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                         2018 március  XXVIII évfolyam 1. szám 

 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden olvasónknak. 

 

 

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt 

Schvalm Rózsa 

Győztes Ő 

Húsvéti öröm tölti be lelkem, 

mióta titkát én megértettem. 

Jézusban hittel az élet enyém, 

betölti szívem éltető remény. 

A Megváltás Műve sziklaszilárd, 

összeköt Eget-Földet fényhídján. 

Jó úton jár az, ki felnéz Rá, 

követve fénylő Hajnalcsillagát. 

Amely átragyog minden sötéten, 

győztes Ő a pusztító örvényen. 

https://www.poet.hu/szerzo/Schvalm_Rozsa
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Miért nevezzük „bevándorlásszervező 

irodáknak” a Soros által támogatott 

képviseleteket? 

Azért, mert az Európai Parlament által 

2017. november 16-án elfogadott 

határozat konkrétan tartalmazza, hogy a 

civil szervezetek aktívan vegyenek részt 

a bevándorlás szervezésében. Ez a 

javaslat a Soros-tervben is szerepel.  

A szövegben megfogalmazott 

„szponzoráció” valójában azt jelenti, hogy 

civil szervezetek a bevándorlás 

szervezésében és a bevándorlók 

szétosztásában aktív szerepet 

játszhatnak. A határozat tehát eddig 

példátlan szerepkörrel ruházza fel a 

Soros György által finanszírozott civil 

szervezeteket a migráció elősegítésében. 

 

Európai Parlament határozata 

2017. november 16. 

 

18 a. cikk – Szponzorálás 

Egy tagállam rendelkezhet arról, hogy a 

visszaélések és emberkereskedelem 

megelőzésére vonatkozóan a nemzeti 

jogszabályokban foglalt egyedi 

előírásokkal összhangban az érintett 

tagállam által jóváhagyott szervezetek 

egy olyan kérelmező szponzorai 

legyenek, aki nemzetközi védelem iránti 

kérelmet terjesztett be az Unióban. Egy 

kérelmezőt szponzoráló szervezetnek 

gondoskodnia kell a kérelmező 

átadásáról és a szponzor székhelye 

szerinti tagállamban való 

tartózkodásáról, amíg a nemzetközi 

védelem iránti kérelméről jogerős 

határozatot nem fogadnak el. 

******************************************

Ismeri Ön a Támogató Szolgálatot? 

Támogató Szolgálat működik a térségben, 

igénybe vehető Lábatlan, Nyergesújfalu, 

Bajót és Süttő településen bejelentett 

lakóhellyel rendelkező fogyatékkal élő, 

illetve tartósan beteg személyeknek. 

Segítségre szorul? Nem tudja ellátni 

önmagát? Nincs támasza, aki segítene 

rendben tartani környezetét? A bevásárlás is 

nehézséget okoz Önnek, de nem azért, mert 

anyagi gondjai vannak, hanem egészségi 

állapota miatt nem tud elmenni a boltba. 

Nincs aki elvigye orvoshoz, esetleg az 

ügyeit intézni?  

Tudunk segíteni, ha Ön magasabb 

összegű családi pótlékban, vakok 

személyi járadékában vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül. 

A Támogató Szolgálat székhelyének 

címe: Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5. 

Vezetékes telefonszám: 06-33/461-091 

Mobil telefonszám: 06-30/449-2544 vagy 

06-30/636-9033 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Lomtalanítási tájékoztató 2018 

BAJÓT településen a lomtalanítás 2018. 

május 14.-én HÉTFŐN kerül 

megrendezésre.  

A lomtalanítást a településen 

közszolgáltató, VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

végzi. 

Kérjük, az elszállítandó lomokat reggel 6 

órára helyezzék el közterületen, úgy, hogy 

azt a begyűjtést végző jármű meg tudja 

közelíteni és a rakodás biztonságosan és 

balesetmentesen elvégezhető legyen. 

A lomtalanítás során kérjük, amennyiben 

lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát 

nyitott zsákban vagy dobozban helyezze 

ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink 

munkáját.  

Éves lomtalanítás keretében háztartási 

lomok- háztartási berendezési tárgyak, 

bútorok, műanyag eszközök, könyvek, 

ruhák, szőnyegek, megunt játékok stb.- 

kerülnek elszállításra.  

Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk 

el : 

Elektronikai hulladékot (tv, rádió, 

hűtőgép, porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.) 

Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót, 

vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő 

szereket, fáradt olajat vagy ezekkel 

szennyezett tárgyakat, akkumulátort, 

elemeket, gumiabroncsot, stb.)  

Építési törmeléket (kibontott ajtót, 

ablakot, kádat, csempét, gipszet, téglákat, 

betont, cserepet, stb.) 

Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, 

szalma, egyéb növényi és állati hulladék) 
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékot 

 

Kérem, figyeljen arra, hogy csak a 

lomtalanításkor elszállítható tárgyakat 

helyezze ki, ezzel ügyelve környezete 

tisztaságára.  

 Segítő együttműködésüket megköszönve  

VERTIKÁL Nonprofit Zrt 

============================== 

SZŰRŐVIZSGÁLATTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT 

 

Azok a Bajót településen  

lakó 45-65 év közötti hölgyek, 

akik az elmúlt két esztendőben nem 

vettek részt mammográfiás vizsgálaton , 

2018. március hónapban névre szóló 

meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra 

A vizsgálat időpontja: 

2018. március 26 – 27. között  

a behívólevélen megadott időpontban. 

A vizsgálat a Művelődési Háznál  

álló szűrőbuszon történik.  

Törődjünk egészségünkkel és vegyünk 

részt a szűrővizsgálaton! 

Amennyiben kérdés merül fel, készséggel 

állunk az érdeklődők rendelkezésére. 

Elérhetőségünk: 

Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Tel.: 34/795-854  

˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘ ˘˘˘˘  

Az emlőrák a nők leggyakoribb 
rosszindulatú betegsége Magyarországon. 
Évente több mint 7000 újonnan felfedezett 
női emlődaganatot diagnosz-tizálnak és 
több mint 2300 nő hal meg ebben a 
betegségben.  
Az emlőszűrés célja az emlőben rejtetten 
előforduló minden olyan elváltozás korai 
felismerése, amelyet a nők általában még 
nem tapintanak. A minél előbbi felismerés 
és ennek segítségével a minél korábban 
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elindított kezelés teljes gyógyuláshoz 
vezethet.  
A rendszeres mammográfiás szűréssel az 
emlőrákok 80%- a idejében felismerhető.  
40 éves kortól még panaszmentes esetben 
is évente javasolt a mammográfiás 
vizsgálat. A női emlő szerkezete 40 éves kor 
alatt nem ad lehetőséget arra, hogy a 
röntgenfelvétel megfelelően kimutassa a 
mikro eltéréseket. Ezért a szakorvosok 
ilyenkor inkább az emlő ultrahang 
vizsgálatát szokták javasolni.  
(34) 795-853, (34) 795-854  
nepegeszsegugy@komarom.gov.hu  
2800. Tatabánya, Bárdos László utca 2.  
Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály  
Az emlő önvizsgálatának módja  
Ha a mellre vagy a mellbimbóra gyakorolt 
enyhe nyomás hatására mellében 
megvastagodást, csomót, daganatot vagy 
köteges elváltozást tapint (amely az esetek 
döntő többségében fájdalmatlan!), 
mellbimbójának, esetleg a mell bőrének 
behúzódását, kisebesedését, 
megvastagodását véli felfedezni, ha 
mellbimbójából véres vagy savós váladék 
szivárog vagy mellét visszatérően 
fájdalmasnak, duzzadtnak érzi 
(menstruációtól függetlenül) 
haladéktalanul forduljon orvoshoz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kedves Olvasó! 

Tárgyi ajándék  helyett fogadják ajándékul 

ezeket az írásokat, amelyek azokról az 

ajándékokról szólnak amelyeknek a 

birtokában vagyunk , de nem ismerjük fel. 

Gyimóthy Gábor, Firenze 1984. X. 12. 
  
Nyelvlecke 
  
Egyik olaszóra sodrán, 
Ím a kérdés felmerült: 
Hogy milyen nyelv ez a magyar, 
Európába hogy került? 
  
Elmeséltem, ahogy tudtam, 

Mire képes a magyar. 
Elmondtam, hogy sok, sok rag van, 
S hogy némelyik mit takar, 
  
És a szókincsben mi rejlik, 
A rengeteg árnyalat, 
Példaként vegyük csak itt: 
Ember, állat hogy halad? 
  
Elmondtam, hogy mikor járunk, 
Mikor mondom, hogy megyek. 
Részeg, hogy dülöngél nálunk, 
S milyen, ha csak lépdelek.  
  
Miért mondom, hogy botorkál 
Gyalogol, vagy kódorog, 
S a sétáló szerelmes pár, 
Miért éppen andalog? 
  
A vaddisznó, hogy ha rohan, 
Nem üget, de csörtet – és 
Bár alakra majdnem olyan 
Miért más a törtetés? 
  
Mondtam volna még azt is hát, 
Aki fut, miért nem lohol? 
Miért nem vág, ki mezőn átvág, 
De tán vágtat valahol. 
  
Aki tipeg, miért nem libeg, 
S ez épp úgy nem lebegés, -- 
Minthogy nem csak sánta biceg, 
S hebegés nem rebegés! 
  
Mit tesz a ló, ha poroszkál, 
Vagy pedig, ha vágtázik? 
És a kuvasz, ha somfordál, 
Avagy akár bóklászik. 
  
Lábát szedi, a ki kitér, 
A riadt őz elszökell. 
Nem ront be az, aki betér . . . 
Más nyelven, hogy mondjam el? 
  
Jó lett volna szemléltetni, 
Botladozó, mint halad, 
Avagy milyen őgyelegni? 
Egy szó – egy kép – egy zamat! 
  
Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”? 
Száguldó hová szalad? 
Ki vánszorog, miért nem kószál? 
S aki kullog, hol marad? 
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Bandukoló miért nem baktat? 
És ha motyog, mit kotyog, 
Aki koslat, avagy kaptat, 
Avagy császkál és totyog? 
  
Nem csak árnyék, aki suhan, 
S nem csak a jármű robog, 
Nem csak az áradat rohan, 
S nem csak a kocsi kocog. 
  
Aki cselleng, nem csatangol, 
Ki „beslisszol” elinal, 
Nem „battyog” az, ki bitangol, 
Ha mégis: a mese csal! 
  
Hogy a kutya lopakodik, 
Sompolyog, majd meglapul, 
S ha ráförmedsz, elkotródik. 
Hogy mondjam ezt olaszul? 
  
Másik, erre settenkedik, 
Sündörög, majd elterül. 
Ráripakodsz, elódalog, 
Hogy mondjam ezt németül? 
  
Egy csavargó itt kóborol, 
Lézeng, ődöng, csavarog, 
Lődörög, majd elvándorol, 
S többé már nem zavarog. 
  
Ám egy másik itt tekereg, 
-- Elárulja kósza nesz – 
Itt kóvályog, itt ténfereg. . . 
Franciául, hogy van ez? 
  
S hogy a tömeg miért özönlik, 
Mikor tódul, vagy vonul, 
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, 
Hogy mondjam ezt angolul? 
  
Aki surran, miért nem oson, 
Vagy miért nem lépeget? 
Mindezt csak magyarul tudom, 
S tán csak magyarul lehet. . .! 
  
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám. 
 

A buta parasztról 

"Fiam, te azt mondod nekem, hogy" csakis a 

tanult emberek vitték előre az országunkat? 

"A tudósok és művészek? /.../ a paraszt buta 

volt, mert nem járt iskolába? Akkor 

beszélgessünk, fiam! 

  

Tudod, az a 'buta paraszt' állatot nevelt, 

tenyésztett és nemesített. Minden hazai 

tájegységnek megvolt a rá jellemző 

állatállománya, ami követte a helyi 

adottságokat, úgymint növényzet, csapadék, 

talajviszonyok és hőmérséklet. Ez így kimerít 

vagy kettő egyetemi diplomát! Érdekességként: 

a magyar tarka szarvasmarhának ötven éve 

még 12 tájfajtáját tartották nyilván, mára már 

csak magyar tarkát ismeri a szakirodalom. 

Tehát amit ez a 'buta paraszt' több 

  

száz év szorgalmas nemesítő tevékenységével 

létrehozott, azt a te tanult embered felelőtlen 

összevissza keresztező tevékenységgel mára 

teljesen tönkretette!  

  Az a 'buta paraszt' ez mellett gabona és 

zöldségnövényt, továbbá gyümölcsöt 

termesztett, nemesített. /.../ ezeket a 

gyümölcsöket például nem kellett permetezni 

és jól tárolhatók voltak, míg a mai okos 

professzorok által újított növények, 

úgynevezett növényvédelem nélkül nem 

hoznak termést, mert elviszik a betegségek, 

továbbá /gyümölcseik/ hűtőház nélkül szinte 

azonnal tönkremennek. Szóval a 'buta 

parasztnak' itt is kioszthatsz néhány egyetemi 

diplomát: növénytermesztő, növényorvos, 

nemesítő, kertész... A hiba csak ott van, hogy 

nem ismeri a latin nevét.  

  

Ez a 'buta paraszt' ezen kívül még gazdálkodni 

is tudott a terméssel, egyik évről a másikra 

meg kellett terveznie, hogy a leendő termésből 

megéljenek. Továbbá tartalékot kellett 

képeznie. Az állatállomány ellátására is kellett 

gondolnia és ami a legfontosabb, megfelelő 

minőségű és mennyiségű vetőmagról kellett 

gondoskodnia, hogy a jövő évben mindezt újra 

megtehesse. Nos ezért jár egy közgazdász 

diploma és egy raktározási, raktárkezelési, 

logisztikai végzettség is. 

  

De itt még nincs vége, az állatok levágása, 

feldolgozása, tartósítása és a hús modern 
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eszközök nélküli tárolása, a növények tárolása, 

feldolgozása, még egy hentes szakmunkás 

bizonyítványt, további konzervipari ismereteket 

is feltételez, és legalább egy élelmiszeripari 

technikusi bizonyítvány kiosztását is 

megköveteli.  

  

Az állatokkal folyamatosan fellépő 

betegségeket is gyógyítani kellett valakinek. 

Egy személyes élmény: kisgyermekként 

/láttam, hogy/ az egyik tehén benyelt egy 

almát, ami megakadt a torkán és fuldoklott. Az 

állatorvos azt tanácsolta, hogy metsszék el a 

torkát és mérjék ki az állatot, mert 

menthetetlen. Nos, az egyik öreg tanulatlan 

'buta paraszt' amikor ezt meghallotta, 

megfogta a Dr. úr gallérját és kivágta az 

istállóból, kért egy kicsi kést, benyúlt az állat 

szájába és szétvágta az almát. Ez a tehén utána 

még számtalan borjút ellett. Tehát a 'buta 

parasztnak' jár egy állatorvosi diploma is! 

  

De régen csak nagyon indokolt esetben fordult 

orvoshoz is, ma ilyenkor megyünk kórházba. 

Mert a kisebb betegségeket odahaza kezelte, 

otthon szült, a kertben megtermelte /vagy a 

környéken begyűjtötte/ a gyógynövényeket. 

Szinte minden faluban volt egy bába, vagy egy 

javasember, javasasszony, aki gyógyított 

embert és állatot egyaránt. Tehát jár egy 

orvosi és egy gyógyszerészi diploma is ennek a 

'buta parasztnak'. 

  

Saját maguk készítették a mosó, mosdó, 

mosogatószerüket, ruha, fa, falfestékeiket. 

Talán ez megér egy vegyészmérnöki diplomát? 

Fiatal házasoknak, ha nem örököltek, pénzük 

sem volt a mesteremberekre, akkor a rokonság 

felépített egy házat. Hopp: építészmérnök, 

kőműves, téglakészítő, (vályogvető) ács, 

tetőfedő szakmák kerestetnek. Ma, ha valaki 

megtanulja a vályogvetést és a nádazás 

mesterségét, akkor művész úrnak szólíttatja 

magát és mutogatják a TV-ben, mint valami 

nagy tudású csodabogarat.  

  

Gyermekkoromban nagyanyám felnézett az 

égre (nem az órájára!), és mondta, mennyi az 

idő. Régen az öreg paraszt ránézett az égre és 

mondta: most kell vetni, most aratni, most 

kaszálni, most haza kell hajtani az állatot, 

most sietni kell, mert jön az eső, a jég, vagy a 

hó. Napszaktól függetlenül, arra van észak, 

arra dél és hogy mennyi az idő. Tehát ennek a 

'buta parasztnak' jár egy csillagász és egy 

meteorológus diploma is! 

  

Míg napjainkban magukat művészeknek, 

celebeknek szólíttató emberek tucatjaival van 

teli a média, addig ezeket az embereket száz 

évvel korábban a legutolsó csárdából is 

elhajtották volna a zenészek, mint csepűrágó, 

tehetségtelen kontárokat! Ugyanis 

zeneművészeti főiskola nélkül is csodálatos 

zenészei voltak a vidéknek, akik nem gőgösen 

pöffeszkedtek, hanem szolgálták a 

művészetükkel a népet. Népünk zeneiségét mi 

sem bizonyítja jobban, mint az a kétszázezer 

népdal, ami kinyomtatva is megtalálható, az 

olyan valóban tehetséges és elkötelezett 

művészeknek köszönhető, mint Kodály Zoltán. 

De soha ne felejtsük, ezek a remekművek a 

nép ajkán keletkeztek! 

  

De tudod fiam, ha /a most a tanultak 

valamelyike/ elvégzi a képzőművészeti 

főiskolát, és az ott elsajátított tudásával a 

kétszáz évvel korábban élt, férjhez menni 

szándékozó tizenhét éves „buta” parasztlány 

kelengyéjének csupán tizedrészét képes 

megcsinálni, akkor már művésznek nevezi 

magát, saját stílusirányzatot indít, a saját 

kreálmányait a divatbemutatók kifutóira viszi.  

 Mondd fiam, hol itt az igazság?  

Mondd fiam, összeszámoltad, hogy hány 

diplomát és különböző végzettséget kellene 

szétosztanod minden egyes 'buta paraszt' 

között, akiket te leszólsz, míg a te tanult, 

művelt /embered/ csupán egyetlen 

tudományágban jeleskedik? Feltéve, ha 

tényleg jeleskedik és nem valami kókler, aki 

csak azért kapott valami tudományos címet, 

mert a családba tartozik és összehoztak neki is 

egyet, mert ugye „ő is megérdemli”. 

  

Tudod fiam, az a 'buta paraszt', aki nem járt 

iskolába, kisgyermekkorától járta az élet 

iskoláját a nap huszonnégy órájában, és 

mindent eltanult az öregektől. Így amikor Ő 

maga is öregember lett, többet tudott, mint száz 
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egyetemi professzor, akik egymásnak jól 

hangzó titulusokat osztogatnak a felületes 

tudásukra és lenéznek mindenkit, akiknek 

nem jutott az ő szedett-vetett címeikből, mert 

nem tartoznak az ő köreikbe!Ezek után, ugye 

elhiszed nekem, hogy a te tanult /embered/, aki 

a tudását az én 'buta parasztomtól' lopta, sok 

ezerszer többel tartozik az én népemnek, mint 

amivel bármelyik magyar tartozna neki, vagy  

neked?" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kórunk 

Egy amerikai polgár huszonegy éves koráig nem 
fogyaszthat alkoholt. 
Tizennyolc éves koráig nem élhet nemi életet, 
de nyolc éves korában dönthet a 
nemi identitásáról. 
Egy bűnözőnek több joga van, mint az 
áldozatának. Egy tanárának kevesebb 
joga van, mint a diákjának. Szótárunkba került a 
megélhetési bűnözés és szétvált az igazság és 
a jog. 
Gyermekeinket féltjük a drogtól, de nem tudjuk 
milyen tartalmakhoz férnek hozzá a neten. 
Féltjük a rossz társaságtól, de hagyjuk, hogy 
behálózza őket a Facebook. 
A veszélyes hulladék szállítására és tárolására 
szigorú szabályok vannak, de a kereskedelmi tv-
ket senki és semmi nem korlátozza a 
társadalmat mételyező szenny és mocsok 
sugárzásában. 
Elszakadtunk a természettől és ezzel együtt 
elvesztettük természetességünket. 
Ma már a vallásos ember is materialista. A 
karácsony bevásárló őrületté vált, a 
templomokat a plázák váltották fel. ”Még soha 
nem volt az ember ennyire szabad.” Szabadon 
választhatunk a szupermarketek közül és 
dönthetünk,milyen terméket teszünk a 
kosarunkba, de eszébe ne jusson senkinek, 
hogy zárva tartsanak vasárnap. 
Korunk prófétái és felkent papjai a motivációs 
trénerek. Hitről és szeretetről prédikálnak, de 
nem istenben kell hinned, hanem önmagadban, 
nem a teremtett világ felé kell szeretettel 
fordulnod, hanem önmagad felé, nem az 
üdvösség a cél, hanem az anyagi világban való 
tobzódás. 
A mobiltelefonok már kezdenek okosabbak 
lenni, mint felhasználóik. 
Egy nemzet vezetőjét bárki bármilyen stílusban 
bírálhatja és szidhatja, le is válthatja, de próbálja 
meg egy kereskedelmi csatornával ugyanezt. 
Mára már világos számunkra, hogy míg 
civilizációnk maximalizálta szellemi 

képességeink kiaknázását és olyan 
kényelmessé tette életünket, hogy az már 
kezd kényelmetlenné válni, lelkünk az 
antikrisztus zsákmánya lett. 
Büszkék vagyunk világméretű Disney-Land-
ünkre, jól kiszórakoztuk magunkat, most már le 
kéne állítani a ringlist, csakhogy mindnyájan 
rajta ülünk. 
A lelke mélyén minden ember tudja, hogy ennek 
a valamikor szebb napokat élt Föld nevű 
bolygónak nincs gazdája. Aki azt hiszi, hogy a 
globalizáció megtorpan, mielőtt felemésztené 
kulturális és biológiai környezetünket, téved. 
Ne várjunk a cselekvéssel, hiszen a 
kőkorszaknak sem az vetett véget, hogy 
elfogyott a kő. 
A Titanic süllyed, de vannak mentőcsónakok. A 
mikroközösségek válhatnak a józan ész, a 
természetközeliség Noé bárkáivá, reményt adva 
emberi mivoltunk megőrzésére. Ami rendkívüli 
módon megnehezíti a ladikokra való átszállást, 
az a gigantikus méretűvé duzzasztott egónk. 
Civilizációnk olyan kényessé tette derék 
polgárait, hogy komfortzónájuk legcsekélyebb 
elhagyása is forradalmi indulatokat válthat ki. 
Persze korunkban a lázadás is a virtuális térre 
korlátozódik. Egy kényelmes fotelból a világháló 
valamely virtuális bilijében egetrengető viharokat 
vagyunk képesek korbácsolni indulataink 
korlátlan szabadon engedésével. Lehetőleg 
álnéven, vigyázva, hogy az általunk felkavart 
fekália nehogy ránk is fröcssenjen. 
Megváltoztatjuk a világot, majd ez a 
megváltozott világ változtat meg minket. Ez 
mára olyan sebességet ért el, hogy sokan azt 
sem tudják már, hogy fiúk-e vagy lányok, de ha 
mondjuk tudnák, azzal se mennének sokra, mert 
ki mondaná meg nekik, mit is kezdjenek ezzel a 
felismerésükkel, mihez igazodjanak, ha nők, és 
mihez ha férfiak. 
Hány meg hány mentőcsónakot láttam már 
elsüllyedni, mert senki sem evezett,mert össze-
vissza eveztek, mert túl kevesen voltak, mert túl 
sokan voltak, mert nem tudták eldönteni, mi a 
helyes irány. Ennek ellenére itt állok én is, tökhéj 
ladikom orrában a háborgó tengert fürkészem és 
kérlelhetetlenül mutatom az irányt és 
könyörtelenül diktálom a tempót. Mögöttem erős 
és elszánt evezősök,férfiak és nők. Tudom, 
hogy nem vagyok különb náluk és hiszem, hogy 
nem bennem bíznak, hanem abban, amiben én 
is bízok. 
Kassai Lajos Kaposmérő, 2018. március 1. 
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A Művelődési Ház programjai 

Március 22.17 óra Tanszaki hangverseny 

Április 14. 17 óra Költészet Napja 

Szeretettel várunk minden verset kedvelő 

érdeklődőt. Várjuk azokat is akik szivesen  

elmondanák, felolvasnák  kedves versüket 

az ünnepségen. Korhatár nincs. 

Április 18. 17 óra  Nagy Ádám  PR 

asszisztens előadása:KRITIKAI 

GONDOLKODÁS A MÉDIÁBAN- A 

MÉDIA MANIPULÁCIÓ 

LEGHATATÁTOSABB „ ELLENSZERE” 

Mi az a kritikai gondolkodás? Hogyan 
védhet meg minket a média 
manipulációjával szemben 
és hogyan alkalmazhatjuk azt a 
mindennapokban? 
Az előadás során választ kaphatunk 
arra is, hogy mennyire torzítják az 
információkat a közösségi média és az 
online keresőrendszerek algoritmusai. 
Valamint azt is megtudhatjuk,hogy 
milyen módon ismerhetjük fel az 
álhíreket 

Április 21 .BORVERSENY 

 

Tavaszi napéjegyenlőség (március 
21 körül): 
 
A térben a Kelet pontja, vagyis ahol 
felkel a nap. Ez a napfelkelte képe, 
a születés, az új dolgok 
elkezdésének időminősége az év 
körén. Pont, ahogyan egy nap 
elkezdődik. 
Ez az évszakok között a Tavasz, amikor 
kirügyeznek a fák, elindul újra a 
természetben az élet, a növekedés a 
fény hatására. 
A március 21-június 21-ig tartó 
időszakban tehát képesek lehetünk mi 
is elindítani, megnöveszteni valamit, 
ami a nap-tudatunk szerint kívánatos. 
Ezt támogatja az idő nap-minősége. 
Ezen a napon egyensúly van kívül a 

világban: épp annyi ideig van nappal, 
mint ameddig éjszaka. Vagyis a fény-
sötétség erők egyensúlyban vannak. 
Ahogy kint, úgy bent, azaz bennünk is. 
Ebből az egyensúlyi pontból kezd el 
erősödni a fény napról napra, hogy 
majd 3 hónap múlva elérje a 
csúcspontját. 
Ha a kört nézzük, akkor ezen a ponton 
egyensúlyban van a felső, és az alsó 
világ, a tudatos, és a tudatalatti. Ez a 
születés, elindulás egyensúlya, vagyis 
erről a pontról kifelé, felfelé indulunk el 
a nappal, a fénnyel együtt. Ezen a 
napon egyetlen pillanat alatt 
tudatosíthatjuk magunkban a két erőt 
harc nélkül, teljes egyensúlyban, mert 
ez egy látszólagos nyugalmi 
állapot. Mérlegre tehetjük, mit 
akarunk megszülni, minek 
akarunk életet adni abban az 
évben. Ezt célszerű ezen a napon 
átgondolnunk, átéreznünk, és 
elhatároznunk, hiszen szándékunkat 
támogatja most az idő. Minden, amit 
kívánunk (újként) a magunk számára 
egy év alatt, azt most idézzük meg, hogy 
elindulhasson az idő útján felénk, hogy 
majd a térben is megnyilvánulhasson. 
Most van itt az ideje, ezen a napon, 
hogy megnevezzük, magunkhoz hívjuk. 
Ne feledd, aminek életet adsz, azért 
felelős vagy! Azzal együtt fogsz élni, az 
belép a világodba. Ezért olyat kérj, 
amiben a legnagyobb tisztaságú szeretet 
működik, és nem árt sem neked, sem 
másnak. 
A tavaszponton – ahogy a 
napfelkeltekor is – arccal a nap felé 
fordulunk, a fény felé a hosszú sötétség 
után. Új levegőt veszünk, új év 
kezdődik, ez az új dolgok 
megszületésének, táplálásának, 
gondozásának ideje. A megújulás, az 
újjászületés.       Forrás: Internet 
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