ambivalens érzéseket váltott ki belőlem: hetedik, nyolcadik osztályban mérhetetlenül sokat dolgoztunk azon, hogy
mindenki oda mehessen továbbtanulni,
ahová szeretne, de most nagyon furcsa és
egyáltalán nem jó érzés őket elengedni.
Reménykedem benne, hogy olyan erős
kohézió alakult ki köztünk, köztük, hogy
nem veszítjük szem elől egymást véglegesen.
– Tanítói hivatásom legfontosabb alakja
Janikovszky Éva, aki könyvein, írásain keresztül megtanított arra, miként neveljek
humorral, szeretettel.
– A fotózás megszerettetését fontosnak
tartod a gyermekek életében, tanítasz
nekik pár alapdolgot ezzel kapcsolatban is?
– Igen, nagyon fontosnak tartom. Nem
a fotózás megszerettetését, mert azt vettem észre, szívesen fényképeznek a gyerekek, használják a fotózást az önkifejezés
részeként. Sokkal inkább nem hagyni

kialudni a tüzet, táplálni azt. Néhány éve
fotószakkört vezetek tanítványaimnak,
amely leginkább a nagy beszélgetésekről,
friss levegőn sétákról, az egyéni látásmód
kialakításáról szól. Nagyon tehetséges
gyerekekkel dolgozom.
– Gondoltál már arra, hogy képeidet
minél több embernek megmutathasd,
esetleg kiállítások keretében?
– Rendszeresen pályázom képeimmel:
a Nikon pályázatain, Naptárfotó pályázaton, az Alsógödre tartó kompon szerepelt
képem, valamint Pomázon tervezünk egy
kiállítást. Ezen kívül most egy egészen új
projektben próbáltam ki magam: a HKR
Alapítvány gyakorló napján fotóztam
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mozgásban lévő, edző kutyákat. Komoly
kihívás, de nagyon izgalmas feladat.
– Szentendréről költöztetek Surányba.
Miért pont ide?
– Több oka is van: szerettük volna gyerekeinket kertes házban, természethez
közeli, csendes helyen nevelni, ugyanakkor a szülői háztól, Szentendrétől nem túl
messze. Valamint a döntésben az is szerepet játszott, hogy barátnőm, aki egyben
kolléganőm is, néhány utcányira lakik
tőlünk.
– Engedj meg egy utolsó kérdést: kinek
fogod a forró krumplit dobni?
– Szeretném átdobni a krumplimat a
Szigeti úton, egészen a kis-dunai oldalig,
és Szabó Erikának tenném fel kérdéseimet a jógával, illetve vállalkozásával kapcsolatban.
A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER
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60 Másodperc – Szigetnapló
(Murányi Sándor Olivér – Regényrészlet)
– Fordulj meg! Nagy a baj! – ordít belém
egy hang, amikor a szigetről Budapest felé
megállok Leányfalun. Kikapcsolom egy
pillanatra az autó motorját, majd megint
kontaktot adok, és visszafordulok.
A lehető legnagyobb sebességgel hajtok
haza. Este van már. – Alaptalan rossz sejtés,
gondolom magamban. – Ha már hazajöttem, enni adok Jágónak és Ankának, a két
weimari vizslának. Anka azonnal előugrik
házából az ételért, Jágó viszont gyanús módon a helyén marad. Még sose tett ilyet. –
Jágó, jól vagy? – Csend a válasz. Belépek
udvarára, és házába nyúlok. Nem lehet
igaz! A sötétben érzem, hogy az állat teste
a duplájára dagadt. Ahogy hozzáérek, a kutya nyöszörögni kezd. Próbálom kihúzni,
de nem fér ki. Fejszét ragadok, és szétverem feje fölül a házát. Gyorsan odahajtok
Dömével, a medvésző autóval. Alig bírom
a csomagtartóba emelni az ebet. Őrült hajsza következik. – Nagyon siessen! Percei
lehetnek hátra! Sms-ben elküldöm három
állatkórház számát, hátha valamelyikük
azonnal fogadja bélcsavarodás miatti műtétre önöket! – mondja az állatorvos.
Őrülten hajtok, végig előzésben haladok a
11-es úton az öreg Suzukik mellett, miközben okosórámon beszélek. – Nem lehet.
Azonnali műtétet nem vállalunk –utasít el
a második kórház is. – Jó – felelem. – Mit
lehet? Ebben az országban a legtöbben azt
keresik, hogy mit nem lehet. Ha bemegyek a legelső boltba, az eladó sorolni kezdi, hogy mi nincs. – Mi van? – kérdezem
ilyenkor, amire vállvonással válaszol. – Mit
tehetünk? – kérdem az állatkórház diszpécserét, amire kinyomja a telefont… Egyetlen szám maradt... – Jöjjenek, de át kell
jönniük az egész fővároson Budaörsig – feleli a vonal túlsó végén az asszisztens. Még
őrültebb vezetésbe kezdek. Jágó hangosan
nyög. Nem emlékszem, hogy érünk a Rakpartra, ahol egyfolytában dudálnak előzéseim miatt a szembejövők. Árpád-híd.
Döme kerekei vadul csikorognak, amikor
visszaállok saját sávomra. Margit-híd. Alig
tudok lefékezni az átjárónál. Lánchíd. Mögöttem tűzoltó jön szirénázva. Még jobban
felgyorsítok, így nem adok elsőbbséget.
Szabadság-híd. Szól a mobilom. – Érkeznek? – 10 percet mutat a gpos-em. Az

Erzsébet-hídnál a BAH-csomópont felé
hajtok. Nem tudom, mennyit haladhatok
még a kórházig, amely előtt az alkalmazottak várnak.
Négyen emeljük le Jágót a csomagtartóból.
Amíg a röntgen elkészül, szóba elegyedek a
fiatal orvosnővel: – Irodalmi kutya: megsimogatta Esterházy Péter és Kányádi Sándor. De ami ennél fontosabb, az egyedüli
eb Magyarországon, amely összeszagolt
szabad medveboccsal Romániában. Ami
pedig a legfontosabb: velem van tíz éve. Ő
volt egyedül mellettem, amikor válás miatt
összeomlott az életem. – Gáll Réka állatorvos vagyok, és mondanám akkor a legfontosabbat: a röntgen eredménye: bélcsavarodás. Két helyen is csavarodott a gyomor.
30 százalék túlélési eséllyel műthető. Önnek mostantól 60 másodperce van dönteni a műtét vagy az elaltatás mellett… A
műtét az utókezelésekkel együtt körülbelül
300 ezer forintba kerül, ami 1000 euró. Az
elaltatás ingyenes… – Nagyokat nyelek,
miközben hallom Jágó fájdalmas nyögését. Az okosórámra nézek: évekké válnak a
másodpercek. Egyetlen lehetőséget látok:
30 százalék eséllyel is az élet mellett dönteni. Negyven másodpercnél megszólalok:
– Műtét. – Rendben – feleli a doktornő.
– Elköszönök, mert azonnal műtőasztalra
kell tennem. Nyugodtan menjen haza, két
óra múlva, ha a kutya felébredt, hívom telefonon.
Nem tudom, mennyi idő alatt érek haza.
Otthon a gyerekem már alszik. Megygyújtom az éjjeli lámpát, és egymás után
nyitom ki a szűretlen söröket. Egy kevés
székely szilvapálinkát is töltök melléjük.
Feleségem szótlanul figyeli, ahogy csorognak a könnyeim. Magamban suttogok.
Jágóhoz szólok: – Fel kell tudnod ébredni!
Kérlek, ébredj fel! – Ha a másodpercek
évekké váltak a műtőben, akkor a két óra
most két évszázad – akkor is, ha egy órát
elutaztam belőle. Minden pillanatban várom a hívást. Ahogy lejár a beígért idő, még
nyugtalanabb leszek. – Vajon felkelt? – kérdem feleségem, aki nem válaszol, csak szomorúan ül mellettem. Látom, hogy átérzi:
a kutya nemcsak az én történetem. Hanem
a családé is. Kortyolok még egyet sörömből, amikor megszólal a telefon: – Jó estét

kívánok, kisállatkórház. Felébredt. – Ez azt
jelenti, hogy a műtét sikerült? – kérdezek
köszönés helyett vissza. – Nem – érkezik
a válasz. Ebben a pillanatban semmit nem
ígérhetek. Az elkövetkező napokban kiderül, hogy a szervezete befogadja-e újra a tápanyagot vagy összeomlik. Holnap az esti
órákban meglátogathatja. – Semmit nem
alszom éjjel.
Másnaposan kelek, az egész nap semmittevéssel telik, várom, hogy indulhassak Jágóhoz. Mikor végre elérkezik a naplemente,
újra átkelek a Kis-Dunán a Tildy Zoltán
hídon, majd Leányfalut és Szentendrét
elhagyva veszem sorra a budai oldalon a
hidakat: Árpád híd, Margit híd, Lánchíd,
Erzsébet híd. A kórházba érve azonnal Jágó
pokrócához sietek.
Lassan kel fel. Szomorúan néz. – Kiviheti
sétálni az udvarra – szól az ügyeletes orvos.
Sötét van. Egymást éri az orrunk, miközben könnyeim nyelve hangosan beszélek
hozzá: – Emlékszel, amikor elküldött volt
feleségem, és három héten át csak arra volt
erőm, hogy éjjel háromkor lejöjjek hozzád,
és átdobjam kerteden az ételed? Egyedül
te voltál akkor nekem. Emlékszel, amikor
együtt kerestük a medvéket a vadonban?
Emlékszel, amikor helyettem a boccsal ért
össze az orrotok? Két lábra állt emiatt az
anyamedve, mi pedig elkezdtünk kúszni
lefele a dombon, hogy megmeneküljünk.
Ne haragudj, hogy a folyamra hoztalak,
ahol egész nap ülsz, miközben én hiába
keresem a harcsákat. Visszaviszlek, csak
gyere vissza! Jágó, kérlek, gyere vissza!!!!
– Nem folytatom. Nézi, ahogy zokogok.
Mélyeket sóhajt. Megbillen. Oldalra lép.
Eszembe jut, hogy újra kell tanulnia járni.
Lassan felállok, és sétálni kezdünk. Nem
tudom, hány kört teszünk az állatkórház
körül, amikor kiszól az orvos: – Ennyi volt,
be kell kapnia a gyógyszereit! – Készítene
előtte rólunk egy közös képet? Hátha nem
ez lesz az utolsó… Az orvos tekintete meglágyul. A fotó elkészül, jól láthatóak rajta
mellettünk a műtőfelszerelések és Jágó
lábán a kötés, ami tartja a folyamatosan
erében levő infúziótűt. Ezzel a szöveggel
teszem ki hazaérve a Facebookra:
Jágót hívom, vissza az életbe.
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Ekkor döbbenetes dolog történik: egyre
többen kezdenek bekommentelni: – Jágó,
gyere vissza! – Nézem a kommentelők
lakhelyét: Sidney, Vancouver, New York,
Buenos Aires… Elképesztő: összefognak
a Földgolyón az állatbarátok. Vajon viszsza tudják hívni? Nem tudom, hányadik
hozzászólást olvasom, amikor elalszom a
fáradtságtól.
Kimerülten ébredek. Nehéz napok jönnek. A reménykedés napjai. Jágó hol jobban van, hol visszazuhan. Néha megkísért
a kép, hogy szigeti udvaromon temetem,
de elhessegetem magamtól. Ő is kitartott
mellettem, én is kitartok mellette. Meg a
több száz ember, aki hívja a világhálón.
Minden este bemegyek hozzá, és összeér
az orrunk. Egymásra lehelünk, mint far-

A Kisbíró szerkesztősége továbbra is lehetőséget biztosít olyan személyeknek (diákoknak is!), akik szívesen
írnának színvonalas cikkeket,
melyek hasznosak és érdekesek
lehetnek olvasóink számára.
Várjuk jelentkezésüket a szerkesztőség e-mail címére:
kisbiro@pocsmegyer.hu

kasok az éjszakai portyán, miközben az
egyetlen magyar világváros tovább éli életét. Minden mellékessé válik számomra.
A villamosok, a hidak, az éttermek, a múzeumok, a könyvtárak, a terek. Rohanok
át a szigetről. Át a Dunán. Át Budapesten,
hogy találkozzam a kutyámmal. Ez az életem. A találkozás. Leírhatatlan érzés még
egyszer látni a tekintetét a nagyvárosi
lámpák fénye ellenére is sötét kórházudvaron, amely olyan fekete, mint az éjjeli
vadon. Nem tudom, hány nap telik el,
amikor Gáll Réka műtőorvos ezzel fogad:
– Mondta, hogy a kutyája irodalmi. Én
Arany János városában, Nagyszalontán
születtem. – Most már még irodalmibb
– felelem, mire ő elmosolyodik, – holnap
hazaviheti az állatot.

Másnap lázasan készítem elő Dömét, a
medvésző autót az útra. Tiszta pokrócot
teszek a hátsó ülésre. – Nem szoktam
munkaidőben fotózkodni, az ön kedvéért
ez lesz az első – süti le szemét Gáll doktornő. Asszisztense exponál a gépemmel,
izeg-mozog a családom, Jágó már tudja,
hogy bele kell néznie a kamerába. A kép
fölé ezt írom ki a Facebookon:
Köszönöm, hogy velem visszahívtátok az
életbe Jágót, akit bélcsavarodással kellett műteni, és 30% esélye volt az életben maradásra.
Köszönöm neki, hogy hallgatott rátok. Köszönöm Dr. Gáll Réka állatorvosnak és a budapesti Dr. Juhász Gyula Kisállatkórház csapatának a sikeres műtétet. Indulhatunk haza.
MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR
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Nyár van, nyár – Jó játék a víz, a jég
Sarazás, dagonyázás, iszappakolás
A sarazás, dagonyázás az egyik legboldogabb, legfelszabadítóbb tevékenysége minden gyereknek. Ezt szülőként, nagyszülőként és óvónőként is bizton állíthatom, de
mit ír erről Dr. D.Y. Patil Hospital vezető
gyermekorvosa, Dr. Keya Lahiri:
A sár jót tesz az immunrendszernek
A túlságosan higiénikus környezet miatt a gyerekek keveset találkoznak
baktériumokkal, ami gyengíti az immunrendszert, ezzel asztmát és más betegségeket idézve elő. A talajban lévő
mikrobákkal történő kontaktus erősebbé
és betegségtűrőbbé teszi a gyerekeket.

A jóérzés faktor
Ha engedjük a gyereket a szabadban játszani, az segíthet lenyugtatni őt. A sár illata, a benne levők mikrobák pozitívan
hatnak a gyerek hangulatára, ezzel boldoggá téve a kicsit. Ráadásul, ahogy a
többi gyerkőccel együtt játszanak, a sok
nevetés miatt csökken a stressz bennük.
Tehát, ha nyár, ha víz, akkor első helyen a
sarazás!
• A „gyerekbarátkert” szinte elengedhetetlen része a sárkonyha melynek

kialakításához nincs is olyan sok minden- egy üveglap, egy fém tepsi alja vagy egy kere szükség: egy kiszuperált mosogató, né- rámialap), víz
hány raklap és egy ügyes kezű apuka vagy Elkészítés menete:
gondnok és már pár óra alatt kész is az új • Gyűjts a közelben különböző földfajtájátszóhely. kialakításával azt is megelőzhetkat edényekben! Keress olyan helyeket,
ahol nincs lomb és nem is túl homokos
jük, hogy a kert, udvar egész területén sáros
a föld! Ideális helyek a gyűjtésre példáfelületeket kelljen nap, mint nap takarítani.
ul kopár területek, építkezési területek,
kőfejtők környéke vagy bármely más
terület, ahol utak szelik át a hegyvidéket,
szabadon hagyva a termőföldet. A különböző földfajtáknak különböző színe
is van, egészen a téglavöröstől a feketéig.
• Szórd szét a földet az újságpapíron és alaposan szárítsd ki!
• Helyezd a már száraz földet műanyag
tasakba!
• Morzsold össze egy sodrófa vagy egy ka• Vályogtégla készítés
lapács segítségével!
Hozzávalók: föld, a szalma, a víz, agyag és • A szétmorzsolt földet szórd bele egy szijégkockatartók vagy szilikonformák
tába vagy rostába és a szita alá tégy egy
tálat, hogy csak a legapróbb szemcsék
Elkészítés menete: a szalmát kisebb darabokra törjük, vágjuk és egy nagyobb
kerüljenek a tálba!
edényben összekeverjük a földdel, agyag- • Az evőkanállal végy ki földet a tálból és
gal, melyhez apránként mindig annyi vizet
helyezd a kemény felületre!
adunk, hogy összeálljon a keverék. Az így • Adj hozzá vizet (cseppenként) és keverd
elkészített alapanyagot szorosan a formákössze a spatulával egy festék állagú maszba tömjük és a tetejét vizes kézzel simára
szává!
simítjuk. Ezek után egy napig hagyjuk a napon száradni a formában, majd vegyük ki Vizes játékok kánikulában
a formából és 2-3 napig, (teljes száradásig) • Vízi csúszda egyszerűen: Rögzítsd
hagyjuk még száradni, miközben időnként a locsolócsövet a csúszda egyik szélén a temegforgatjuk az elkészített elemeket, hogy tejéhez és már kész is (és, ha még egy sárral
minden oldalán tudjon száradni. Ezzel kész teli kisebb medencét, nagyobb lavórt is aláis és kezdődhet az „építkezés”.
teszel teljes lesz az „élvezet”.
• Festés földfestékkel
• Vízhordó játék:
Hozzávalók: föld, edények, újságpapír, Hozzávalók: 3 nagyobb vödör vagy tál
sodrófa vagy kalapács, szita, tál, evőkanál, (az egyik vízzel tele, a másik 2 üresen). 2
műanyag tasakok, vajazó kés vagy spatula, papír vagy műanyag pohár az alján, oldalán
kemény és sima munkalap (mint például apró lyukakkal, kalapgumi, amivel a gyere-
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kek fején rögzíteni tudjuk a poharakat
A játék menete: A játékosokat osszuk el
2 csapatba, akik egymás mögé állnak. Az
vízzel teli vödröt tegyük a kijelölt rajthoz,
az üreset a célhoz. A sorban elöl állók fejére
rögzítsük a vízzel megtöltött poharakat a
fejükhöz, melyből a lyukakon természetesen folyamatosan folyik kifele a víz. A célhoz érve az üres vödörbe kell a játékosnak
tölteni a maradékot, majd a rajthoz futva
átadni a poharat a következő játékosnak,
aki megmeríti a poharat a vízben, fejére
húzza a gumi segítségével és átviszi a célhoz. az a csapat nyer, akinek több víz lesz a
célnál lévő vödrében.
• Békás játék
Töltsünk tele egy lavórt vízzel, jégkockával
és műanyag békákkal. A „feladat”: ki tud
meghatározott idő alatt több békát kiszedni lábbal?
• Vizes kártya
Hozzávalók: egy pakli magyar vagy francia kártya az asztal közepén lefelé fordítva,
egy nagy tál, vödör víz, annyi vízzel teli pohár, ahányan játsszák a játékot.
A játék menete: A középen lévő pakliból
lefelé fordítva minden játékos elvesz 1-1
lapot és háromra megfordítják. Akinél
a legmagasabb értékű lap van, felkapja a
vízzel teli poharát és megpróbálja a többiek valamelyikére ráönteni, miközben
azok megpróbálják ezt elkerülni (elfutnak, lebuknak…) Ha egyenlő erősségű
lapok vannak, akkor azon lapok húzójának
mindegyike megpróbálhat valakit a vízével
eltalálni. (A poharakat minden kör előtt
tele kell tölteni) A játékot játszhatjuk annyi
vízipisztollyal is, ahány játékos van.)

Játékok jéggel

változat: Egy közepes tálat töltsünk meg
vízzel és fagyasszuk meg! Közben kisebb
üvegekbe töltsünk ételfestékkel megfestett sós vizet. A megfagyott jeget tegyük
egy peremes tálcára vagy a fűbe és szemcseppentővel csepegtessünk rá különböző
színű sós vizet és figyeljétek, hogy mi történik!
Kísérletek
• Táncoló rizsszemek
Hozzávalók: fehér ecet, szódabikarbóna.
rizs, kék ételfestékkel megfestett víz és egy
átlátszó üvegedény
Az üvegedényt töltsük háromnegyedig
vízzel és keverjük össze a sütőporral, majd
tegyünk bele 2-3 evőkanál rizst. Öntsünk
hozzá ecetet és már táncba is kezdenek a
rizsszemek. (és, ha még valami jó, kis zenét
is bekapcsolunk, akkor talán a gyerekek is
táncra perdülnek)
• Lávalámpa készítés
Hozzávalók: Növényi olaj (napraforgó
vagy kukorica olaj), víz, ételszínezék, pezsgőtabletta, (például C-vitamin pezsgőtabletta), műanyag flakon
Töltsük meg a flakont ¾-ig étolajjal és a
maradék helyet töltsük fel vízzel! Csöpögtessünk bele kb. 10 csepp ételfestéket. Törjük négyfelé a pezsgőtablettát és egyesével
dobjuk bele a flakonba. (Mindig várjuk
meg, amíg az előző teljesen feloldódik!)
• Folyik vagy sem?
Hozzávalók: Lezárható műanyag tasak,
víz, hegyes ceruzák
Töltsük meg a zacskót vízzel és akasszuk
fel egy fára. A ceruzákat egymás után, óvatosan fúrjuk át a zacskó mindkét oldalán!
(Amikor kihúzzuk a ceruzákat természetesen a víz ki fog folyni, ezért ezt a kísérletet olyan helyen végezzük, ahol nem baj,
hogy vizes lesz minden.)

• Festés jéggel
Vizet keverjünk össze ételfestékkel és öntsük jégkrém tartóba. Amikor kásásodni Frissítő italok, jégkása és vizes
kezd, állítsunk bele egy-egy jégkrém pál- fagylalt készítése
cát és már kezdődhet is a játék. Egy másik
• Görögdinnyés slushy
Hozzávalók (1 adaghoz): 1 teáskanálnyi
méz, 2 bögrényi felkockázott, magtalanított görögdinnye, 6 db jégkocka.
Elsőként a jeget aprítsd fel megfelelő állagúra, majd jöhet a dinnye. A mixerrel
keverd addig, amíg jégkásás nem lesz a
massza, ekkor édesítheted meg a mézzel.
• Uborkás, citromos víz
Egy pohár vízbe dobjunk bele egy-két jégkockát, 5-6 karika uborkát és 2-3 karika
citromot

• Gyümölcsös házi jégkása
Hozzávalók: 2 maroknyi fagyasztott gyümölcs, ugyanannyi jégkocka, amennyi
gyümölcs
– 2 dl víz vagy 2 tej – ha krémes italt szeretnénk,
– A jeges gyümölcsöt beletesszük a turmixgépbe. Utána rátesszük a jeget, majd
bekapcsoljuk a gépet. Aki krémes italt szeretne, öntsük hozzá a tejet is. Nem kell teljesen széttörni a jeget és a gyümölcsöt, épp
csak annyira, hogy nagyjából homogének
legyenek. Így legalább hosszabb ideig lesz
hűsítő.

• Vizes fagylalt alaprecept
Veszünk bármilyen gyümölcsöt, pl. megygyet, a levét 1:2 arányban vízzel hígítjuk,
majd ízlés szerinti mennyiségű porcukorral elkeverjük, a gyümölcshúsból nyert
gyümölcspéppel is gazdagíthatjuk
(elhagyható), mézzel édesítjük aztán mehet a dobozba, majd a mélyhűtőbe.
Tippek:
• Javasolt a bogyós gyümölcsöket átpaszszírozni, hogy selymes legyen a jeges
nyalóka.
• A vizet helyettesíthetjük gyümölcslével
vagy házi szörppel
• Készíthetünk tejszínes vagy joghurtos
alapú, krémes nyalánkságot is. Ekkor a
formákat megtöltve, finoman ütögessük
őket oda a pulthoz, hogy ne maradjanak
benne légbuborékok.
• A krémalapú pálcikás hűsítőkbe keverhetünk egy kis csokiforgácsot vagy
apróbb csokidarabkákat, kellemesen
töri majd meg itt-ott a selymes részeket
egy-egy roppanós csoki. Ha pedig mellőzni szeretnénk Gombóc Artúr kedvencét, rejtsünk el gyümölcsdarabokat a
krémes alapban.
• Bár kicsit macerás, izgalmasabbá tehetjük a jégnyalókát, ha több rétegből állítjuk össze
FORRÁS: NETEDUCATIO.HU (KIVONAT)
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Búcsú a nyóckertől –
Mielőtt a történetbe kezdenék
A férfiember ha jót akar magának, és békességet a ház körül, nem árt ha, megfogadja nője tanácsait, útmutatásait, sőt távolabbról jövő kritikát is illik figyelembe
venni. Így cselekszem én is most kedvesem, mert kifogásoltad mostanában, hogy
egyik levelemben /amit talán mások is
elolvasnak/ a budapesti nyolcadik kerületet egyszerűen nyóckernek neveztem,
félrehajítva a magyar nyelv és helyesírás
alapvető szabályait.
Nem, nem! – a hibát nem én követtem
el, a kifejezést nem én szültem, alkottam,
csak eltanultam, ellestem az ott lakó tisztes
polgároktól, akik, jóllehet, nem végezték
el mindazokat az iskolákat, mint te, kedves, de attól még prímán helyt állnak az
életben.
Már elmeséltem néhány kedves históriát,
melyek a nevezett színhelyen történtek a
nagyon -nagyon távoli múltban, de adós
vagyok még az utolsó felvonással.
Aztán itt van még Donászi Ferike, akiről
még ugyancsak lenne mondani valóm.
Tudod ki ő? – igen-igen, ő az én rossz szellemem /anyukám szerint/, akitől a pesti
létezés alapfogásait tanultam.
Kirándulás a Hűvösvölgybe
A hetedik osztály vége felé jártunk – a sok
kudarc miatt alig vártam, hogy vége legyen- egy gyönyörű nyári napon elindult
az osztály tanárnőnk vezetésével a Hűvösvölgybe. Hatos villamossal a Moszkva térig, onnan fel a hegynek az ötvenhatos tujával a Balázs vendéglőig. Szépen mentek
a dolgok, menetjegyet váltani nem kellett,
tanárnőnk előkapta elbűvölő mosolyát, a
villamos kalauz /akkor még létezett ilyen
foglalkozás/ csak legyintett nagylelkűen,
mikor fizetésre került volna sor.
A nagy réten távolabb egy másik gyerek
csoport zsivajgott, lármázott, futkározott.
Mi is letelepedtünk a fűre, előkerült a labda, a szendvicsek, de Ferikét más dolog
izgatta.
Te! – bökött oldalba – ezek nem magyarul
pofáznak- mutatott a távoli csoport felé.
Hogy, hogy nem magyarul?
Na figyelj csak, – ezek valami idegen nyelven povedálnak. Gyerünk oda, megnézzük!

Elsomfordáltunk a mieinktől és közelebb
settenkedtünk az idegenekhez.
A koreai háború árvái és elszenvedői, csupa fekete hajú, számunkra egyformának
tűnő gyerkőc, akik itt nyaraltak valahol a
környéken, neki rontott a két szőke idegennek, akik lopva érkeztek közelükbe. Futásra vettük a dolgot, de az üldözők nem
adták fel, szétkergették az osztályt, a tanárnőnket elgáncsolták és a hasára lépett
valaki.
Másnap az iskolában meglett a bűnbak.
Ferike és társa osztályintő.
Igazságtalannak tartottam a dolgot, hiszen
nem én voltam, aki nyelvemet kiöltve szememet ferdére húzva csúfolta ezeket az
ázsiai fickókat.
No de sebaj, több is veszett Mohácsnál!
– elmondom inkább első szerelmem történetét, ami szintén a „kies” nyóckerben
történt meg velem. Bocsi, nem első, az
elsőn már korábban túljutottam. Szóval
a második. Az emeleten két ajtóra tőlünk
laktak Wágnerék, egy ortodox zsidó család, papa, mama, nagymama és szívem
meg rablója a velem egykorú szép Erika.
Ne gondolj persze valami fülledt erotikára, hiszen mondom, hogy gyerek szerelem
volt. Elsétáltunk együtt a közeli boltba –
csak hogy együtt lehessünk pár percig, –
egyszer még a körúti nagy hentesüzletbe
is elkísért. Kihasználtam az alkalmat és
incselkedve cikiztem / na ez a szó akkor
még nem volt ismeretes/. Rámutattam az
óriási zománcos tepsiben fővő, párolgó
kolbász halomra: látod ezt Ercsike – ilyesmit ti nem kajáltok, pedig milyen finom.
Elgondolkodva ráncolta homlokát, majd
így szólt: a háború alatt én is ettem szalonnát, ha nincs más étel megszeghető a
vallási parancs.
Szerelmem nem szűnt meg, sőt nem is
szunnyadtam de rövidesen elköltöztünk
új otthonunkba és mire újra látni kívántam – már késő. Az 56-os forradalom
alatt a Wágner család disszidált -tudtam
meg a szomszédoktól. Fájt a dolog, nehezen tudtam vigasztalódni, csak újabb
szöszik, barnák, feketék tudták feledtetni a
nyócker egzotikus virágát.
De hopp-hopp, mielőtt búcsút vennék
a nyóckertől, mesélnem kell még valami

fontosat.
A wimbledoni hat-hármas foci győzelem
két hőse és főszereplője, Puskás és Kocsis
sorra járta az iskolákat és az ujjongó gyerekseregből egy-két szerencsés jó tanuló
illemtudó fiú kezet foghatott velük. Az
igazgató úr által kijelölt kitüntetettek úttörő
egyenruhában várták, hogy megtörténjen
a csoda. Öcsi bácsi már kezet fogott egykét úttörő pajtással amikor valami nyakkendő nélküli mitugrász elébe tolakodott
és kezét nyújtotta a nagy embernek. Semmi baj, kézfogás megtörtént, csak meglepett morajlás jelezte, hogy a fogatókönyvtől kissé eltértünk.
Nem nehéz kitalálni ki volt a „tettes”, aki
nem tudott belenyugodni a mellőzésbe.
Persze hogy Ferike.
Na ez már „kiverte a biztosítékot” Azonnali
hatállyal áthelyezés a Bezerédj úti iskolába,
és nehogy ott hiány érzete legyen, menjen
vele hű famulusa, -vagyis hát én.
Nem lehetett könnyű elintézni az igazgatónak, hogy a két bajkeverő jómadarat átvegye a másik iskola, de bizony megtörtént.
A nyolcadikat már az új helyen kezdhettük.
Mostanában eltűnődöm azon, valóban
Ferike volt Don Quijote és én az ő Sancsó
Panzája, vagy éppen fordítva.
A szüleim szorgosan szervezték a lakáscserét és egy napon megállt a lovaskocsi
a ház előtt/ képzelem manapság milyen
feltűnést keltene!/. Felraktuk a bútorokat,
szegényes motyónkat, és irány Újpest. Török Ignác utca. Engem felültettek a kocsis
mellé a bakra, legyen, aki vigyáz a holmira, apám, anyám kisöcsémmel villamosra
szálltak, hogy előttünk odaérjenek.
Elváltak hát útjaink Ferike a Bezerédj úti
suliba, én pedig Újpesten. Új városrész, új
tanárok és új barátok. Lassan-lassan magamhoz tértem.
Hosszú évek, sőt évtizedek teltek el, míg
egyszer ismerősöktől hallottam örömmel,
hogy Feri barátom üvegcsiszoló mesterséget tanult, gyermekei és unokái vannak.
Ha élettörténetem további részeire is kíváncsi vagy kedvesem írjál vagy üzenj és
kedvedért elmesélek mindent, a legcifrább
dolgokat is, hiszen tudom csakis köztünk
marad.
ASZTALOS LAJOS
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Programajánló
Időpont

Program

Helyszín

Irány Surány Fesztivál

Surány, Napsugár tér

augusztus 10. / 18:00

A kétarcú Bali - Keszthelyi Viktória mesél élményeikről

Karinthy Ferenc Könyvtár

augusztus 11. / 19:00

Szabó Balázs és Papp Orsolya orgonaestje

Református templom

augusztus 23. / 19:00

Vaja László – Márton – könyvbemutató

Rendezvényközpont

augusztus 25. / 17:00

Muskovics Andrea Anna - Pócsmegyer gazdálkodása a XIX. Századtól
napjainkig c. könyv bemutatója

Rendezvényközpont

augusztus 31. / 17:00

Kovács István (Hay Kováts) - A gonosz génje c. könyvének bemutatója

Karinthy Ferenc Könyvtár

szeptember 7. / 17:00

Karinthy Gábor költészetéről Kőrizs Imrével beszélgetünk

Karinthy Ferenc Könyvtár

Egészségnap

új Egészségház

Sándor Anikó író-olvasó találkozó

Karinthy Ferenc Könyvtár

Bolhapiac

Rendezvényközpont

Retro comedy-Maksa Zoltán és Ihos József szórakoztató estje

Rendezvényközpont

november 9.

Találkozás Vámos Miklóssal

Rendezvényközpont

november 15.

Idősek napja

Rendezvényközpont

augusztus 2-3.

szeptember 21.
október 3. / 18:00
október 12. / 9:00-12:00
október 18. / 19:00

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)
állandó programjai

Civilek Háza állandó programjai

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

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

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

Női torna – Ficzek Kati

Surány, Akácos út 17

Tel.: 30/596-7581

HÉTFŐ
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
14:00 – 17:00 ....... Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
Nyári szünet ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
Nyári szünet ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
18:30 – 20:00 ........ Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

KEDD
Nyári szünet.......................................... Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István

SZERDA
9:00 – 13:00 ....... Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
Nyári szünet ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
Nyári szünet ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
Nyári szünet ........................................... Karate- Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István

Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
Ügyfélfogadás a PRK-ban
Hétfő: 14:00 – 17:00 és Szerda: 9:00 – 13:00
Telefonsz.: 06-26/312-605, 06-26/400-152

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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A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Közérdekű telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

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

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs
Körzeti megbízott –
Strehó Zoltán r. ftőrm
Kéményseprés

06-23/427-535

Feladatkőr – ügyintéző

06-20/310-9128

Polgármester
Németh Miklós
Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea

Szentendrei Közjegyző

1818
06-26/312-413
06-26/301-743
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

Szentendrei Földhivatal

GYÓGYSZERTÁR

Telefon

E-mail

06-26/814-843

polgarmester@pocsmegyer.hu

06-26/814-842

jegyzo@pocsmegyer.hu

06-26/814-850

kalman.kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

06-26/814-848
06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

06-26/814-846
06-26/814-849
06-26/814-860

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu
etkeztetes@pocsmegyer.hu

06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

06-26/814-845

iktatas@pocsmegyer.hu

Bor Ildikó

06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

Közterület-felügyelő
Bodor Róbert

06-30/579-9510 kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes
Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő
Pénzügy
Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Somogyi Ágnes
Műszaki előadó
(Építési- műszaki és csatorna ügyek)

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

HÁZIORVOS

FOGORVOS

Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050
Pócsmegyer, Ady E u 12., Tel.: 06-26/395-123

Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

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

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

ORVOSI ÜGYELET

ÁLLATORVOS

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

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

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

ÁLLATPATIKA a szigeten

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

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

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

TB ﬁnanszírozott 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
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

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

Pócsmegyer Leányfalu

Hétvége és ünnepnap
Pócsmegyer Leányfalu

5:00

5:05

**4:50

**4:55

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

Zöldhulladék gyűjtő zsákok 50 Ft áron, a Szelektív hulladék
gyűjtő zsákok térítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:
Pócsmegyer Község Önkormányzata (Hunyadi utca 6.),
Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

**21:10

**21:45

**21:10

*21:45

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Hulladékgyűjtés
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

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.

AUGUSZTUS

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

Kedd

Augusztus 6.

Kommunális

Szelektív

Augusztus 13.

Kommunális

Zöld

Augusztus 20.

Kommunális

–

Augusztus 27.

Kommunális

Zöld

Kormányablak Tahitótfalu
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér, Tel.: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu
Nyitvatartás:
Hétfő: ............................... 7:00 – 17:00
Kedd: ................................ 9:00 – 17:00
Szerda: ........................... 10:00 – 20:00
Csütörtök: ...................... 9:00 – 17:00
Péntek: ............................ 9:00 – 13:00

Zöld Híd Régió Nonproﬁt 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.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket
leadhatják a PRK-ban:
2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
és elküldhetik e-mailben a
kisbiro@pocsmegyer.hu címre.

Minden, ami kert!
•
•
•
•
•
•
•
•

Kertgondozás
Füvesítés
Növényültetés
Permetezés
Telektisztítás
Fűkaszálás
Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba
Tel.: 06-20 8228502
e-mail: csaba.csereklye@gmail.com
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MEGHÍVÓ
F R A N Z SC H U B E RT
1818-ban datált leveléből következtethetően
az Eszterházy
E
család kíséretében Zselízről
elláttogatott a pócsmegyeri szüretre.

Mindden kedves érdeklődőt szeretettel várunk
2019. szeptember 8-án, vasárnap 15:30-kor
az eemléktábla koszorúzására, majd a
PÓC
CSMEGYERI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

16 órakor kezdődő

Schubert
HANGVERSENYRE
Műsoron:

FARKAS KATALIN

Ludwig van Beethoven:
G-dúr szonáta Op. 96

hegedűművész

Franz Schubert:
C-dúr fantázia D 934

KÉRY TAMÁS

és
zongoraművész

A hangverseny végén
szüreti vendéglátásra hívjuk kedves vendégeinket!
Pócsmegyer Önkormányzata, Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület
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Madarakról mindenkinek – a vörösbegy
A vörösbegy a madarak osztályában a verébalkatúak rendjébe és a légykapófélék
családjába tartozó faj, melyet régebben a rigófélék közé soroltak. Elterjedési területének 75%-a Európában van, de költ az Azori
szigetektől a nyugat-szibériai Ob folyóig,
Norvégiától a Kanári szigetekig és Iránig.
Politipikus faj, ami azt jelenti, hogy 9 alfaja
van. Részleges és rövid távú vonuló madár.
Éjszaka vonul, a tájékozódásban a földmágnesesség, a terepviszonyok és az égbolt borítottsága is besegít. Vonulására jellemző,
hogy két éjszakát folyamatosan repül, miközben 700 km-t is megtehet, majd átlagosan 10 napig marad egy jó táplálkozó helyen, miután újból két éjszakát repül. Erre
azért van szükség, mert a két vonulási nap
alatt az összes zsírtartalékát felhasználja, s
ennyi idő alatt tudja azt újraképezni. Kedvező időjárási viszonyok közt kb. 35 km/
óra sebességgel repülnek. Tavasszal március-áprilisban zajlik a vonulás, ősszel pedig
szeptember második fele-októberben. A
télen nálunk látható vörösbegyek többnyire északi madarak, melyeket a hosszabb és
hegyesebb szárny és a nagyobb testméret
jellemez. A mi vörösbegyeink ilyenkor
már Dél-Európában vagy Észak-Afriká-

Fiatal vörösbegy – Bécsy L. felvétele

Vörösbegy

ban vannak. A vörösbegyre jellemző, hogy
nagyobb nála a telelőterület-hűség, mint
a fészkelőterület-hűség, magyarán szólva
nagy valószínűséggel a nálam télen megjelenő vörösbegy ugyanaz lehet, mint az
előző téli.
A vörösbeggyel szinte minden élőhelyen
találkozhatunk, de legnagyobb számban a
dombvidéki bokros-erdős területeken fordul elő. Erdeinkben az egyik leggyakoribb
kakukkgazda. Kertjeinkben, parkjainkban
is gyakran látható és hallható jellegzetes
cik-cik jelzése és egy kissé melankolikusnak tűnő szép éneke.
Külső megjelenése elég egyszerű és utal
életmódjára, élőhelyére is. A hím és a tojó
egyforma. Jellegzetes a nagy, sötét színű
szem és a hosszabb csűd, ami a sűrű bokrosokban, talajon való tartózkodásra utal,
ugyanis a vörösbegy többnyire a talajszinten kutat táplálék után, ami rovarokból,
pókokból, apró csigákból, földigilisztából
áll. Ősszel-télen azonban bogyókkal, apró
magvakkal is táplálkozik, előszeretettel fogyasztja a bodza termését. Megjelenik az
etetőkön is, nálam a cinkéknek kitett diótörmeléket fogyasztotta, de elfogadta nyilván az ínyencségként felkínált lisztkukacot is. Bizalmas természete lehetővé teszi,
hogy akár az ember kezéből is elfogadja a
táplálékot, ha kellő türelemmel rendelkezünk. Egyik télen nekem is volt egy ilyen
szelíd vörösbegyem, bár nem a kezemből
evett, de megismert és tudta, hogy ha meglát, ennivaló is lesz, és azonnal megjelent
a számára kitett apró kis etetőn, ahova a
lisztkukacot helyeztem, s mivel a cinkék is
hamar felfedezték a csemegét, ott kellett
maradnom, hogy a vörösbegy ehesse meg
azokat. Az idén tavasszal pedig, miközben
a kertben gyomlálgattam, a lábamtól két
arasznyira szállt le egy vörösbegy, s csillogó
nagy szemeivel figyelt rám, minden félelem nélkül, majd egy fél méterre levő fára
szállva halkan énekelni kezdett.
Nevét narancsvörös begyéről kapta, mely
szín felhúzódik a homlokáig és egy világos-szürkés sáv határolja. A háta barnás
színű, a hasa piszkosfehér. Csőre és szeme
fekete, lába barnás. A fiatalok barna pötytyösek, nyoma sincs rajtuk a narancssárga
színnek.
A vörösbegy többnyire kétszer költ egy
évben, fészkét nagyon alacsonyan rakja, jól

rejtett mélyedésbe, partfal üregébe. Meg
lehet telepíteni mesterséges odúba is, a C
típusúba, amin nem kerek nyílás van, hanem elől félig nyitott. Ezt térd- vagy derék
magasságban kell kihelyezni nagyon sűrű
bokrokba s a macskák és más ragadozók
miatt dróthálóval kell védeni a bejárati
nyílást. A fészket a tojó építi vékony gyökerekből, fűszálakból, mohából, levelekből s
tollpelyhekkel béleli. Az 5-7 tojáson csak a
tojó kotlik, a hím a közelben tartózkodik és
énekével védi a területet és eteti a párját. A
fiókák kb. két hét alatt kelnek ki s kb. ugyanennyit maradnak a fészekben. Kirepülés
után még egy darabig a szülők etetik őket.
A hím vörösbegy, más madarakkal ellentétben, gyakran énekel a költési perióduson kívül is, csak nem olyan intenzitással.
A vörösbegy a britek nemzeti madara.
Megpróbálták betelepíteni Ausztráliába,
Új-Zélandra, Észak-Amerikába, de minden
próbálkozás kudarcot vallott.
Magyarországon védett madár, eszmei értéke 25 ezer forint, 255-400 ezer közöttire
becsülik az állományát. Gyűrűzési adatok
szerint a legidősebb ismert korú európai
madár 17 éves és 3 hónapos volt.
MOLNÁR LÍDIA

Vörösbegy

Vörösbegy
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Irány Surány Fesztivál 2019 képekben
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