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Pócsmegyeri Kisbíró

Szent István napja, államalapító szent kirá-
lyunk napja van ma.

A magyarság számára különösen kedves 
ez a nap, hiszen ma a  több, mint ezeréves 
keresztény magyar állam alapítását és fennál-
lását is ünnepeljük.

Az augusztus 20-i ünnepélyek alkalmá-
val tisztelettel kell emlékeznünk mindazok-
ra, akik a szent istváni örökséget, az ország 
függetlenségét, a kereszténységet, a magyar-
ságot megvédték számunkra és utódaink 
számára. Az idén tavasszal az Országgyűlés 
által elfogadott új Alaptörvényünk az alábbi-
akat mondja erről:

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, 
az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden 
magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István 
királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra 
helyezte a magyar államot, és hazánkat a ke-
resztény Európa részévé tette.

Büszkék vagyunk az országunk megma-
radásáért, szabadságáért és függetlenségéért 
küzdõ õseinkre.

Büszkék vagyunk a magyar emberek 
nagyszerû szellemi alkotásaira.

Büszkék vagyunk arra, hogy népünk év-
századokon át harcokban védte Európát, s 
tehetségével, szorgalmával gyarapította kö-
zös értékeit.

Elismerjük a kereszténység nemzet-
megtartó szerepét. Becsüljük országunk 
különbözõ vallási hagyományait.

Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt év-
század viharaiban részekre szakadt nemze-
tünk szellemi és lelki egységét.

Hálával kell őseinkre gondolnunk, minde-
közben érték- és nemzetmentő munkájukat 
folytatnunk kell. 

Ugyan Szent István király a Magyar Álla-
mot megálmodó királyként, államférfiként él 
tudatunkban, hangsúlyoznunk kell, hogy fe-
lejthetetlen nagysága leginkább mégiscsak a 
tetteiben nyilvánult meg. Az álmai, elképze-
lései, tettei nélkül nem lettek volna elegendő-
ek egy erős alaphoz. Fáradhatatlan munkája, 
iránymutatásai évszázadokon  át biztosítot-
ták, hogy Magyarország megmaradhasson 
Európa szívében függetlenségében, keresz-
ténységében, magyarságában. Ezeket a tette-
ket a megszülető  nemzet  hite ösztönözte.  
Iszonyatos erőre, kitartásra volt szükség 
véghezvitelükhöz azokban az időkben, ami-
kor mindenki azonnali sikereket várt. 

Ezek a fundamentumok váltak az ezer 
év alatt oly sokszor megtépázott, olykor 
elfoglalt és önrendelkezésétől többször 
megfosztott ország biztos alapjaivá, ezek 
azok az értékek, amelyek máig is kitartanak.
Magyarország a hit és az összetartozás ere-
je, valamint a tettek által született meg és éli 
azóta is mindennapjait. Még akkor is él, tal-
pon van, mikor az elmúlt ezer esztendőt át-
tekintve azt láthatjuk, hogy ez az elszántság 
folyamatos támadásoknak volt és van kitéve.

Szent István tetteire és a szellemiségét őr-
zőkre kell akkor is emlékeznünk, amikor az 
erőinket felemésztő akadályokkal, újabb és 
újabb kihívásokkal, kíméletlen ellenségekkel 
nézünk szembe. A mi ellenségeink most nem 
fegyvert szegeznek nekünk, hanem kiszolgál-
tatottsággal, adóssággal, elzálogosított  jövő-
vel fenyegetnek. Kimerítő és keserű csatákba 
kényszerítenek, amelyek azért is nagyon 
nehezek, mert joggal érezhetjük úgy, hogy 
akaratunk kívül - mások  hibájából - kerül-
tünk e csataterekre. Kimerítő és keserű, mert 
úgy érezhetjük, nem tudjuk olyan gyorsan 
győzelemre vinni a csatáinkat, ahogyan azt 
sokan várják. Érezhetjük úgy, hogy a hit, az 
összetartozás és a tettek ereje megfogyatko-
zik. Amikor mindez már elviselhetetlenül 
nehéznek tűnik, akkor kell emlékeznünk és 
erőt gyűjtenünk Szent Istvántól és az általa 
teremtett nemzet nagyjaitól, akik a maguk 
idejében hasonlóan nehéz harcokat vívtak és 
nyertek meg.

 Most, 2011-ben, csak rajtunk, a mi össze-
fogásukon és kitartásunkon múlik,  hogy  si-

keressé tudjuk-e tenni Magyarországot. A 
mi kis településünk életében is nyomon kö-
vethető, hogy összefogással, közös tetteink 
alapján az életminőségünket pozitívan befo-
lyásoló dolgokat alkothatunk. Itt meg kell 
említenünk mindazokat a kezdeményezése-
ket, amelyek elsősorban a civilek összefogá-
sával születtek, és amelyekre mindannyian, 
akik itt élünk, büszkék lehetünk: a Zöldszi-
geti Kör Polgári Egyesület színvonalas kul-
turális programjait, a Surányi Alapítvány által 
szervezett Surány Fesztivált és sportprogra-
mokat, a Surányi Fürdő Egyesület gyermek-
és szabadidős programjait, a Vata Kör és az 
önkéntesek időt és munkát nem kímélő te-
vékenységét, amellyel a Művelődési Házunk 
udvarát rendbe hozták, otthonossá tették. 
Nem feledkezhetünk meg arról az összefo-
gásról sem, amely az árvízhelyzetek alkalmá-
val érezhető, amikor nem számít, ki honnan 
jött, kinek mi a civil foglalkozása, vagy hogy 
pócsmegyeri, vagy surányi -e, mindenki egy 
emberként dolgozik, tesz a településért. És a 
sort még folytathatnánk..

 Ezek a tettek mind megmutatják, hogy 
milyen nagy erő rejlik az összefogásban, a 
közös cselekvésben.

Egy évvel ezelőtt - azért mert korábban 
mindent elsodort az ár- és belvíz és több száz 
magyar család veszítette el otthonát -, az 
összefogásnak szenteltük augusztus 20-dikát. 
Ezt követően néhány hónap múlva újabb 
csapás érte országunkat, mikor a szörnyű 
vörös-iszap áradat pusztított.

Az összefogás ekkor is megmutatta, 
hogy nem a szavak és az álmok, hanem a 
tettek azok, amelyek az otthonokat újjáépít-
hetik. 

A tettek azok, amelyekkel életünket job-
bá tehetjük magunk és utódaink számára.

A tettek azok, amelyek ezt az országot 
és nemzetet megújíthatják.

Az összefogás megmutatta, hogy amikor 
„Együtt az ország”, akkor bizony bármire 
képes.

Ne feledjük el, hogy amikor együtt cse-
lekszünk, akkor magunknak és utódainknak 
teremtünk értéket. Amikor tettekben is 
„Együtt az ország”, képesek vagyunk olyan 
alapot építeni, amely erős, akárcsak Szent 
Istváné.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
További fotókat az ünnepségrõl és a 

futóversenyrõl a 3. oldalon talál!

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Zsigmondné dr. Vitályos Eszter alpolgármester ünnepi beszéde
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A nyári pihenőidő után ismét munkához lá-
tott a Képviselő-testület szeptember 13-án, 
18 órakor. A testületi ülést megelőzően 15 
órakor került sor a Pénzügyi- Településfej-
lesztési Bizottság ülésére. A polgármester, 
jegyző és a Bizottság három képviselő tagja 
ugyancsak fárasztó, maratoni tanácskozás 
elé nézett, a várhatóan estébe nyúló ülé-
sezés miatt. A bizottsági ülésen kerül sor 
a Bizottság hatáskörébe tartozó napirendi 
pontok részletes megbeszélésére, a Testü-
let elé terjesztendő javaslat összeállítására. 
Ennek ismertetése és elfogadásra ajánlása a 
Képviselő-testület előtt a Bizottság elnöké-
nek feladata.

A bizottsági ülést követően Németh 
Miklós polgármester ismertette az ülés na-
pirendi pontjait.

Miután a Képviselő-testület jóváhagy-
ta a javasolt napirendi pontokat, Németh 
Miklós polgármester beszámolt a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról, illetve 
a megtett intézkedésekről. A beszámolót a 
Testület elfogadta.

Az 1. napirendi pont alatt, Fazekas Já-
nos képviselő, a Pénzügyi-Településfejlesz-
tési Bizottság elnöke a 2011. évi gazdálko-
dás első féléves beszámolójával kapcsolatos 
bizottsági állásfoglalásról  tájékoztatta a 
képviselőket, akik a részletes anyagot elekt-
ronikusan megkapták.

Az elnök elmondta, hogy a gazdálkodási 
eredmény jobb, mint amire számítani lehe-
tett. A beruházások és az önkormányzat pe-
res ügyének lezárása komoly kiadást jelen-
tett, hitelfelvétel nélkül, óvatos, megfontolt 
gazdálkodással működött az önkormány-
zat. A költségvetés főszámai időarányosan 
alakultak. Fazekas János elnök elismeréssel 
szólt a hivatalban folyó egyre színvonala-
sabb pénzügyi és számviteli munkáról. 

Az Önkormányzat 2011. évi költségve-
tési előirányzatainak első féléves teljesítésé-
nek fő számai:

Az éves módosított előirányzat 
kiadási főösszeg:  287 227 eFt    
a 2011. I. féléves teljesítés: 112 950 eFt  39,3%
bevételi főösszeg: 287 227 eFt    
a 2011. I. féléves teljesítés: 136 331 eFt  47,5%

A Képviselő-testület elfogadta a beszá-
molót.

Fazekas János képviselő megjegyezte 
továbbá, hogy a további fejlesztésekhez hi-
telkonstrukciót kell indítani, miután több 
téma a III. negyedévre érett be. 

Németh Miklós polgármester megkö-
szönte Simon Zsuzsa gazdálkodási előadó 
és a Bizottság munkáját. Áttérve a 2. napi-
rendi pontra a 2011. évi költségvetési ren-
delet módosításának megtárgyalására, hoz-
zátette, hogy azt az önkormányzati törvény 
szerint negyedévente aktualizálni kell.

A költségvetési rendelet módosításához 
részletesen kidolgozott táblák álltak a képvi-
selők rendelkezésére a módosítások indoklá-
sával, melyet a Testület tagjai elfogadtak.

A következőkben Molnár Gyöngyi 
jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
falu gyermekei számára létrehozandó ját-

szótér ügyében két szervezet, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat és a Zöldszigeti 
Polgári Kulturális Egyesület is mozgolódik. 
Dr. Borzsák Enikő, az Egyesület elnöke írá-
sos beadvánnyal fordult a Testülethez.

Németh Miklós polgármester elmondta, 
hogy az Egyesület évek óta gyűjti a pénzt 
jótékonysági rendezvényeivel. Pályázaton 
is részt vettek a játszótér anyagi fedezeté-
nek biztosítására, sajnos eredménytelenül. 
Önkéntes helyi lakosok közreműködésével 
kívánják megoldani a kivitelezést. Kérésük, 
az, hogy kerüljön kijelölésre megfelelő te-
rület. A polgármester türelmet kért. A Tes-
tület jelölje ki a helyet.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 
Fővárosi Vízmű tulajdonában lévő, hasz-
nálaton kívüli területen kíván játszóteret 
kialakítani. Dr. Borzsák Enikő együttmű-
ködési megállapodásban gondolkodik.

A Testület állásfoglalása a játszótér 
kérdésében, Németh Miklós polgármester 
járjon el a Fővárosi Vízművek vezérigazga-
tójánál, hogy az önkormányzat hasznosítási 
jogot kapjon a területen.

Az 5. napirendi pont a Barangoló Óvo-
da Alapító Okiratának módosítása volt, me-
lyet a jogszabályi előírások alapján a hivatal 
pénzügyi csoportja készített elő.

A 6.-7.-8. napirendi pontok alatt külön-
féle, nem helybeli támogatási kérelmet te-
kintett át a Testület és úgy döntött, hogy a 
jelen helyzetben nem tud anyagi támogatást 
nyújtani.

A 11. pont alatt interrégiós pályázat el-
érhetőségének megtárgyalására került sor. 
Ehhez a napirendi ponthoz szlovák vendé-
gek érkeztek Besztercebányáról. A közösen 
beadott pályázatokat 95%-ban támogatja 
az EU. Részben felnőtt továbbképzésre, 
részben környezetbarát, vízbázist védő be-
ruházásokra nyílik lehetőség, amit célszerű 
megragadni, miután a középmagyarországi 
régió számára itthon egyelőre nincs kiírt 
pályázat.

Az együttműködésbe a Corvinus Egye-
tem is bevonásra kerülne szakmai felügye-
lőként.

A következő napirend az évek óta hú-
zódó Megyeri fasor kérdés megoldásáról 
szólt. A Kormányhivatal hivatalosan átadta 
az Önkormányzatnak a Megyeri fasort. Az 
átadásról jegyzőkönyv készült. A megálla-
pított kártalanítási összeg kifizetésre ke-
rült, a Megyeri fasor 8 méter széles útjának 
kialakítási munkálatai szeptember 14-én 
megkezdődnek.  

Az aktuális témák sorában újra bérbe-
adásra került a rév melletti épület, ahol kis 
üzlet nyílik.

Ezt követően a képviselők elé került 
a 367 aláírással ellátott kérelem, mely a 
Surány-Felsőgöd kishajójárat téli időszak-
ban való működtetése tárgyában kelt. Né-
meth Miklós polgármester elmondta, hogy a 
közútpótló eszköz biztosítása állami feladat, 
a szigeti polgármesterekkel összefogva ke-
resnek megoldást.

Csémy Istvánné

Önkormányzati Hírek Köszönet

Van egy havilap, úgy hívják, hogy 
Pócsmegyeri Kisbíró,
melynek 10 éve szerkesztője, 
készítője a surányi Csémy Kató.
Szívvel-lélekkel dolgozott és 
dolgozik az újság készítésén,
hírekkel,  hirdetésekkel tűzdeli tele 
minden hónap közepén.

Minden fontos eseményről  
bőségesen tájékoztatott,
fényképeket mellékelve sokszor 
megmosolyogtatott. 
A korrekt, megbízható 
tájékoztatásért  különdíjat lehet adni,
ezért Pest megyei Média díjat 
2008-ban megkapta  Kati.

Lelkiismeretes munkájáért, a 
Kisbíróért köszönet és hála illeti,
a település lakossága az újságot 
ezután is figyelemmel kíséri.
A rossz kritikát – mely sajnos azért 
adódik – kérjük elfelejteni,
mindig csak a jóra, szépre és  
szeretetre kell emlékezni.

Kívánjuk, hogy sok-sok évig még 
szerkessze az újságot, 
tájékoztatva a legfrissebb 
eseményekről a lakosságot.
Egészséget, vidámságot és továbbra 
is jó munkát kívánunk,
köszönjük, hogy közöttünk él és 
mindenkor  a barátunk.

Az újságot szerető lakosok nevében  
a Polgármesteri Hivatal
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS 

NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:
HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕN KÍVÜL A HIVATAL BEJÁRATÁT ZÁRVA TARTJUK, MELYNEK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK.
KÉPVISELÕ-TESTÜLET

Az augusztus 20-i ünnepély képekben

Az új kenyér megáldása Kovách Tamás és Nagy Sándor lelkészek Dr. Kiss András szavalata

A Szent István napi ünnepi futóverseny győztesei
3-5 évesek  

1. Székely Áron
2. Hargitai Virág
3. Székely Zulejka

5-8 évesek
1. Kubatovics Ákos                         
2. Faluba Pál
3. Hargitai Hunor

8-14 évesek
1. Abdul Kevin Kristóf
2. Derekas Zoltán
3. Székely András

14 év feletti nők:
1. Szalai Anita
2. Bécser Janka
3. Simmonds Éva

14 év feletti férfiak
1. Major Tamás
2. Simmonds Jason
3. Hargitai Gábor

Babakocsis versenyző: Farkas Péter

(Az augusztus 20-i ünnepségről és a futó-
versenyről még több kép megtekinthető a 
web lap Fotoalbumában)

Fotók: Gyimesi János

A díjazottak

Rajt! A díjak
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LOMTALANÍTÁS
Lomtalanítási időpont Surány és 

Pócsmegyer területén: 
2011. október 17. (hétfő)

A lomtalanítást a fenti napon reggel 6 órától kezdjük meg 
és a lakosság által kihelyezett mennyiség függvényében még 
aznap be is fejezzük. Amennyiben olyan nagy mennyiséget 
helyez ki a lakosság, hogy a fenti napon nem tudjuk befe-
jezni az elszállítást, fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, 
hogy a következő napokon pótoljuk ezt. Az egy napra tör-
ténő meghirdetést a korábbi időszak negatív tapasztalatai 
indokolják, hisz akkor egy héten keresztül eltérő napokon 
folyamatosan helyezte ki a lakosság a lim-lomokat és ezért 
egy utcában több alkalommal is végig kellett járni az in-
gatlanokat.

A lomtalanítási napon a működésképtelen háztartási 
berendezések, feleslegessé vált bútorok, szerelvények be-
gyűjtése történik. Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne 
tegyenek ki építési hulladékot, zöldhulladékot, valamint 
veszélyes anyagokat (gumiabroncs, olajos kanna, hűtő-
szekrény stb.)!

Kérjük Önöket, hogy a lomokat kizárólag a szállítá-
si napot megelőző este, vagy legkésőbb a megjelölt nap 
reggel 6 óráig az ingatlanok elé készítsék ki! Tekintettel 
arra, hogy a lomtalanítást  végző szállítójárművek minden 
utcában csak egy alkalommal mennek végig kérjük, a fenti-
eket fokozottan tartsák szem előtt.

Zöldhulladék szállítási időpont Surány 
és Pócsmegyer területén: 

2011 november 17. (csütörtök)
A megjelölt napon kizárólag a kertekben, udvarokban, 
konyhában keletkező növényi szerves hulladékok elszál-
lítása történik. A biológiailag lebomló hulladékok aprítás 
és komposztálás után kerülnek hasznosításra. A zöldhul-
ladékok esetében faágakat, fanyesedéket, fűkaszálékot, 
vágott virágokat, falevelet gyűjtünk, melynek maximá-
lis mennyisége alkalmanként és ingatlanonként 1 m3. 
Kérjük, hogy a nagyobb ágakat összekötve, kis kötegekbe, 
a falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot ép és zárt 
zsákban helyezzék az ingatlanok elé!

Kérjük Önöket, hogy  a zöldhulladékot a szállítási 
napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reg-
gel 6 óráig az ingatlanuk elé készítsék ki!

Veszélyes hulladékgyűjtés időpontja: 
2011. október 15. (szombat)

A gyűjtés során az alábbi hulladékokat szállítjuk el: fes-
tékes dobozok hígítók, lejárt szavatosságú gyógyszerek, 
növény védőszeres dobozok, akkumulátor, száraz elem, 
fáradt olaj. A korábbi éveknek megfelelően az Önkor-
mányzat által kijelölt, a szolgáltatóval egyeztetett helyszí-
nen történik a veszélyes hulladékok átvétele.

Kérjük, hogy kizárólag ebben az időpontban szállít-
sák a veszélyes hulladékokat a helyszínre!

Tisztelettel, Oláh Miklós operatív tervező
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Tüdőszűrés
Településünkön október 13-a és október 17-e között 
kerül sor az évenkénti tüdőszűrésre. A vizsgálat, mint 
minden évben, az ú.n. régi óvodában lesz. A szűrésről 

minden kedves lakosunk, illetve a családok levelezőlapon 
értesülnek, melyen megtalálható, hogy mely napon, mi-

lyen időpontban kereshetik fel a szűrés helyét.
A vizsgálatra mindenki hozza magával a társadalombizto-

sítási kártyáját.

Az Alaptörvény Asztala

2011. szeptember 1-jén a Pócsmegyer Polgármesteri Hi-
vatalában is elhelyezésre került „AZ ALAPTÖRVÉNY 
ASZTALA”, várva azokat a polgárokat, akik szeretnék 
megismerni és díjmentesen megrendelni az új Alkotmány 
Magyar Közlönyben megjelentetett szövegét.

Az Alaptörvény hatvannégy történelmi képpel illuszt-
rált díszkiadása is előjegyezhető lesz a későbbiekben. A ki-
adványt díszítő festmények történelmünk jeles eseményeit 
ábrázolják a Vérszerződéstől napjainkig.

Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Pócsmegyeren lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mam-
mográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kap-
nak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a vizsgálatra.

Jávorszky Ödön Kórház-ban 2011. október 7-17.
 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

Tel.: 06 (27) 620-620/1436
  A lehetőség adott! Éljenek vele!

Fotó: Gyimesi János
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Tízezredik ügyfél a 
Pest megyei 

kormányablakban      
A Kormány kiemelt célkitűzése a 
közigazgatás hatékonyságának növe-
lése és az ügyfélbarát, szolgáltató, Jó 
Állam megteremtése. A kormányzat 
az ügyfelek számára egyszerűbbé, 
gyorsabbá és áttekinthetőbbé kívánja 
tenni a közigazgatási ügyek intézé-
sét, e célkitűzés mentén az egyabla-
kos ügyintézés kiépítésének jegyében 
nyíltak meg 2011. január 3-án a Kor-
mányablakok, Pest megyében 3 vá-
rosban: Érden, Cegléden és Vácott. 

 Pest megyében a tízezredik ügy-
felet dr. Tarnai Richárd kormány-
megbízott fogadja 2011. augusztus 
17-én 15 órakor a váci kormányab-
lakban (dr. Csányi László körút 16. 
sz. épület földszintjén).

 A Kormányablak 30 ügytípus-
ban (pl. családtámogatási ellátások 
igénylése, egyszerűsített honosítási 
kérelem előterjesztése, ügyfélkapu 
regisztráció, Új Széchenyi Terv ke-
retei között elérhető pályázati konst-
rukciókról való tájékoztatás stb.) 
fogadja az ügyfeleket, e-ügysegédi 
szolgáltatást nyújt, valamint általános 
közigazgatási tájékoztatást ad az ér-
deklődőknek, munkanapokon 8.00-
20.00-ig tartó ügyfélfogadási időben 
állnak az ügyfelek szolgálatában. Az 
ügyfélszolgálatokról további részletes 
információk a www.kormanyablak.hu 
honlapon, valamint a helyi tarifával éj-
jel–nappal hívható 1818-as Kormány-
zati Ügyfélvonalon érhetőek el. 

Kiss Attila kommunikációs vezető

A múlt havi Kisbíróban olvasott egyik 
cikk, mely a fiatalokat szólítja fel cse-
lekvésre igen felkeltette az érdeklődé-
semet és elgondolkodtatott. A cikkből 
világossá vált számomra és az egyesüle-
tünk, a Zöldszigeti Kör Polgári, Kultu-
rális Egyesület tagjai számára, hogy jól-
lehet évek óta mi gondozzuk a Millen-
nium emlékére elhelyezett kopjafa kör-
nyékét, hiszen évente kenjük le faápoló 
és konzerváló szerrel, vásároljuk, vagy 
felhívással gyűjtjük a virágpalántát és 
gyomlálunk, név szerint is megnevezve. 
Kiss Irén, Berényi Péterné, Mayböhm 
Tiborné, Borszéki Lászlóné, mégis erre 
a feladatra, mint elvégzendőre a cikk 
írója most a fiatalokat buzdítja. 

Igen dicséretes a buzgalom, de biz-
tos vagyok benne, hogy akad még szá-
mos olyan terület, ahol lehetne végez-
ni munkát és nem hiszem, hogy éppen 
olyan területet kell erre kiválasztani, 
aminek már évek óta van gazdája.

Az 1956-os forradalom 50. évfor-
dulójára állított kopjafa környékét is az 
egyesületünk kezdte formálni. Sajnos 
az avatásra ajándékozott 27 tő bukszus 
a kutyák áldozata lett, így ma már csu-
pán három él. Néhány évig küzdöttünk, 
majd ennek a kopjafának a gondozását 
egy magát megnevezni nem kívánó há-
zaspár vállalta magára és mindnyájan 
láthatjuk munkájuk eredményét, hi-
szen mára az általuk ültetett növények 
már szépen erősödnek és virágoznak.

A pócsmegyeriek tavaly megrende-
zett világtalálkozója előtt elhelyezett 

faluköszöntő táblák virágosítását pedig 
Kiss Irén vállalta magára és a kiültette 
növények eltűnése, vagy kipusztulása 
után újólag beültette és öntözi. 

A kopjafák környékének és az egész 
település tisztaságának védelmezése és 
megőrzése pedig mindenkinek a köte-
lessége kellene legyen. Mindenkinek 
ügyelni kellene, hogy ezek a területek 
ápoltak és rendezettek maradjanak és 
nem szemétlerakónak, cigarettacsikk 
eldobálására alkalmas helynek kellene 
tekinteni, hanem olyan területeknek, 
amire vigyázni kell és védeni. Mindnyá-
junk kötelessége, hogy ügyeljünk ezen 
helyekre és  ne rondítsuk el nylon és 
egyéb zacskóval, flakonnal, cigarettás  
és sörös dobozzal. Az is üdvös lenne, 
ha az odaállított köveket nem mozdí-
taná el senki és nem helyezne helyettük 
kevésbé szép, és nem oda illő követ.  

Az, aki nem képes valami hasznosat 
tenni, legalább attól tartsa vissza magát, 
hogy romboljon és szemeteljen!

Vitathatónak tartom a magántu-
lajdonban lévő épületek gondozásá-
ra való felhívást is. Érthető, hogy az 
említett épületek ápolásra védelemre 
szorulnak, de mindegyik magántu-
lajdon, így azok gondozására történő 
felhívás komoly problémát is jelent, 
és még ha jó szándékkal történik is, az 
csupán illetéktelen beavatkozás. 

Borzsák Enikő
a Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturá-

lis Egyesület elnöke

NÉHÁNY  GONDOLAT

Közlemény

2012. évre ez év szeptember 30-ig  igényelhető a 
nagycsaládosok részére  gázárkedvezmény

A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek csalá-
di pótlékban– kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012. évre, 
amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a beje-
lentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár 
Megyei Igazgatóságához. 

A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla 
másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát mellékelni. A 
hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők 
közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól.

Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett családoknak, 
valamint letölthető a Kincstár honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá 
beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Állam-
kincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 
06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.

Magyar Államkincstár

ELŐZETES 
TÁJÉKOZTATÁS

Örömmel értesítünk minden ér-
deklődőt, hogy korábban elmaradt 
Kakuts Ágnes, a Kolozsvári Magyar 
Színház örökös tagjának Árva élet 
címmel meghirdetett előadása 2011. 
október 2-án vasárnap délután lesz a 
református templomban. 

Ahogyan azt már előzőleg ismer-
tettük az előadás egy 13 gyerekes 
csángó asszony életéről szól.

Az előadás pontos kezdésének 
idejéről plakátokon értesítünk min-
denkit. 

Zöldszigeti Kör Polgári, 
Kulturális Egyesület
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Kevés olyan méretű település büszkélked-
het azzal, – a Pócsmegyeren ma már hagyo-
mányosnak tekinthető alkalommal - hogy 
évente egy, néha két kiállítás megnyitására 
és megtekintésére van lehetősége. A néhány 

- emlékezetem szerint hat - éve kezdődött, 
a gyerekek tűzzománc munkáit bemuta-
tó kiállítás volt az első ilyen lehetőség itt 
Pócsmegyeren. Azt követően számos igen 
érdekes, színvonalas kiállítást tekinthettek 
meg az itt élők és a környékről ide érkező 

érdeklődők. Láthattunk selyemre festett 
képeket, iparművész tűzzománc képeit, a 
faluról és az itt élőkről készített csodálatos 
fényképeket, megcsodálhattuk a változatos 
falvédőket és egyéb konyhai terítőket, tö-
rülközőt, kenyérruhát és vizes pad terítőt. 
Volt rangos Biblia és Kálvin kiállítás.  Az 
elmúlt évben pedig gyönyörködhettünk a 
szebbnél szebb, sok ma már nem ismert kel-
méből készült régi szép viseletben, a válto-
zatos díszítésükben, és láthattuk a majdnem 
százéves menyasszonyi ruhát és a csipkés 
alsóneműket.

Most két fiatal művész igen gazdag és 
változatos munkáiból nyílt kiállítás. Az, aki 
vette a fáradságot és megnézte felejthetetlen 
élményben részesült, hiszen ezek a munkák 
az alkotók hihetetlen ötletgazdaságáról, 
lebilincselő színvilágáról és utánozhatatlan 
formai gazdaságáról tesznek bizonyságot. A 
faliszőnyegek és terítők a színek olyan har-
móniáját mutatják be, amelyek átjárják az 
emberi lelket. A párnák színei és mintázata, 
a bőrrel díszített tarsoly és a mintázott le-
mezkékből készített lovag elbűvölő. A kerti 

bogarak és halak egy másik világba visznek. 
A nemezelt kalapok és kesztyűk újabb cso-
da darabok. Aki járt a kiállításon és elolvasta 
az egyik művész írását a gyerekkorról, az el-
vesztett apáról az még inkább átérezte a két 
fiatal érzelemgazdagságát láttató munkák 
mögötti szenvedést is. 

Sokan jöttek ide Dömösről, Horányból, 
Szigetmonostorról, Szentendréről, Gödről 
és Budapestről, hogy megtekintsék ezt a 
csodát. A kiállítás olyannyira elbűvölte az 
itt járókat, hogy voltak, akik inkább itt, a 
kiállító teremben tornáztak az udvar, vagy 
a szomszédos helyiség helyett. 

A kiállítás annyira megérintette a Dö-
mösről ide látogató óvónőt, hogy szinte 
kiszakadt belőle  ezt a kiállítást el kell vin-
ni Dömösre is. Szeptember 10-én volt a 
Dömösön rendezett kiállítás megnyitója, 
amelyen Pócsmegyer neve rangos helyként 
szerepelt, mint egy olyan településé, amely 
ilyen értékes és színvonalas kiállításnak 
adott helyet. 

Gyarmathy Nina
Fotó: Gyimesi János

Vágó Kata és Vágó Zsófi kiállítása

Az alkotók

Ünnepélyes megnyitó

Káprázatos látvány!

TÁJÉKOZTATÓ
Örömmel értesítjük lakosságot, hogy a 
SZEI európai uniós társfinanszírozással 
történő újjáépítése befejeződött.

Intézményünk 2011. augusztus 26-án 
(pénteken) megkezdte az átköltözést és 
augusztus 29-tõl délután már a Kanonok 
u. 1. sz. alatt történnek a rendelések. 

 Az ünnepélyes megnyitó 2011. au-
gusztus 29-én (hétfő) 10.00 órakor volt. 

2011. 08. 29-től az alábbi szakrende-
léseink kerülnek vissza a Provincia épü-
letéből (2000 Szentendre, Paprikabíró u. 
21.), valamint, a Szentendre, Duna korzó 
18/a. sz. alatt lévő „Fehér ház” épületéből 
a Kanonok u. 1. sz. alatti épületbe

Belgyógyászat, Urológia, Kardioló-
gia, Neurológia, Szemészet, Mammog-
ráfia, Laboratórium, Ortopédia, Fül-
orr-gége, Reumatológia, Nőgyógyá-
szat, Fizioterápia, Terhesszakrendelés, 
Gyógytorna, Gyógyászati Segédeszkö-
zök Boltja

A Bükkös part 29. sz. alatti épületbe 
(volt neurológia, urológia) költözik.

Bőrgyógyászat-Bőr- és Nemibeteg-
gondozó

Az alábbi szakrendelések továbbra is a 
régi Szakorvosi Rendelőben (2000 Szen-
tendre, Bükköspart 36.) rendelnek.

Sebészet, Röntgen, Ultrahang, Tü-
dőgyógyászat-Tüdőgondozó-Tüdőszű-
rés, Szájsebészet, Fogorvosi röntgen

A rendelési idők változatlanok.
Dr. Pázmány Annamária

Intézményvezető

Kisbiro_2011_szeptember.indd   6 9/20/2011   8:57:29 PM



Sokszínűen telt el ez a nyár. Ez volt az első, amelyet teljes egé-
szében szolgálattal láttunk el. Az esti járőrözések, a nappali 
szolgálatok, az ügyeleti idők és a Surány Napokon való biztosí-
tásunk alkalmat adott arra, hogy jobban megismerjük a telepü-
lést és talán Önök is ismerősként üdvözöljenek minket. Most 
már biztosan állíthatjuk, hogy nincs olyan része a községnek, 
amelyen nem jártunk volna és lassan az utcanevek is mennek 
fejből. Kék cetliből is sokat osztottunk. Úgy ítéltük meg tud-
ják, hogy működünk, mert volt lakossági bejelentés is.

Felvetődött a Surányi Napokon, hogy mért Szigetmonos-
tor Polgárőrsége van itt. Lehet, hogy most kéne még egyszer 
tisztázni. A Szigetmonostori Polgárőrség mind a két község-
ben jelen van. Tagjai, akik nemcsak monostoriak, hanem surá-
nyiak is, akik szívesen látnak el szolgálatot mind a két faluban. 
Minden járőrözés során mind a két faluban jelen vagyunk.

A nyár hozta meg azt a lehetőséget is, hogy a Budapesti 
Polgárőr Szövetség pályázatán nyerve tagjaink felszerelése fej-
lődött. Egyenruha, rádió is került a szolgálatot teljesítők ke-
zébe, ezzel is megkönnyítve a kommunikációt, a szolgálatot. 
2 újabb polgárőrünk tett alapismereti vizsgát. Most készül 4 
tagunk a polgári természetőr vizsgájára. Előre láthatóan öten 
pedig az önkéntes tűzoltósággal is megpróbálkoznak.

Sok együttműködési megállapodást kötöttünk. Láttunk 
el a falukon kívül is szolgálatokat. Budapesten terület kiürí-
tésen, Szentendrén az Európai Népek Ünnepén és a Sziget 
Fesztiválon is részt vettünk. Az itt ellátott szolgálatok adtak 
jelentős tapasztalatokat, amelyek a Surányi Napokon is ka-
matoztatni tudtunk. Bekapcsolódtunk a Gépjármű Felderí-
tésbe. Rendelkezünk olyan eszközzel, mellyel a Rendőrség 
munkáját is megkönnyíthetjük az eredményesebb gépjármű 
ellenőrzésekkor.

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szívesen kap-
csolódnak be munkánkba. Sok együtt töltött, vidám, de fe-
gyelmezett időtöltést tudunk kínálni.

Dobos Ágnes

Nyár Pócsmegyeren és Surányban
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Hazaszeretetünk törtetlen
Töretlen volt, töretlen marad.
Mert nagyon szeretjük magyar hazánkat.
Volt idő, amikor valakik, valamiért
Ezt a szeretet meg akarták törni.
Nem tetszésüket akarták kifejezni.
De ez nem sikerült nekik.

Büszkék vagyunk magunkra.
Hogy minden időben,
Minden körülmények között
Magyarságunkat megtartottuk.
Bár száz sebből véreztünk, kitartottunk.
Kárpátalja ősi földjén,
Magyarok maradtunk.

Istenünkhöz, magyarul imádkozhattunk.
Tiszta szívvel óvtuk és ápoltuk
A ránk hagyott kincset,
Nemzetünk örökségét:
A drága magyar nyelvet.

Hisszük, hogy hazaszeretetből
Jelesre vizsgázunk.
Ezzel tettünk valamit
Nemzetünk oltárára.
Most fordult a kocka
Sorsfordító történelmet írunk.

Sok magyar embernek 
Teljesült  a vágya.
Meghallgattatásra talált imádsága
Ami tegnap még elérhetetlen
Álomkép volt csupán,
Ma valósággá lett.

Sok magyar emberből
Magyar állampolgár lehet.
Beteljesedett.

Hosszú, rögös út vezetett idáig.
De célba értünk.

Vezérünk a hit, a remény,
A szeretet volt.
Köszönjük Istenünk,
Hogy velünk voltál,
Ezen a hosszú úton.

Kérünk, maradj velünk továbbra is.
Ne hagyd el nyájadat,
Oltalmazd a magyar nemzetet
Mert magyarnak lenni
Büszke gyönyörűség
Míg igaz magyar él a földön
Nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön,

Bármi volt, bármi lesz.
A magyar, magyar lesz.
Igy éled újjá a nemzet.
Be gyönyörű nemzet, 
Ez a magyar nemzet.
Ilyet a jó Isten nem sokat teremtett.

Popovics Erzsébet ünnepélyes honosítása alkalmára írott verse

Popovics Erzsébet: HAZASZERETET

Pócsmegyer Község Önkormányzata gyors 
gyógyulást kíván Krafcsik Sándor úrnak, a 
Szigetmonostori Polgárőrség elnökének.
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Éppen 50 évvel ezelőtt, 1961 szept-
emberében, néprajz szakos egyetemi 
hallgatóként gyűjtöttem azokat a játé-
kokat, amelyeket most mutatok be kö-
zségünk lakóinak. Ahogyan ez főként 
a hagyományos falusi közösségekben 
lenni szokott, a felnőttek tárgyainak 
kicsinyített és egyszerűsített másai 
ezek a játékszerek. A XX. század köze-
pén még nem terjedtek el a kifejezetten 
gyermekek számára kidolgozott ügyes-
ség- és értelemfejlesztő eszközök, ame-
lyek ma meghatározók a kisgyermekek 
nevelésében.

Az első kettő fiújáték, mindkettőt a 
11 éves, ügyes kezű, csendes Kollár Fe-
rike készítette.

1. „Hajó”. A puhafából faragott 
játékszer jó 30 cm hosszú. A szögle-
tes „hajótest” elöl csúcsban végződik. 
Lécekből kialakított, szögekkel föl-
erősített „korlát” szegélyezi a lapját. 
Hosszanti tengelyében két „árbócrúd” 
helyezkedik el, amelyeket a fölső végü-
kön zsineg köt össze. A zsinegen tar-
ka rongydarab „zászlók” sorakoznak. 
Még egy nagyobb piros zászló is lebeg 
a hátsó árbocon. A hajótest közepére 
szögezett kis deszkadarab a „kabin”. A 
drótokból hajlított horgonyt („macs-
kát”) szögre kötözött spárga rögzíti a 
hajótest csúcsánál. – Ferike a hajótes-
tet egyik pajtásánál csinálta, ahol volt 

a háznál „satu”, a többi részét pedig 
otthon a „verandán”. Az iskolában, a 
politechnikai oktatás során tanult meg 
varrni, ezt a tudását gyümölcsözette a 
zászlók elhelyezésekor. – Pócsmegye-
ren aránylag nem sok gyerek csinált 
hajót akkoriban. Kollárék a Duna mel-

lett laktak, Feri a folyón úsztatta játé-
kát. Elmondása szerint, ha a vasmacska 
nyugalomban van, akkor a kötelét a kéz 
két ujja köré csavargatják és a vasmacs-
kát a kötéllel együtt a hajó fedélzetének 
sarkába fektetik.

2. „Ostor” Anyaga puhafa és szíj-
csík. A 61 cm hosszú nyél egyenes, 
zöldhéjú gally, geometrikus- és csiga-
vonal mintázatban lehántott. Véko-
nyabb végén körös bevágás, amelybe a 
77 cm hosszú szíj belefekszik, és három 
csomóval van megkötve. Feri talált egy 
egyszerű nyelű ostort, levette róla a szí-
jat és ahhoz „zöld fából” mintás nyelet 
csinált, csak a készítés öröméért. Nála 
fiatalabb, hét-nyolcéves gyerekek szok-
tak ostorral játszani. A legtöbben csak 
egyszerű hántolatlan botra szíjat kötöt-
tek, annak a végére „rafia sudár” került. 
A gyerekek este, amikor „jön haza a 
csorda, kergetik a tehenet” az ostorral, 
olyan volt akkoriban a falusi életkép… 
– Ha eltették a játék ostort, akkor a 
szíjrészét a nyél mentén a másik végé-
hez vezették, ott rögzítették.

A harmadik játék inkább lányoknak 
való. Ez áll legközelebb a felnőtti világ 
tárgyaihoz, mert csupán a kisebb mé-
retében tér el az „igazitól”.

3. „Kis kosár”. Hántott vesszőből 
font, kerek alaprajzú. Fenék átmérője 
11 cm, felső átmérője 19 cm, magassága 

pedig 23,5 cm. Szegélye díszesen font. 
Fülének kb. egyharmadát hánccsal kö-
tötték körül. Az 1961-ben már kopott 
kosarat kb. 1933-ban a váci vásárban 
vette fiatalasszonyként Horváth János-
né, az akkor két-hároméves kislányá-
nak. Jellegzetesen a munkára való ne-

velésre szolgáló tárgy. Amikor a gyerek 
szülei szedték az epret, megmondták 
neki, hogy kap valamit, ha ő is tele-
szedi a kosarát. Igyekezett is mindig. 
Neki csak a szélén volt szabad szedni, 
nehogy összetapossa az epret, mert itt 
„nem sorosan ültetik, hanem sűrűn”, 
mondta a már felnőtt tulajdonos 1961-
ben. Amikor a kislány megnőtt, már 
nem használták a kosárkát, utoljára a 
padlásfeljáró alatt volt. De 1960 táján 
is több pócsmegyeri család szokott ha-

sonló kis kosarat venni gyermekének 
Vácott vagy Szentendrén vásárban.

xxx
A gyermekjátékok köréből ez az 

utolsó közlésem a Kisbíróban. Ezután 
más itteni néprajzi témákkal jelentke-
zem kéthavonta.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri gyermekjátékok 18. – 
Játékszerek fából, vesszõbõl

Gyermek kosár

Hajó Ostor
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Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavasszal 
meghirdetett „Szép kert, gondozott kör-
nyezet” c. pályázati felhívás nyomán szá-
mos kerttulajdonos gondolta úgy, hogy szí-
vesen bemutatná példamutató munkájának 
eredményét. 

A versenyre jelentkezők bírálatát szakem-
berekből álló zsűri végezte előre meghatározott 
és nyilvánosságra hozott bírálati szempontok 
alapján. A zsűri nem volt könnyű helyzetben, 
hiszen „Ahány ház, annyi kert…”.

Elmondható, hogy otthonunk, házunk 
tükre az egyéniségünknek, ízlésünknek, tár-
sadalmi, anyagi helyzetünknek. A ház stílu-
sát a kert lehetőleg kiegészíti, megerősíti. 

„A kert mint építészeti alkotás termé-
szeti és művi elemekkel határolt és az embe-
ri használatra feltárt szabad terek rendszere, 
amelynek fő építőeleme a növény és amely 
egy meghatározott rendeltetés betöltésé-
re funkcionális és térbeli egységet képez, s 
esztétikai értékek hordozója.” 

A fenti meghatározásból kitűnik, hogy a 
kert határozott funkcióval, használati érték-
kel rendelkezik. Ez a pályázaton résztvevő 
valamennyi kertről kivétel nélkül elmond-
ható. Többségében pihenőkertekkel talál-
koztunk, de akadt kimondottan haszonkert 
is, ill. ahol a kettő ötvöződött. Elégedetten 
megállapíthatjuk, hogy a megtekintett ker-
tek mindegyikét szívvel-lélekkel, fáradságot 
nem ismerve alakította, formálja és gon-
dozza ma is tulajdonosa, örömüket lelik 
kertjükben, mindannyian szeretik a szép, 
egészséges növényeket, a különleges részle-
teket. Kertjük méltó módon keretezi, erő-
síti házukat.

Mégis mivel versenyről van szó, a zsű-
ri kiválasztott közülük öt kertet, amelyek 
az összes bírálati szempontnak leginkább 
megfelelnek, és ezért külön elismerésben 

részesülnek. Ezen kertek tulajdonosai kap-
ják az elismerő oklevél mellé Vertel Andrea 
szobrászművész alkotását a Zöldsziget Pol-
gári Kulturális Egyesületnek köszönhetően, 
valamint a Pócsmegyer Önkormányzata ál-
tal felajánlott vásárlási utalványt.

Ezen kertek a következőek:

1. Szabó Erika - Hunyadi u. 23.
A kerti tereket szinte művészien egy-

ségbe rendező kialakítás jellemzi kertjüket, 
ahol a funkció és esztétika összekapcsoló-
dik. Szép példája a keskeny telek élhetővé 
és élvezhetővé tételének. Pozitívként érté-
keltük a nálunk otthonos, jellemző fajok 
túlsúlyát.

2. Siklósi Adrienn - Petőfi S. u. 7.
A fenyők, a lombhullató és virágos 

növények közötti egyensúly és harmónia 
kiemelkedő, minden évszakban látványos 
kerttel találkozhatunk.

3. Zákány Nikoletta - Surány, Duna-
sétány 36.

Nagyvonalú kertkialakítás, rendkívül 
igényes részletekkel, ami a természeti és 
művi elemekre egyaránt vonatkozik. A kü-
lönleges növények elegendő teret kaptak, 
ezáltal megfelelően érvényesülnek. Kiemel-
kedően ápolt gyep és növényzet jellemzi a 
kertet.

4. Nagyné Fodor Irén - József A. u. 
10.

Csodálatos virágpompa fogadta a zsűrit, 
a lakóház a kertben folytatódik és a kettő 
szerves egységet képez. Mérhetetlen men-
nyiségű kétkezi munkával alakított kert.

5. Ibolya néni - Hunyadi u. 
A falu magjában a legszebb hagyomá-

nyos kialakítású kert, mely belesimul tágabb 
környezetébe az ápolt, virágos utcarészlet-

nek köszönhetően.  A régi porták hangula-
tát a jelenben is nagyszerűen megtestesíti. 
Gyönyörű virágos veranda kapcsolja egybe 
a házat és a kertet. Ezen együttes minden 
részletében kiemelkedően érezhető a gon-
doskodó kezek munkája.

A fenti öt helyezetten kívül szóban sze-
retnénk kiemelni dr. Kiss Andrásék kert-
jét, amely többségében honos lombhullató 
cserjéivel, gyümölcsfáival, nagyvonalú ki-
alakításával szakmai szempontból a falusi 
településhez és a környező tájhoz leginkább 
illeszkedő kert.

Külön említést érdemel a Rédei-por-
ta, amely talán a legnagyobb anyagi ráfor-
dítással, szakember által kivitelezett, de a 
tulajdonosok aktív részvételével épült gyö-
nyörű kert, ahol a kertkialakítás, az ízléses 
növényanyag kiválasztása a tulajdonosokat 
dicséri. Mindenképpen kiemelendő rendkí-
vül hangulatos elő- és utcakertje, valamint a 
hatalmas kert gondozottsága.

A külön említett kertek tulajdonosai, 
valamint a verseny további résztvevői mun-
kájuk elismeréseként szintén oklevélben 
részesülnek. Ezen kívül a zsűri az általa 
felajánlott ajándék növénnyel szeretne kö-
szönetet mondani a szíves fogadtatásért és 
kedvet csinálni a további sikeres kertészke-
déshez.

A további jelentkezők:
Balkay László-Surány, Árvácska u. 7.
Süle Ágnes-Surány, Körte u. 2.
Borszéki Lászlóné, Dózsa Gy. u. 9.
Dr. Kiss András-Táncsics u. 34.
Rédei Balázs-Hunyadi u. 9.
Varga Józsefné-Táncsics u. 20.  

Mindenkinek gratulálunk és kívánjuk, 
hogy továbbá is sok-sok örömet leljenek 
odaadó munkájukban, kertjeikben! 

A jövőre vonatkozóan megemlítenénk, 
hogy a zsűritagok a falut járva számos, a 
versenyben való részvételre alkalmas kertet, 
utcarészletet láttak. Reméljük jövőre ezen 
tulajdonosok is bátorkodnak benevezni, s 
még inkább nehéz helyzetbe hozni a bírá-
lókat.

Bordáné Annus Edina
Fotó: Gyimesi János

(A pályázaton szereplő kertekről a zsűri 
által készített képek megtekinthetők a www.
pocsmegyer.hu honlapon a Fotoalbumban.)
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„Szép kert, gondozott környezet”   2011

A képek a díjátadó ünnepségen készültek
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Bár a román történetírás a város első 
említését általában 1113-ra teszi, az a 
tény, hogy eredeti és hiteles levelekben 
Szent László Váradot 14 alkalommal 

említi. 1091-ben a kunok Bihar várát 
feldúlták, akkor Szent László a püspök-
ség székhelyét a védhetőbb Körös-parti 
területre, a későbbi Váradra helyezte át. 
Mindez 1091-93 között történt, amihez 
kötődve a váradi hagyomány 1092-t fo-
gadta el a püspökség és ezáltal közvetve 
a város megalapításának konvencionális 

időpontjaként és ehhez igazodva szer-
vezték meg 1892-ben és 1942-ben a 
Szent László ünnepségeket, majd 1992-
ben a Festum Varadinum ünnepségso-

rozat induló rendezvényét, melyet azó-
ta minden évben megtartanak.

III. Béla kezdeményezésére a pápa 
1192-ben szentté avatta I. Lászlót. A 
12 század második felétől kezdve Vá-
rad már minden olyan kritériumnak 
megfelel, amelyet történészeink a ko-
rabeli városokkal szemben támasz-
tanak: van egyfajta önkormányzata, 
van piaca, van kereskedő és iparos né-

pessége, ispotálya, szerzetes és koldu-
lórendi kolostora, polgárai pedig láto-
gatták a nyugati egyetemeket.

A város számottevő fejlődésének 

egy váratlan és gyors csapás vetett vé-
get, a tatárjárás 1241-42-ben, melyben 
a város lakosságának közel fele elpusz-
tult. A pusztítást leíró fő forrás Roge-
rius, váradi kanonok műve, a Carmen 
Miserabile (Siralmas ének). Részletek 
taglalása helyett csak annyit, hogy az 

Dr. Kiss András sorozata: 
városomról, Nagyváradról (2.rész)

Szent László király – Tóth István szob-
rász alkotása, jelenleg a székesegyház 
előtt, egykor a főtéren volt felállítva.

A székesegyház (Basilica minor) 1780-
ban szentelték fel

A Basilica nemrég felújított főhajója az 
orgonával

A Basilica nemrég felújított főhajója az oltárral A barokk róm.kat. püspöki palota bejárata a történelmi Ma-
gyarország legnagyobb barokk palotája volt. Tempfli József 
püspöknek sikerült visszaperelnie a román államtól. Csodála-
tos gyűjteménye van.
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öldöklés után üszkös romokban hagy-
ták a kihalt várost. Elpusztították az 
ereklyéket, kegytárgyakat, a püspökség 
összes kiváltságlevelét is.

Ezután mindent újra kellett kezde-
ni. Lodomér (1268-1279) püspöksége 
idején a helyreállítás felgyorsult, újjá-
szerveződött a káptalan, benépesült a 
város, újjáéledt Szent László kultusza. 
Jelentősen járult hozzá a város fejlődé-
séhez az a tény, hogy Szt. László sírja 
zarándokhellyé vált. A város 1320-1490 
között kiemelkedő középkori egyházi 
központ lett. Előrelépésének fontos 
szakasza volt a 15. század, amikor a Hu-
nyadiak korában a magyar humanizmus 
első európai szintű központja alakult 
ki itt Vitéz János húszéves püspöksé-
ge alatt, aki európai hírű könyvtárat 
rendezett be, melynek darabjait egész 
Európából, de főleg Itáliából gyűjtötte 
össze. Udvarában nevelkedett az ifjú 
Mátyás, aki itt szívta magába a könyv-
szeretetet, és aki később (1472-ben) e 
könyvek egy részét a saját könyvtárába, 
a Corvinákba kebelezte be.

Udvarában tartózkodott Janus Pan-
nonius (Czezmicei János) is, az első 
európai hírű költő. Vitéz János Vára-
don csillagvizsgálót is felállított. Sajnos 
e csúcsidőszak csak rövid ideig tartott, 
és 1465-ben hirtelen véget és, amikor 
Vitéz Jánost a király esztergomi bí-
boros-prímásnak nevezi ki. 1360-72 
között a Kolozsvári testvérek Márton 
és György elkészítik Szt. István, Szt. 
László és Szt. Imre álló bronzszobrát, 
melyeket a székesegyház előtt állítot-
tak fel. 1390-ben elkészítik Szt. László 
aranyozott bronz lovasszobrát. Ezeket 
a világraszóló szobrokat a török ura-
lom idején beolvasztották. A testvérek 
egyetlen fennmaradt műve a prágai Szt. 
György szobor (1373), melynek pon-
tos mása Kolozsváron van felállítva a 
Farkas utcai református templom előtt.

A 16. sz. első felében a város tovább 
fejlődött, egyes források a lakóházak 
számát 3000-re, a lakosságát 15-20 ezer-
re becsülték. Fráter György 1550-ben ki-
adatta Kolozsváron a Váradi Regestrumot, 
mely tartalmazta a püspökség kiterjedését. 
1558-ban Izabella királyné a közigazgatást 
a városi tanácsra bízta, innen számíthatjuk 
a tényleges városi önkormányzat kezde-
tét. (folytatás következik)

Középkori épületeket nem tudok 
mutatni, ezért újból néhány ma is álló 
és szívemhez is közel álló épület fény-
képét közlöm.

A szerző fotói. 

A kanonok sor árkádjai a Székesegyház közelében. Itt van a püspökség, a plébánia, 
a Szent László gimnázium, a Róm.kat. Caritas, könyvtár, galéria, stb. Valamikor itt 
laktak a kanonokok.

Hétvége
Ha eljön a vasárnapod
Azt pihenésre nem szánhatod
Mert akkor jön a kukás autó
Mikor az embereknek aludni jó

Ha előző nap valaki egy szemetest kitenne
Reggelre már semmi sem vóna benne
Arra gondolni is rémes
Hogy a kedvence lehet éhes

Vannak akik olyat is kidobálnak
Ami nagyon jó egy kutyának
Nem szabad őket hagyni szenvedni
Vasárnapra el kell a pórázról engedni

Hogy a kukákat kiborítsák
A benn lévő anyagokat újra hasznosítsák
Ha ez bosszantja is minden öreget és fiatalt
Ez is érdekelje a Polgármesteri Hivatalt.

Zsigmond Miklós

(Mint azt Tisztelt 
Poétánk is tudja

A csínytevő 
kutyusnak 
soha nincs 

gazdája! 
A szabályszegőkre 

büntetés várna, 
De mit tegyünk, 

ha tettes nincs
Csak az a 

szegény pára!)
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Kedves Háziasszony!
Az ősi Amerikában a maják már 4500 
évvel ezelőtt különböző kukoricafajtá-
kat termesztettek. Európában csak jóval 
később, Amerika fölfedezése után került, 
de viszonylag gyorsan elterjedt, így nem 
csoda, hogy a régi magyar konyhában is 
hagyománya volt az érett kukoricából, 
a kukoricalisztből és a darából készített 
sokféle ételnek: kásának, prószának, 
gánicának, polentának, galuskának stb. 
Napjainkban olcsósága és a gluténérzé-
kenység (egyéb gabonaszemekben, külö-
nösen a búzában található fehérjére való 
érzékenység) terjedése miatt ismét kezdik 
felfedezni a kukoricát. A törökbúzának, 
tengerinek is nevezett kukoricafajták so-
kasága között külön csoportot alkotnak 
a közvetlen emberi étkezésre nemesített 
csemegekukoricafajták. A friss csövek fő-
idénye augusztustól októberig, a szemes 
kukoricáé egész évben folyamatosan tart. 
A kukorica gazdag szénhidrátokban, ros-
tokban, E-vitaminban és vasban. Vásár-
lásnál a csövek szemeit körömmel hasít-
suk fel, ha elég érett, fehér színű folyadék 
csorog ki belőle. Amennyiben dobozos 
kukoricát vásárolunk, figyeljünk a lejárati 
dátumra.

Kukoricakrémleves zöldborsóval
50 deka friss hüvelyes zöldborsót kifej-
tek (így kb. 25 deka lesz belőle). A hüve-
lyeket megmosom, és 1 liter enyhén sós 
vízben, lefödve kb. 15 percig főzöm. 40 
deka konzervkukoricát levével együtt tur-
mixolok. A megfőtt zöldborsóhüvelyeket 
szintén áttöröm, és leszűrt főzővizével 
együtt egy fazékba öntöm. Felforralom, a 
kifejtett borsót meg a kukoricapürét hoz-
záadom és 10 percig főzöm. 1 evőkanál 
durumlisztet, késhegynyi pirospaprikát 
és fél deci vizet összekeverek. 2 deci zsír-
szegény tejfölt hozzáadok, és a forrásban 
lévő levesbe csurgatom. Épp csak 1-2 per-
cig forralom, majd a tűzről levéve apróra 
vágott metélőhagymával meghintem.

Elkészítési idő: 40 perc

Kukoricagánica
25 deka kukoricalisztet egy ép zománcú 
lábasban szüntelenül kevergetve sötét-
sárgára pirítok, majd kb. 1 liter gyengén 
sózott forró vízzel felengedem és kanállal 
elaprítom. Forró olajjal meglocsolom, és 
addig keverem, amíg apró nem lesz. Tá-
nyérokra halmozva, forralt tejjel leöntve 
tálalom. Régen zsírral készítették és főleg 
téli étel volt.

Elkészítési idő: 30 perc

Aludttejes prósza
5 deci aludttejet megsózok, és belekeve-
rek 1 tojást meg kb.50 deka kukoricalisz-
tet úgy, hogy jó lágy legyen. Kiolajozott 
tepsibe öntöm, a tetejére kemény szilva-
lekvárdarabokat szórok, majd 2-3 evőka-
nál olajjal megöntözöm, a sütőben köze-
pes lánggal megsütöm.

Elkészítési idő: 45 perc

Ganca
50 deka meghámozott és kockákra vá-
gott burgonyát enyhén sós vízben puhára 
főzök, majd saját levében összetöröm. 3 
evőkanál kukoricaliszttel összekeverem, 
és kevergetve sűrűre főzöm. 2 evőkanál 
olajon 1 nagyobb fej apróra vágott hagy-
mát aranysárgára pirítok, és a burgonya-
masszát ebben kanalanként megforgatom. 
Tejföllel meglocsolva, forrón tálalom.

Elkészítési idő: 35 perc

Túrós kukoricagombóc
3 tojás sárgáját 5 deka margarinnal és 1 
evőkanál szőlőcukorral habosra keverek. 
Hozzáadok 50 deka áttört túrót meg 10 
deka kukoricadarát, majd a tojások ke-
mény habbá vert fehérjét beleforgatom. 1 
óra hosszat állni hagyom, ezután evőka-
nállal, enyhén sós, forrásban lévő sós  víz-
be szaggatom, kb. 5 percig főzöm, ezalatt 

a gombócok feljönnek a víz tetejére. A 
gombócokat szűrőkanállal egyenként 
kiszedem, és olajban vagy margarinban 
pirított morzsában forgatom. Tálaláskor 
zsírszegény tejföl és joghurt keverékével 
öntöm le.

Elkészítési idő: 30 perc + 1 óra állás.

Polentapogácsa
2,5 deci tejet 8 deci vízzel összekeverek. 
Sóval és 2 gerezd zúzott fokhagymával 
ízesítve felforralom. 30 deka kukorica-
darát belekeverek, és kevergetve addig 
főzöm, amíg az edény falától elválik. A 
tűzről lehúzom, 10 percig lefödve állni 
hagyom. Ezután 3 tojást beleütök, csi-
petnyi bazsalikommal fűszerezem és jól 
összedolgozom. Egy kisebb tepsit alu-
fóliával kibélelek, és a kukoricakását két-
ujjnyi vastagon belesimítom. Megvárom, 
amíg kihűl és megkeményedik. Utána 
pogácsaszaggatóval kiszúrom, és nem túl 
forró vajban a pogácsák mindkét oldalát 
világosbarnára sütöm. Papírtörülközőre 
szedem, hogy a felesleges zsiradékot le-
itassam. Paradicsommártással és párolt 
póréhagymával tálalom.

Elkészítési idő: 60 perc

Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN

„Gyuri bácsi üzenete” -  9 dió naponta
A diófa levelének jótékony hatását gyakran hangsúlyozzuk. Ne felejtsék el azon-
ban, hogy a termése is védi egészségünket. Ha minden nap megeszünk 9 diót és 
egy teáskanál dióolajat, csökkentjük a stresszt és lemegy a vérnyomásunk. Azért 
van ez, mert a dió tele van telítetlen zsírsavakkal és omega 3-mal.

Zsírpárnák itt és ott
Amerikai kutatók (Mayo klinika) felfedezték, hogy a karon, melleken és a ha-
son felhalmozott zsírpárnák hajlamosítanak az anyagcsere betegségekre, többek 
között a cukorbetegségre. A comb és fenék tájéki hízás viszont megvéd bennün-
ket ezektől a betegségektől. Az ok: a hason elraktározott zsírfelesleg kitágítja a 
sejteket, az alsó testrészen viszont a zsírsejtek száma szaporodik, ez fejt ki védő 
hatást az anyagcsere betegségekkel szemben.

Természetes, kártevők elleni szerek:
Levéltetvek ellen ültessünk zsályát a növény mellé, vagy permetezzük csalánle-
veles vízzel (az öntözővízben áztassunk 1-2 szár friss csalánt 2-3 napig).

A hangyákat elriasztja egy darabka citrom, egy kevés kávézacc.
A zsálya, rozmaring, kakukkfű, petrezselyem illatát nem kedvelik a káposz-

talepkék és a csigák sem. Csigák ellen szórhatunk hamut is a növények tövéhez, 
vagy tehetünk egy tálkába sört a kertbe.

Hatékony szúnyogriasztó növények a bazsalikom és a levendula. A muskátli 
is távol tartja ezeket a kellemetlen látogatókat.

Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes
a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület lapjából
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AUTÓSZERVIZ
MEGNYÍLT

(Tahitótfaluban a Kékduna TSZ. területén,
a benzinkút mellett)

• Autó műszaki vizsgáztatás HELYBEN

• Autójavítás    • Gumijavítás 
• Autóvillamosság • Gumiszerelés
• Karosszérialakatos • Gumiabroncs értékesítés
• Autófényezés  (személy, teher és mező-
• Alvázvédelem gazdasági gépjárművekre)

• Autódiagnosztika
Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 13:00

Párkánszky autószerviz
06-30-335-9552

Tisztelt Utasaink és 
Surány-Pócsmegyer 

Polgárai!
Vegyes érzelmekkel értesültünk arról, hogy alá-
írásokat gyűjtenek, hogy a surányi kishajó egész 
évben üzemeljen.

Egyrészről boldogok vagyunk, mert sokan 
tudnak a révátkelő újra indulásáról, és nekünk is 
visszaigazolás, hogy nem hiábavaló a munkánk.

Másrészről szomorúsággal tölt el minket, 
hogy idén talán a kedvezőtlen időjárás miatt, de 
már a nyarat is veszteséggel zártuk.

Addig, amíg az őszi napokon az utazóközön-
ség létszáma átlagban napi 10-15 fő, nem tudjuk 
egész évben üzemeltetni a révátkelőt.(Csak zá-
rójelben jegyzem meg, hogy egy minimális nye-
reség eléréséhez napi 100 utas szükséges.)

Kérjük önöket, hogy csak azok írják alá a 
petíciót, akik szavatolják, hogy naponta kétszer 
igénybe is veszik a szolgáltatást. Ez legyen egy-
fajta közvélemény kutatás is.

Jelenleg az önkormányzat lobbizik támogatá-
sért, annak érdekében, hogy a révátkelők zavarta-
lanul üzemeljenek, de a válaszra még várni kell.

Köszönjük türelmüket.

Peiker és Társai Kft.

Aláírásgyűjtés a Surány-Felsőgöd 
kishajó téli üzemeltetéséért

A szeptember 13-i testületi ülés napján személyesen adta át a hivatalban 
a 367 aláírással ellátott kérelmet Dr. Halász Aurélné, Pócsmegyer-Surány 
Díszpolgárának özvegye. A kérelmet annak megfogalmazója a Képviselő-
testülethez intézte az alábbiak szerint:

„Tisztelt Képviselők!
 Örömmel vettük a surányi rév működését a nyári időszakban.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a révközlekedés feltételeit egész 

évben biztosítani szíveskedjenek, Surány-Felsőgöd vonatkozásában is.
2011. szeptember”
A kérelem aznap a Képviselő-testület elé került. Mielőtt a Peiker és 

Társai Kft. leszerződött Önkormányzatunkkal a kishajójárat nyári szezo-
ni üzemeltetésére, lapunkban tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a valami-
kori állami tulajdonban lévő Pestmegyei Kishajózási Vállalat megszűnése 
óta a dunai átkelő kishajókat magánvállalkozók működtetik vállalkozás-
ban, némi haszon reményében.

A Peiker és Társai Kft. a remélt haszonnal szemben 2010. augusztus hó-
naptól ez év szeptember 1.-ig  durván 1,6 millió forint veszteséget könyvelhet 
el. Ugyanis a minimális haszonnal járó napi 100 utassal szemben átlagosan 36 
fő utazott összesen naponta a 8 átkelés alkalmával a nyári szezonban.

Ha a kérelmet aláíró 367 főnek csak a fele éves bérletet váltana, máris nem 
lenne gond a téli-nyári üzemeltetés. A vállalkozótól részletes kimutatást ké-
rünk bevételeiről és kiadásairól, melyet ismertetünk majd az újság lapjain.

Esély lehet a megoldásra Németh Miklós polgármesternek a testületi 
ülésen elhangzott kijelentése, mely szerint a szigeti polgármesterekkel 
összefogva kísérel meg eredményt elérni.

Addig szíves türelmüket kérjük.
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Sorszám Jelzés, eset Cím Leírás Riasztott 
rajok

1. 2011.09.12
08:32
Mûszaki 
mentés

Leányfalu
Akácos út vége

A jelzett helyen egy kb. 8 m magas 50 cm átmérõjû nyárfa veszélye-
sen megdõlt, járókelõket veszélyeztetett. Az egység két tag dugólétra 
és motoros fûrész segítségével a fát eltávolította, a veszélyhelyzetet 
megszûntette. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. 
Fokozat I-es.

Endre/1

2. 2011.09.12
11:55
Mûszaki 
mentés

Pócsmegyer
Sziget út 
Mély út 
keresztezõdése

Jelzett helyen egy VW és egy Ford személygépkocsi ütközött. A bal-
esetben egy nõ könnyebben sérült, õt a mentõk a helyszínen ellátták. Az 
egység a kifolyt üzemanyagot felitatta, a forgalmi akadályt megszüntette. 
Anyagi kár a két személygépkocsiban keletkezett,   személyi sérülés 
történt. Fokozat I.-es.

Endre/1

3. 2011.09.12
19:39
Mûszaki 
mentés

Szentendre
Ady Endre út 
41. elõtt

A jelzett helyen egy Land Rover Freelander típusú személygépkocsi a 
bal oldalával út menti árokba csúszott. Az egység vetter párnák, pallók és 
drótkötél segítségével az útra visszavontatta, forgalmi akadályt megszün-
tette. Személyi sérülés nem történt. Fokozat: I.-es Kiemelt.

Endre/1, 
Endre/
mûszaki

4. 2011.09.13
10:36
Mûszaki 
mentés

Szentendre
Dózsa György 
út 49.

Jelzett helyen két személy gépkocsi ráfutásos balesetet szenvedett, a 
belsõ forgalmi sávot elzárták, személyi sérülés nem történt. Az egység a 
gépjármûveket áramtalanította, forgalmi akadályt megszüntette.

Endre/1

5. 2011.09.14
13:09
Mûszaki 
mentés

Szentendre
Árok u. 9.

A jelzett helyen lakóház 10 m2-es pincéjében fûtésrendszer feltöltõ csap 
folyása miatt 35-40 cm víz van, melyet az egység 220V-os szivattyúval, 
Endre/mûszaki áramfejlesztõjének segítségével eltávolított. Fokozat 1-es 
kiemelt, segítséget nem kér. Személysérülés nem történt, a mentés során 
anyagi kár nem keletkezett, viszont a víz által okozott kár jelentõs.

Endre/
mûszaki

6. 2011.09.14
19:19
Mûszaki 
mentés

Szentendre, 
OMV benzin-
kút

Jelzett helyen 4 méter hosszú, 12 cm átmérõjû faág letört, az úttestre 
esett, amit egy forgalmi sávon eltorlaszolt. Az egység kézi erõvel az ágat 
az útról eltávolította, a forgalmi akadályt megszüntette. Személyi sérülés 
nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

Endre/
mûszaki

7. 2011.09.15
20:56
Tûzeset

Dunabogdány
Táncsics Mi-
hály út 47.

A jelzett helyen egy kb. 70m2 családiház melléépített 10m2-es tárolóban 
dobozokban fa égett, kiérkezésig a tulajdonos a kiérkezésig a tulajdonos 
a tüzet lefeketítette. Az egység az áramtalanítást elvégezte, majd kézi-
szerszámokkal a rakatot megbontva az égett részt átvizsgálta, a parázs-
lásokat megszüntette, a tüzet eloltotta. Személyi sérülés nem történt. 
Fokozat I-es kiemelt.

Endre/1, 
End-
re/víz, 
Endre/
mûszaki

8. 2011.09.16
09:20
Mûszaki 
mentés

Szigetmonos-
tor
Leánder utca 
17.

A jelzett helyen egy kb. 15-20 m magas 50-60 cm törzsátmérõjû nyárfa 
30 cm átmérõjû 6 m hosszú ága meghasadt út felé lóg, villanyvezetéket, 
járókelõket veszélyeztetett. A raj Endre/létra valamint 1 db motoros 
fûrésszel a fát eltávolította, veszélyt megszûntette. Fokozat I-es kiemelt, 
segítséget nem kért. Személyi sérülés nem történt,
anyagi kár nem keletkezett.

Endre/
mûszaki

9. 2011.09.16
13:04
Tûzeset

Szentendre
Kõhegy oldala

Jelzett helyen kb. 200 nm-en száraz fû bozótos égett, a raj kéziszerszá-
mokkal és puttonyfecskendõvel a tüzet eloltotta, fokozat I-es kiemelt, 
segítséget nem kért. Személyi sérülés nem történt.

Endre/1, 
Endre/
erdõ

10. 2011.09.16
15:20
Mûszaki 
mentés

Szentendre
Bogdányi utca 
31.

A jelzett helyen egy kb. 15 m magas nyárfa több száraz ága letörött, bal-
esetveszélyessé vált. Az egység Endre/Létra és motoros láncfûrész
segítségével a fáról a száraz ágakat eltávolította, a veszélyt megszûntette. 
Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

Endre/1, 
Endre/
Létra

11. 2011.09.17
09:55
Téves 
jelzés

Szentendre
Dunakanyar 
krt. 2.

A jelzett helyen a tûzjelzõ bejelzett. Vonulás közben kóddal lemondták 
a jelzést, mert csak a grillsütõbõl kicsapó füst miatt jelzett a tûzjelzõ. 
Személyisérülés nem történt. Fokozat: I-es.

Endre/1

12. 2011.09.17
18:47
Tûzeset

Szentendre
Cseresznyés út 
203/A mellett

A jelzett helyen kb. 5 m3 összehordott faág és szemét égett bozótost 
veszélyeztetve. Az egységek egy D sugárral és kéziszerszámokkal a tüzet 
eloltották. Fokozat: I.-es kiemelt, személyi sérülés nem történt.

Endre/1, 
Endre/víz

Szentendre Város Önkormányzata – Hivatásos Tûzoltósága 2000 Szentendre Ipar u. 5. – 10. hét

TÛZ- ÉS KÁRESET JELENTÉS

Összegzés: Tûzeset: 3, Mûszaki mentés: 8, Vaklárma: 0, Téves jelzés: 1, Egyéb: 0
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Gratulálok!
11 évvel ezelőtt kerültem szorosabb kapcsolatba Pócsme-
gyerrel. Ekkor költözött két lányom családjával ebbe a nyu-
galmas, csendes kis faluba. Itt építkeztek, mert Szentendrén 
(ahol szüleim is születtek) nem tudtunk telket vásárolni az 
óriási árak miatt. Azóta rendszeresen én járok ki hozzájuk, s 
figyelem a községben történő életet, rendezvényeket.

Ez idő alatt a csodás kisfalu óriásit fejlődött! Új óvo-
da, templom épült, szép új utak létesültek. A pócsmegyeri 
emberek büszkék lehetnek a nagy fejlődésre. Az Önkor-
mányzattal együtt az egyházak a gyerekeket összefogják, 
nevelik. Mikulás ünnepséget, Gyermeknapot, foglalkozá-
sokat szerveznek, nyáron táboroztatják a gyerekeket évek 
óta (csokieső volt a tó mellett sok éven keresztül a gyer-
meknapi rendezvényen).

A Surány Fesztivált is évek óta megrendezik nívósan a 
surányiak és a fiatalok nagy örömére! Pedig ipara, üzeme saj-
nos nincs a községnek. Unokáimmal évek óta sokat fürdünk 
a Tóban, még horgásznak is boldogan. Sok szép új ház épült 
– a régieket is karban tartják a lakosok, az utcák virágosak.

A Pócsmegyeri Kisbíró újságot minden hónapban 
az utolsó betűig kiolvasom, nagyon érdekes élményeket 
nyújt, hasznos természetgyógyászati recept – tanácsadás 
Borszékiné részéről.

Szóval azért fogtam tollat, hogy gratuláljak a Németh 
Miklós vezette Testületnek!

Kisorosziban és Tahitótfaluban Németh József bará-
tom nagyon szép, nívós szobrokat, fából készült képeket 
faragott. Megkérem, ha egyetértenek, készítsen ennek a 
falunak is egy szép faragványt, s ezzel díszítsék a bejáratot, 
vagy a református templom körüli faluközpontot.

A falu vezetőinek további jó munkát, sikeres pályáza-
tokat kívánok!

Prohászka Tiborné szentendrei nagymama

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2011. SZEPTEMBER 20. 

www.pocsmegyer-surany.hu 15.

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
 Virágh Zita 06-26-814-848
Építési és műszaki ügyek Takács József 06-26-814-847
Pénzügy Simon Zsuzsa 06-26-814-846
Pénztár Debreczeni Beáta 06-26-814-849
Iktatás Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845
Polgármester titkárság Klibán Zita 06-26-814-843
Jegyzõ titkárság, 
Kisbíró szerkesztősége Csémy Istvánné 06-26-814-841

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri 
GYÓGYSZERTÁR

nyitva tartása:
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
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.

Tel.: 26-395-277

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ

Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 
Hétfő:       14 - 19 óráig 
Kedd: 8 - 12 óráig
Szerda: 13 - 17 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGÁSZAT
Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:

FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétfő:   13 – 20 óráig
Szerda:       9 – 13 óráig gyermekfogászat
                 13 – 17 óráig felnőtt rendelés

Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316

HA ELKÓBOROLT A KUTYÁJA, HA ÚJ KUTYÁT 
SZERETNE: HÍVJA A SZENTENDREI 

GYEPMESTERI TELEPET: 06 20  93-16-948

Még egyszer a 
népszámlálásról

A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. Törvény 
rendelkezik. 
A népszámlálás összeírási időszaka 2011. október 1-jén 
kezdődik és október 31-ig tart. Minden lakos részére a 
számlálóbiztosok kézbesítik az adatszolgáltatói csomagot 
lakcímükre, szeptember 27 és 30-a között. A csomagon 
szerepelnie kell a számlálóbiztos (helyi önkormányzati 
dolgozó) elérhetőségének, így egyeztethető a mindkét fél 
részére megfelelő időpont.
A népszámlálási adatszolgáltatás háromféle képen 
történhet:
1./ számlálóbiztos közreműködésével
2./ internetes önkitöltéssel
3./ papíralapú önkitöltéssel
Az internetes illetve papíralapú önkitöltéshez a megfelelő 
segítséget az adatszolgáltatói csomag tartalmazza. Aki 
az önkitöltést választja, annak október 16. éjfélig kell 
megtennie azt. Ellenkező esetben október 17-e után a 
számlálóbiztos felkeresi az adatlapok kitöltése végett.
A törvény értelmében az adatszolgáltatás kötelező.
Együttműködő hozzáállásukkal kérjük, segítsék a 
számlálóbiztosok munkáját.
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Mulat a magyar? – dehogy mulat – dehogy mulat, örül, ha él. A 
fiatalabbja persze diszkóba jár, ugrál, vonaglik a dobhártyarepesz-
tő zajban; iszik, hogy jobb kedvre derüljön, - sőt ráveszik, hogy 
vegyen be ezt-azt, tablettát, hogy mégjobb kedve legyen, - szívjon 
füves cigit, szippantson kokaint, ha van elég pénze, - és hétfő reggel 
elmondhassa a kollegáknak: /feltéve ha van munkája/ - „oltári na-
gyot diliztünk, isteni buli volt a diszkóban”.

Negyven – ötven éve kezdődött ez a diszkóőrület, korábban 
más szokás, más zene, más helyszín volt divatban.

Nézzük csak, jobbak voltunk mint a mai fiak, lányok, unokák? 
Na nem sokkal. Atyáink bálba jártak, cigányok húzták a talpalá-
valót, a lányos mamák elkísérték gyermeküket, nehogy „baleset” 
történjen.

Az ötvenes-hatvanas években is voltak még bálok, de pesten-
budán már másképpen mulatoztunk. Erről tudok a legtöbbet. Húsz 
éves voltam, pezsgett a vérem, a katonaság sétagaloppnak számított.

Na igen a katonaság. Az adyligeti határőrlaktanya Hűvösvölgy 
és Nagykovácsi között ideális helyszín. Hét végén kimenőre, eltá-
vozásra özönlő kiskatonákkal volt tele a 63-as autóbusz. A vidéki 
fiúk a környéken kerestek mulatságot. Pesthidegkút, Nagykovácsi 
és a hűvösvölgyi Balázs vendéglő kitünő helyszínei voltak az ismer-
kedő, becsajozó „szabadidő sportnak”.

Mi, pestiek, jónéhányan az egy brancsba tartozók, az országház 
vendéglőben találkoztunk estefelé.

Ez a műintézmény a Balassi és Szalay utca sarkán állt, - ott, ahol 
a kettes villamos egy merész kanyarral kikerüli a Kossuth teret. Ma 
természetesen egy bank székel a valaha szép napokat látott vendég-
lő falai között.

A nappal szolid vendéglő óriási termei este zsúfolásig megteltek 
fiatalokkal.

Jócskán benne vagyunk a rock and roll korszakban, - a Beatles 

még csak hangol. Itt diszkrét zene szólt. Nem is lehetett ez más-
ként. A nyugatmajmolásnak számító rock and rollt esetleg házibu-
likon lehetett gyakorolni.

A törzsasztalunkon kis táblácska: MINDIG JÓZAN IFJÚ-
SÁGI ASZTAL. Leginkább vermutot ittunk, és nem sokat. Részeg 
embert itt nem lehetett látni. Bejárogattak ide a pesti könnyűzene 
művelői – Csepy, Laboch Gerárd, és mások, néha zenélni néha ki-
csit mulatozni.

Hogy mi miért voltunk ott? – Hát persze, hogy a lányok miatt. 
Vadidegen leányzóknak átfoghattad a derekát, az andalító zenére 
hozzádsimult, vermutillatú blődségeket suttoghattál a fülébe.

Randikat lehetett megbeszélni, szerelmek és szakítások for-
málódtak. Természetesen civilbe öltöztünk, mielőtt megjelentünk 
ilyen helyeken, pedig szigorúan tilos volt.

Randalírozni nem volt tanácsos, mert az igazoltató rendőr ki-
hívta a rettegett VÁP-ot. A fegyveres katonai járőr bevitte a delik-
venst a Városparancsnokságra – ott aztán volt nemulass.

Egyszer engem is bevittek, - valahol nem fértem a bőrömbe – 
szerencsére egyenruhában voltam. Az ügyeletes tiszt – jóságos öreg 
katona – kikérdezett, majd rámförmedt: „tűnjön el gyorsan katona, 
amíg jókedvemben vagyok, és mégegyszer ne találkozzunk”.

Az édes-aranyos kislányok nagy többsége persze nem azért járt 
oda, mint mi, könnyű kalandot remélve. De nem ám! – hanem hogy 
férjet keressen, - stabil udvarlót, - vőlegényjelöltet.

Ezek a húszévkörüli lányok sokkal érettebbek voltak, mint mi, 
húszéves tacskók. Bár lenne annyi milliócskám, ahány stabil kap-
csolat és házasság ott virult ki.

De hopp-hopp vigyázzunk csak! – demográfiai bajban van az 
ország. Nem bank kell oda a parlamenttel srégvizavi, -  hanem egy 
hangulatos táncos vidám hely – ahol zeneszóra ismerkednek a pá-
rok.

 A kutya sem menne be oda – attól félek. Megváltozott a világ. 
Én persze bemennék, - de hát hetvenéves öreg szivarokra nem épít-
heti a nemzet a jövőjét.

Jó is lenne ez az előbbi mondat befejezésnek, de hát várjunk egy 
kicsit! Kiskatonáink még nem értek vissza a laktanyába. Ott álldo-
gálnak a hűvösvölgyi talponálló előtt, kezükben pohár, a pohárban 
valami színes lötty, megerősítve egy féldeci kommersz rummal. 
(akkor még nem volt cola) A buszra várnak. Hétre a laktanyában 
kell lenni. Kijönni könnyű volt, ha jó volt a papírod, ha nem volt, 
hamisítottál. De visszamenni nehezebb, hiszen a papírt le kéne adni 
a kapuügyeletnek. Csak nem bolond az ember, hogy a kamupapírt 
leadja. Itt bizony észnél kell lenni.

Huszonhét hónapod volt rá, hogy éretlen tacskóból érett fér-
fivé válj.

Nekem sikerült!?
Asztalos Lajos

Mulatságok

Kisbiro_2011_szeptember.indd   16 9/20/2011   8:57:50 PM



www.pocsmegyer-surany.hu 17.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2011. SZEPTEMBER 20. 

SZIVÁRVÁNY A&M KFT.
PÓCSMEGYER – SURÁNY III.

MUSKOTÁLY U. 3.

KÖNYVELÉS – ADÓBEVALLÁS –
EGYÉB SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS
A könyvelés és pénzügy területén szerzett

40 éves tapasztalattal vállalom
– CÉGEK (KFT.-k, BT.-k, EGYÉNI CÉGEK);

– EGYÉNI VÁLLALKOZÓK;
– MAGÁNSZEMÉLYEK;

naprakész könyvelését, mérlegek,
adóbevallások

elkészítését, változások bejelentését
(NAV, TB.) és

egyéb számviteli szolgálatatásokat,
ügyintézéseket.

Elérhetôség:
telefonon: 06 20 / 962 - 9334

e-mailben: szivárvány.am.kft @gmail.com
Kiss Antalné ügyvezetô

mérlegképes könyvelô

Vihar ?! ....  Betörés ?! ....
Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára, 
nyaralójára!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK!

Hívjon bizalommal: Widder Éva
tanácsadó, üzletkötő

Generali-Providencia Biztosító

Telefon: 06-20-661-4475
Minden egyéb biztosítással is állok rendelkezésére: 

vállalkozás-, felelősség-,  jogvédelem-, autó-, 

veszélyessport-baleset-egészség-, élet- és 

nyugdíjbiztosítás.
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Pócsmegyerről Leányfaluról
    5:00 5:05
    *5:20 *5:25  
    5:50 5:55
    6:15 6:35
    6:40 6:45
    **7:00 **7:05
    *7:30 *7:35
    7:40 8:00
    8:40 9:00
    9:40 10:00
    10:40 11:00
    11:40 12:00
    12:40 13:00
    13:40 14:00
    **14:10 **14:30 
    14:40 15:00
    **15:10 **15:30
    15:40 16:00
    **16:10 **16:30
    16:40 17:00
    **17:10 **17:30
    17:40 18:00
    18:30 18:35
    19:10 19:30
    20:10 20:35
    21:10 21:35
    ***22:20 ***22:30

A csillaggal jelölt járatok 
munkaszüneti napokon 

nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt 

járat csak tanítási napo-
kon közlekednek!

A három csillaggal jelölt 
járat csak előzetes kérés-
re közlekedik. Igénylés 

21:30-ig!
•

VITELDIJAK: 
(szeptember 1-től)

Felnőtt jegy: 220.- Ft.

Diák és Nyugdíjas jegy: 
150.- Ft.

Kerékpár: 200.- Ft.

Felnőtt bérlet:
4.600.- Ft.

Diák bérlet: 2.000.- Ft.

Különjárat: 1.700.- Ft.

DunaKomp Kft.
Telefon: 

06 (70) 296-5079

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND
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Látogassa meg 
weboldalunkat! 

A web oldal megújult 
formában, naprakészen 

a legfrissebb 
információkkal, a 

település eseményeiről 
készült sok színes 
fotóval, letölthető 
nyomtatványokkal 
áll az érdeklődők 

rendelkezésére. Az 
oldalon a Kisbíró számai 

is megtalálhatók több 
évre visszamenőleg 

és 2009 augusztusától 
színes kivitelben.

Megnyílt a MÉH telep 
Tahitótfalun a TSZ területén! 
Magas áron vásárolunk! Vas és színesfém hulla-

dékokat! Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk! 
Ugyanitt raktár, műhely bérbeadó. 

Nyitva tartás: H-P: 08:00-16:00
Tel.: 06204499447, 06209726081. 

Lakossági átvételkor személyi, 
lakcím- és adókártya szükséges.

VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK 

VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,
 BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS, 

ÚJ SZERELÉS

Mobil: 
06-70-281-5569

Tel./Fax: 26-395-219
e-mail: 

rolitex94@gmail.com

GALÉRIA
A szépen kivitelezett új 

Napsugár-téri presszóban 
egy finom kávé, vagy 

pohár sör mellett Winkler 
Attila festőművész surányi 

festményeiben gyönyörködhetünk!
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FONTOS TELEFONSZÁMOK 
ÉS TUDNIVALÓK

NÉMETH MIKLÓS POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA ELÕZETES 
BEJELENTÉS ALAPJÁN  MINDEN HÓNAP UTOLSÓ

   HÉTFÕJÉN 13-15 ÓRÁIG

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 310-233
Tahi Rendõrõrs 387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls. 

 police.pocsmegyer@gmail.com • 06-70-518-2468
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Fülöp Judit  06-26-395-123, 06-20-99 48 316
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária    06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba 

történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes         06-30-244-9546

(E-mail: hend@invitel.hu)
Mezõgazdász: Losonczi Zoltán  06-20-9843 918

minden hétfõn 8-9-ig
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Gáspár Tibor elnök 06-20-321-8895
Szentendrei Földhivatal  312-331
Közjegyzõ, Szentendre  311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-472
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár  395-419
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 385-078

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1000 példányban. 

Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Csémy Istvánné 

Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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TONCSI KONYHÁJA
ebéd menüre

megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap, 

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és válassza 
ki az Önnek tetsző ételeket!

Házi készítésű pizza 
házhoz szállítását is vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
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