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Pócsmegyeri Kisbíró

Zsigmondné dr. Vitályos Eszter ünnepi beszéde
az 1956. októberi forradalom és szabadságharc 

55. évfordulóján Surányban megtartott ünnepségen
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.”

Tisztelt emlékező közösség! Kedves 
Pócsmegyeriek és Surányiak! Szeretettel 
köszöntöm mindnyájukat.

Az 1956-os forradalomra emlékezünk 
ma. Arra a méltóságteljes forradalomra, 
amelynek segítségével a magyar nemzet 
kivívta, hogy egy olyan apró államra is 
felfigyeljenek Európa szívében, amelyet 
egy erőszakkal konstruált óriásbiroda-
lom akart zsarnok módon bekebelezni és 
összeroppantani.

Ady Endre XX. század elején íródott 
szavai nemcsak az 1956-os forradalmunk-
hoz vezető megmozdulások lényegiségét 
fejezik ki tökéletesen, de csaknem egy 
évszázaddal később, napjainkban is időt-
állóak. A kérdés aktualitása abban rejlik, 
hogy bárha ma nem fenyeget bennünket 
minden utcasarkon egy szovjet tank vagy 
többtucat puskacső, ma is sokan sokfé-
leképpen igyekszenek ellehetetleníteni 
és elbizonytalanítani a változásért tenni 
akaró embert.

Meglepő lehet, amiért így vélekedem, 
de több szempontból is irigylésre méltó 
volt az 1956-os társadalom helyzete. Ehe-
lyütt elsősorban nem arra gondolok, mi-
lyen hatalmas ajándék az Égtől, ha valaki 
részese lehet ilyen eseményeknek és egy 
ily’ jelentős történelmi korszaknak; első-
sorban arra utalok, hogy az elnyomással 
érintett népek, s így a magyarság egy olyan 
közös célért harcolhatott, amely az egész 
nemzetet egyetlen, küzdeni akaró egésszé 
formálta. Kezdődött mindez a fiatal egye-
temisták megmozdulásaival, s terjedt át 
később az egész magyar társadalomra, 
megrázva nemcsak az önkénnyel uralkodó 
szovjet és kommunista vezetőket, hanem 
példát mutatva az egész világnak is.

Egyik legnagyobb gondolkodónk, az 
akkor államminiszterként működő Bibó 
István 1956. november 4-én a következő-
képpen nyilatkozott: „a harcban osztály 

és felekezeti különbség nélkül vett részt 
az egész magyar nép, s megrendítő és 
csodálatos volt a felkelt nép emberséges, 
bölcs és megkülönböztetni kész maga-
tartása, mellyel csupán a leigázó idegen 
hadsereg és a honi hóhérkülönítmények 

ellen fordult. (…) Magyarország népe 
elég vérrel adózott, hogy megmutassa a 
világnak a szabadsághoz és az igazsághoz 
való ragaszkodását.”

Irigylésre méltó volt tehát, hogy a magya-
rok egységes egészként, őszinte elszántság-
gal vehettek részt egy olyan küzdelemben, 
amelyre később áhítattal tekintett a világ.

A Tűz csiholója című versében Ady 
Endre kifejezte azt a sorsot, ami a vál-
tozásért küzdő, bátor emberek sajátja, s 
amelyet a hányatott sorsú magyar nem-
zet története is magában hordoz. 55 
évvel ezelőtt a nemzet a szabadságért 
harcolt, amely harcnak a diktatórikus ha-
talom fegyverrel igyekezett véget vetni, 
s amelyért oly sok honfitársunk fizetett 
véráldozattal. Ma abban a könnyű hely-
zetben vagyunk, hogy örökségül kaptuk a 
szabadságot – szembe kell néznünk azon-
ban azzal a nehézséggel, hogy megannyi 
helyzetben elfeledkezünk róla, ma sem 
ülhetünk ölbe tett kézzel.

A reményteli jövő már elkezdődött, s 
nemrégiben új korszakot nyitott Magyar-
ország, azonban ma sem lehetünk tétle-
nek. Ma is ugyanolyan fontos, hogy fel-
ismerjük közös céljainkat, s összefogjunk 
közös ellenségeink ellen. Ma sem lehet ki-
zárólag önös érdekeinket szem előtt tart-
va tevékenykedni, ma ugyanúgy hinnünk 
kell a közösség erejében, mint amilyen 
fontosnak tartotta ezt hangsúlyozni Bibó 
István a szabadságszerető ember politikai 
tízparancsolatában. Új korszak kezdő-
dött, amelynek egyik legfontosabb pillére 
azonban szintén a nemzetközösség. 

Ahogyan már máskor is utaltam rá, 
nagy örömet jelent számomra, hogy a 
szigeten lakók képesek tanúbizonyságát 
tenni a küzdeni akarásnak. Kiváló példa 
erre a mai alkalom is, amikor az új Közös-
ségi Házat avatjuk fel. A saját részemről 
kijelenthetem, nagy remények fűződnek 
hozzá, hogy ez az új ház a jövőben még 
több olyan rendezvénynek ad otthont, 
amely hozzájárul közösségünk összetar-
tozás-tudatának fejlődéséhez. 

Folytatás a 3. oldalon!

Koszorúzás a kopjafánál – Németh 
Miklós polgármester és dr. Vitályos 
Eszter alpolgármester
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Több mint hárommilliárd forintból 
bővül öt kistérségi település szennyvíz-
csatorna-hálózata a következő két esz-
tendőben. Leányfalu, Pócsmegyer, Szi-
getmonostor és Tahitótfalu belterülete 
mellett Szentendrén, Pismány lakóöve-
zetében is folynak majd a munkálatok. 
A beruházásban több mint 3800 telek 
érintett – ezek szennyvizének tisztítóba 
vezetése végre igazi ökoparadicsommá 
teheti a Szentendrei-szigetet, miközben 
a környék is felszabadul a rendkívüli 
talajterhelés alól, és új életre ébredhet.

2,94 milliárd forinttal támogatja a 
Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében az Európai Unió a Du-
nakanyar-Pilisi Kistérség települési 
szennyvíz-csatornázási munkálatait. A 
beruházás teljes, 3,536 milliárd forintos 
összegét tekintve ez 84,64 %-os támo-
gatottságot jelent. A fennmaradó mint-
egy 15%-kal a csatornázásban résztve-
vő települések járulnak hozzá a projekt 
sikerességéhez. A kétéves projekt rész-
leteiről október 27-én, csütörtökön 
tartottak sajtótájékoztatót a résztvevő 
települések vezetői:
Németh Miklós Pócsmegyer Község 
polgármestere, Dr Sajtos Sándor Tahi-
tótfalu Község polgármestere, Molnár 
Zsolt Szigetmonostor Község polgár-
mestere, Nyíri Csaba Leányfalu Nagy-
község polgármestere, Dr Dietz Ferenc 
Szentendre Város polgármestere.

A Szentendrei-sziget és környéke 
kiemelkedően fontos ivóvízbázisa a fő-
városnak és az országnak. E szempont 
miatt különös jelentőséggel bír a szi-
geti területek és a környező szárazföld 
ökológiai egyensúlyának megtartása, a 
természet és a környezet helyi védel-
me, s az itt folyó fejlesztések fenntart-
hatósága. A nagyarányú betelepüléssel 
járó környezetterhelés azonban régóta 
hátrányosan érinti a szigetet és vidékét, 
főként hogy igen hiányos a csatorna-
hálózat, emiatt a sziget nagy részén a 
szennyvíz közvetlenül a talajt terheli. 
E tendencia káros hatásait képes igen 
hatékonyan ellensúlyozni a kistérségi 
csatornázási beruházás.

A projekt keretében Szentendre 
678,8 millió forintból végezheti el a Pis-
mány második ütemében lévő belterü-
leti ingatlanok csatornázását, Leányfalu 
211 millióból, Tahitótfalu pedig 362,7 
millióból teheti ugyanezt. Szigetmo-
nostor 945,1 millió forinttal részesedik 
a munkálatokból, a legnagyobb támo-

gatási összeg – 1338,5  milliárd forint 
– pedig Pócsmegyert illeti. (A számok 
nettó támogatási összegeket jelölnek.)

Ahogy az alábbi táblázat mutatja, az 
öt településen külön-külön is háztartá-
sok százai csatlakozhatnak az újonnan 
kiépítendő csatornahálózatra:

A döntés már tavaly megszületett 
a Dunakanyari Csatornázási Társulás 
megalakításáról és egy projektcég fel-
állításáról, amely felügyeli a tervezést, 
a kivitelezést, és gondoskodik az érin-
tettek tájékoztatásáról. A Társulás el-
nökévé a legnagyobb kedvezményben 
részesülő Pócsmegyer polgármesterét, 
Németh Miklóst választották. – „A tá-
mogatási szerződés aláírása folyamatban 
van. A beruházással érintett szennyvíz-
tisztítás biztosított, hiszen a szennyvíz 
befogadásáról a DMRV nyilatkozatot 
adott” – fejtette ki Bornemisza Miklós, 
a Dunakanyari Csatornázási Társulás 
projektiroda vezetője.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
az öt településen kialakítandó telken 
belüli bekötéseket és a gerinchálózatot 
rákötik a fővezetékre, amely a Szent-
endre déli határában lévő szennyvíz-
tisztítóba viszi az összegyűlt anyagot, 
hogy ott környezetbarát technológiák-

kal kezeljék a szakemberek. A pályázat 
két évet ad a kivitelezésre, és minimum 
ötéves továbbműködtetést ír elő. En-
nek leteltével a megépített hálózat és 
annak részei az egyes települési önkor-
mányzatok törzsvagyon-állományába 
kerülnek. – „A támogatás csak belterüle-
ti, lakóövezeti ingatlanokra vonatkozik. 
Mindezzel együtt a támogatási körből 
kiesőknek és a vállalkozásoknak is most 
érdemes csatlakozniuk a hálózatra, mert 
a projekt kivitelezésekor sokkal költség-
hatékonyabban nyílik erre lehetőségük, 
mint később” – tette hozzá Németh 
Miklós. Amellett, hogy a szennyvízhá-
lózat bővítése kedvező hatással van a 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Zöldül a Dunakanyar
Ökoberuházás indul a szentendrei kistérség csatornahálózatának fejlesztésére

Település A támogatás nettó volumene
(millió HUF)

Az érintett telkek 
száma (db)

Leányfalu 211 230
Pócsmegyer 1338,5 1410
Tahitótfalu 362,7 455
Szentendre 678,8 718
Szigetmonostor 945,1 1027
ÖSSZESEN 3536,2 3840

Németh Miklós polgármester a DCST elnökének beszéde. Az asztalnál ülők: Dr. Tö-
rök Balázs alpolgármester, Dr. Sajtos Sándor polgármester, Hadházy Sándor ország-
gyűlési képviselő, Nyíri Csaba polgármester, Szűr Timea tervező, a Társulat elnöke, 
Bornemisza Miklós a projektiroda vezetője (Gyimesi János felvétele)
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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

Zsigmondné dr. Vitályos Eszter ünnepi beszéde
Folytatás a címoldalról!

Szintén nagy örömet jelent számom-
ra, hogy évről évre minden ünnepi alkal-
mon ennyien gyűlünk össze annak ér-
dekében, hogy megemlékezzünk hazánk 
sorsfordító eseményeiről. Nemzettuda-
tunk formálásában ugyanis fontos eszköz 
a közös történelmi gyökerek ismerete és 
a magyarság hagyományainak ápolása. 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy 
ma is ugyanolyan fontos értéket jelent 
az összefogás, ma is ugyanolyan jó és 
ugyanúgy kell a közösséghez tartozni s 
a közös elveket vallani, mint eddig tör-
ténelmünk során bármikor. Nem szabad 
hagyni, hogy ma a társadalom bármely 
tagja magára maradjon, mint 1956-ban a 
magyar nemzet. Az elidegenedés, bizal-
matlanság, kiüresedés rémei fenyegetnek 
ma, s mi, pócsmegyeriek és surányiak 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 

hogy kis közösségként már csak az össze-
tartozásunk fokát kell erősítenünk.

Tisztelt megemlékezők! Kedves egy-
begyűltek! Most nem az a cél, hogy poli-
tikai propaganda kerüljön előtérbe, most 
nem a különböző programok hirdetésén 
van a hangsúly – a csendes megemlékezés 
napja ez. Az 1956-os forradalom évfordu-
lóján rójuk le kegyeletünket azok előtt, 

akik életükkel és vérükkel áldoztak a sza-
badság oltárán. 

A francia író, Albert Camus szavai a 
magyar 1956-ról a következők: „A legá-
zolt, bilincsbe vert Magyarország többet 
tett a szabadságért és igazságért, mint 
bármelyik nép a világon az elmúlt húsz 
esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a törté-
nelmi leckét megértse a fülét betömő, 
szemét eltakaró nyugati társadalom, sok 
magyar vérnek kellett elhullnia... A ma-
gára maradt Európában csak úgy marad-

hatunk hívek Magyarországhoz, ha soha 
és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar 
fiatalok az életüket adták, és soha sehol 
- még közvetve sem – igazoljuk a gyilko-
sokat.”

Adózzunk hát tisztelettel e világon 
is páratlan szabadságharc emlékének, 
s mutassuk meg a hitetleneknek, hogy 
összetartozásunk és a közös harc mara-

dandó nemzeti értékek, amelyeket a for-
radalom hagyott nekünk örökül. E gyö-
kerek segítségével soha nem engedjük, 
hogy az igazság elbukását üdvözölhessék 
a kárörvendők vagy a bátor és tenni akaró 
közösséget az ellenség elbizonytalanítsa, 
legyen szó akár gyilkosokról, akár az or-
szágunkat romboló, a nemzetet becsmér-
lő, magukat csak színleg magyarnak valló 
idegenekről.

Gyimesi János képei

A Himnusz A Zöldsziget Általános Iskola tanulóinak műsora

környék élővilágára és ökológiai egyen-
súlyára, a résztvevő ingatlanok értéke is 
jelentősen emelkedik.

A sajtótájékoztatón az Új Széche-
nyi Terv  általános sikertörténetéről 
Hadházy Sándor  országgyűlési képvi-
selő beszélt. Hangsúlyozta: a pályázat 
elnyerésének eredménye a kormány 
fejlesztési szándékait is tükrözi. Szívós 
és kemény, összefogott és összehangolt 
munkával hasonló eredmények követ-
hetik a csatornázást.

Németh Miklós, a Dunakanyari Csa-
tornázási Társulás elnöke kiemelte a te-
lepülések összefogásának erejét, tisztelve 

önállóságukat, eltérő sajátosságaikat, és 
egyúttal köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik településük, lakóhelyük iránt 
felelősséget érezve sikerre segítették ezt 
a hosszú évek óta folyó kezdeményezést. 
– „Kérünk minden lokálpatriótát, hogy a 
kistérségünk ökoszemlélete, életünk minő-
ségének javítása érdekében csatlakozzon 
a kezdeményezéshez, amennyiben módja 
van rá” – fogalmazott.

A törvényi előírások miatt a csa-
tornadíjhoz képest az emésztőket súj-
tó úgynevezett talajterhelési díj a kö-
vetkező években a többszörösére fog 
emelkedni – elsősorban azoknál, akik 

megtehetnék, hogy csatlakozzanak a 
csatornázási munkákba, de nem teszik. 
A projektiroda, illetve a Dunakanya-
ri Csatornázási Társulat címén az ott 
dolgozó szakemberek kérésre műsza-
ki szempontból átvizsgálják a további 
csatlakozások lehetőségét, illetve ennek 
jogi és pénzügyi oldalait, hiszen a cél a 
minél nagyobb csatornázottsági arány 
elérése a térségben.

További információ: 
DCST projektiroda

dcstiroda@pocsmegyer.hu
26/814-843
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Rohanó stresszes világunkban sokszor kevés idő ma-
rad egészségünkre. Az állami egészségügyi ellátás 
hiányosságait a betegek olykor saját bőrükön kell, 
hogy megtapasztalják.
Az emberek többsége a beutaló elérhetetlensége, 
az előjegyzési idők hosszúsága, a kezelések hiánya 
miatt rengeteg gyógyszert szed. Ez nem csak anya-
gilag jelentős teher a betegeknek, de sokszor a várt 
eredmény is elmarad. A technika legújabb vívmánya, 
egy magyar fejlesztésű műszer, mely a kezeléseket 
elérhetővé teszi a beteg otthonában.
A gyártó és fejlesztő cég közel tíz éve foglalkozik or-
vostechnikai műszerekkel, de a legtöbb műszer csak 
intézeti alkalmazásra volt használható. Az elmúlt 
években folyamatosan nőtt az igény a betegek részé-
ről, hogy a betegellátás, a kezelés a beteg otthonában 
legyen elérhető. Az újgenerációs ReMagnet© Solo 
készülék, neves magyar szakorvosok segítségével 
beállított, és tesztelt kezelésekre ad lehetőséget. Ha a 
beteg igényli, több, mint 40 féle egészségügyi problé-
ma esetén tudunk szakszerű ellátást biztosítani. Mivel 
a műszerek előre programozottak és magyar nyelven 
működnek, még a 70 éves betegek is meglepődnek, 
milyen egyszerű a használatuk.

Nem csak betegeknek!
Napjainkban már egyre többen alkalmazzák ezeket a 

berendezéseket nem csak sérülések, betegségek gyó-
gyítására, hanem napi relaxációra, izmok ellazítására 
is. Sportolók, fizikai munkát végzők, irodai dolgozók 
mindennapjait könnyíti meg a berendezés napi egy-
szeri, 20 perces regeneráló alkalmazása.
Hiszen a legtöbb betegség vagy terhelés során a szer-
vezet elektromágneses tere megváltozik, regeneráló 
folyamata lelassul. A mágnesterápia hatására a szervezet 
sejtjei telítődnek oxigénnel, újraindulnak. Felgyorsulnak 
az anyagcsere-folyamatok és a sejtszintű méregtelenítés.

Miért van szükség ilyen készülékre Magyar-
országon?
A készülék egy olyan államilag elismert, eddig csak 
beutalóval elérhető kezelést ad, melyről kijelenthet-
jük, hogy napjainkban Magyarországon, minden jobb 
színvonalú egészségügyi intézményben elérhető. Elmé-
letileg. Merthogy a betegek nap mint nap tapasztalják, 
micsoda procedúra bejutni. időpontok előjegyzési idők, 
hetekig, hónapokig tartó várakozás előzi meg a keze-
lést. Ráadásul sok esetben az államilag finanszírozott 
10-15 kezelés nem is elegendő a gyógyuláshoz.

Miben segít a ReMagnet© készülék?
Ezeket a műszereket igény szerint a nap bármely sza-
kában, bárhol használhatja a beteg és családja. Ha 
az orvosi vizsgálat adott esetben például egy reumás 

betegséget állapít meg, a 20 perces kezeléseket a be-
teg saját otthonában, akár pihenés, tévénézés közben 
végezheti el.
Nincs többé előjegyzés, hetekig tartó várakozás. Nem 
kell betegen oda-vissza utazni, az SZTK folyosókon 
üldögélni! Ráadásul a kezeléseknek köszönhetően a 
beteg állapota hétről hétre javulhat, így az orvos bizo-
nyos gyógyszerek mennyiségét csökkentheti, ez pedig 
családonként több ezer forintos megtakarítást jelent!

Milyen betegségek esetén jelent segítséget?
Elsősorban gerinc, ízületi fájdalmak, reuma, kösz-
vény, érszűkület, vérnyomás és cukorbetegség okozta 
szövődmények kezelésére ajánlott, de kitűnő eredmé-
nyeket lehet elérni például a prosztata kezelésében.

Hogyan lehet hozzájutni?
A készülékeket a megvásárlás előtt érdemes megtekin-
teni, kipróbálni! Ebben oly módon segítünk, hogy egy 
kollégánk, egy megbeszélt időpontban felkeresi Önöket, 
és röviden, érthetően elmagyarázza a készülék működé-
sét, megtanítja használatát, és ki is lehet próbálni. Ez a 
szolgáltatás az ország teljes területén ingyenes!
A készüléket csak az átadáskor kell kifizetni! Természe-
tesen biztosítunk részletfizetési lehetőséget, 3-48 havi 
futamidőre, akár 0 ft befizetéssel is! Ráadásul magán 
egészségpénztári tagoknak a készülék elszámolható!
Bővebb információt a 06-30-9716-416 telefonszá-
mon kaphatnak az érdeklődők.

INFORMÁCIÓK
Tel.: +36-30-9716-416
WWW.REMAGNET.EU

info@remagnet.eu
HIRDETÉS

Magyar fejlesztésű műszer, mely a kezeléseket teszi elérhetővé a beteg otthonában
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Október 28-án délelőtt, Százhalombat-
tán osztották ki a Virágos Magyarorszá-
gért környezetszépítő verseny 2011. évi 
díjait. A díjkiosztó ünnepségre három-
száztizenöt önkormányzat képviselője 
kapott meghívást. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Magyar Turizmus 
Zrt. közös fődíját város kategóriában 
Százhalombattának, falu kategóriában 
pedig Lövőnek ítélték oda, ami egyben 
feljogosítja a két települést Magyaror-
szág képviseletére a 2012. évi Európai 
Virágos Városok és Falvak (Entente 
Florale Europe) versenyében.

A környezetszépítő versenyben ha-
zánk miniszterelnöke hagyományosan 
két települést jutalmaz különdíjjal. A 
miniszterelnök díjait Lévai Anikó, Or-
bán Viktor miniszterelnök felesége adta 

át Kaposvár és Lipót képviselőinek. Az 
Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bi-
zottsága Szentest és Várdát jutalmazta, az 
Országgyűlés Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Bizottsága pedig Szarvas vá-
ros önkormányzatának munkáját ismerte 
el. A Belügyminisztérium Nyíregyházá-
nak, Véméndnek, Bajának, Felsőrajknak, 
Ózdnak és Csemőnek nyújtott át díjat, a 
személyi elismerést Pádár Tibor, Balaton-
füred parkfenntartásért, virágosításért fe-
lelős kertészmérnöke kapta, akinek jelen-
tős szerepe volt abban, hogy Balatonfüred 
a 2010. évi európai versenyben aranyérmet 
szerzett. A hagyományos magyar növény- 
és virágkultúra megőrzéséért a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Szekszárd és Szágy 
önkormányzatának a munkáját ismerte el. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kul-

turális díját Mohács kapta, míg a környe-
zettudatos oktatás megvalósulásáért öt 
óvoda munkáját emelték ki. Másodszor 
került átadásra a ”Magyarország legszebb 
főtere, főutcája” díj, melyet a Virágos 
Magyarországért Szervező Bizottsága 
és a Magyar Turizmus Zrt. közösen ala-
pított. A 2011. évi nyertes, Hévíz városa 
lett. Budapest Főváros Önkormányzata a 
„Budapest legszebb főutcája díjat a IV. ke-
rületnek, Újpestnek ítélte oda. A Virágos 
Magyarországért Szervező Bizottságának 
legrangosabb díját, az Arany Rózsa-díjat 
Békés, Kisbajom, Sátoraljaújhely, Sopron, 
Székesfehérvár, Szolnok és Tápiógyörgye 
kapta. Ezt a díjat régiónkét csak az az egy 
település kaphatja meg, amely évek óta 
kiemelkedő eredményt mutat fel a kör-
nyezetszépítésben. 

Idén a legvirágosabb: Százhalombatta és Lövő
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Felhívás az üdülőtulajdonosokhoz

A tél beköszöntével szinte naponta találkoznak fa-
lugondnok kollegáink a fagy okozta vízömlésekkel a 
surányi nyaralóépületeknél, vagy figyelmes szomszé-
dok tesznek bejelentést a hivatalba, kerti csapokból, 
rosszabb esetben a házakból ömlő vízről.  Nyilvánvaló, 
hogy a hosszan tartó enyhe idő megtévesztett néhány 
tulajdonost, és nem gondoskodtak időben ingatlanuk 
téliesítéséről. 

Az esetek nagy részében mindössze a kárt szen-
vedett ingatlan címe áll rendelkezésre. Nem egyszer 
ebből az adatból kiindulva a tulajdoni lapokból ke-
resik ki a hivatal dolgozói a tulajdonos nevét, címét. 
De sürgős esetben azonnali kapcsolat felvételére len-
ne szükség, ugyanis a tulajdonos tudta, vagy felhatal-
mazása nélkül nincs lehetőség az ingatlan területére 
behatolni a hiba elhárítása végett. 

Több gondos ingatlantulajdonosunk megadta 
telefoni elérhetőségét adós kolleganőnknek, de na-
gyobbrészt minden segítő szándék mellett is csak 
késedelmes értesítéssel élhetünk, ha szükséges, hogy 
a tulajdonosokkal kapcsolatba lépjünk a nagyobb ba-
jok elhárítása végett.

Javasoljuk tehát a településen ingatlannal ren-
delkezőknek, hogy vagy vezetékes, vagy mobil tele-
fonszámukat, esetleg e-mail címüket hagyják meg 
hivatalunkban, hogy amennyiben tudomásunkra 
jut pl. elfagyásból származó vízömlés, értesíthes-
sük a tulajdonosokat!

 A legutóbbi  Pócsmegyeri Kisbíróban 
az Önkormányzati híreknél téves és 
félrevezető információt tartalmaznak 
az idézett sorok:

„A következő téma a Surányi Für-
dő Egyesülettel megkötésre kerülő 
Együttműködési Megállapodás megtár-
gyalása és elfogadása volt. Ennek a na-
pirendi pontnak tárgyalásakor a Surányi 
Fürdő Egyesület képviseletében Bartha 
Dénes, a korábbi ciklusban szintén tes-
tületi tag, vett részt. Bartha Dénes a 
megállapodást korrektnek és elfogad-
hatónak ítélte, így várhatóan a Fürdő 
Egyesület vezetősége is aláírja azt.”

 Mint azt az Önkormányzat testü-
lete (és a Pócsmegyeri Kisbíró szer-
kesztője) egyébként tudhatja, a Surányi 
Fürdő Egyesület vezetősége pillanat-
nyilag három tagból áll, ezek: Csóka 
Edina, elnök, Bartel Judit és Csupor 
Zsuzsa elnökségi tagok.

Az adott testületi ülésre a Surányi 
Fürdő Egyesület semmiféle hivatalos ér-
tesítést, sem meghívást nem kapott, így 
nem is bízhatott meg senkit, hogy kép-

viselje. Ha mégis megbízást adott volna, 
akkor azt biztosan a tagjai közül választ-
ja; Barta Dénes azonban nem tagja az 
egyesületünknek, így semmiféle képvise-
leti joggal nem bír, még akkor sem, ha az 
előző ciklusban testületi tag volt.  Barta 
Dénes véleményezése a Surányi Fürdő 
Egyesülettel kötendő szerződéssel kap-
csolatban ilymódon teljesen indiferens.

Kérem helyreigazításként a fentiek 
haladéktalan közzétételét honlapjukon 
és nyomtatásban a Pócsmegyeri Kisbí-
ró következő számában!

 
Válaszukat várva,

Tisztelettel
Csóka Edina

Surányi Fürdő Egyesület

Tisztelt Szerkesztő, Kedves Kati!

Kedves Edina!
Az újságban megjelent írásom miatt jogos a „téves információ” megjegyzés. Valóban el-
lenőriznem kellett volna, milyen minőségben jelent meg a testületi ülésen Barta Dénes. 
Mentségemül szolgáljon, hogy miután polgármesterünk kérésére telefonon értesítettelek, 
hogy a Testület az okt.13-i ülésen ismeri meg és tárgyalja a megállapodásban foglaltakat, 
vegyetek részt Ti is, - nem gondoltam, hogy a teljes érdektelenséggel találkozik. Az ülésen 
nyilván hangot adhattál volna a megállapodással kapcsolatos véleményednek. 

A „félrevezető” kifejezésre nem hinném, hogy rászolgálnék.
Kérésednek megfelelően a Kisbíró következő számában közzétesszük internetes 

üzenetedet.
Üdvözlettel

Csémy Istvánné
A Képviselő-testület november 24-i ülésén jelöli ki azt a testületi tagot, aki az 

SFE vezetőivel egyeztet, az együttműködési megállapodásban foglaltakkal kap-
csolatban felmerült esetleges ellenvetésekről.

Újra közlekedhetünk a Megyeri fasoron

Végre újra birtokba vehetjük surányiak és pócsmegyeriek a hely-
reállított Megyeri fasort! Szebb és jobb lett, mint újkorában.

A felújítás az út Surányba vezető, mintegy 400 méteres sza-
kaszát érintette, folytatásának nagyarányú javítására nemcsak az 
anyagi korlátok, de a 2012-ben kezdődő csatornafektetési mun-
kák miatt nem került most sor.

A lelkiismeretes munka Morvai József vállalkozó érdeme, aki 
mintegy 1500 köbméter földet mozgatott meg és 1000 köbméter 
piliscsabai murvát terített és hengerelt a felületre.

Az útfelújítás végleges befejezése november 30-ra várható. 
Hátra van még a ravatalozóhoz vezető feljárat murvával való le-
terítése és az út két oldalának kisebb kozmetikázása. A költségek 
végleges elszámolása még hátra van, becslések szerint a felújítás 
végösszege eléri a tízmillió forintot.

NAGYAPÁM BETLEHEME
Mindenkit szeretettel várunk a

LOS ANDINOS
zenekar koncertjére!

Időpont: 2011. december 17. 
szombat 14.30.

Helyszín: a Pócsmegyeri 
Református Templom.
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1. 
A Vata tagok egész évben foglalkoztak 
a helyi mezőgazdasági termelők segíté-
sével, gondjaik, gondolataik felmérésé-
vel/beszélgetések/. Az elmúlt számban 
jelzett dr. Ángyán József féle előadáson 
is részt vettek páran. Az ígért cikkel 
kapcsolatos gondolatokat érleljük még, 
tájékozódunk a szomszéd települések 
jövőbeni elképzeléseiről, szaklapokat 
olvasunk, figyeljük a mezőgazdaság kö-
rül alakuló új lehetőségeket, stb. Ezért 
majd ezzel a témával csak a januári 
számban jelentkezünk.

Közben, ha valaki úgy érzi, hogy 
a Szentendrei –szigeten és a mi tele-
pülésünkön folyó mezőgazdálkodás 
jövőjével kapcsolatosan véleménye, el-
képzelése, ötletei vannak, vagy szívesen 
beszélgetne erről, kérjük, hogy jelezze 
Hagymási János e-mail címén: hagyma-
sijanos@t-online.hu  

2.
Ennek a naptári évnek az elején a Va-
tások közössége vállalta, hogy a tele-
pülésen segít létrehozni egy adatbá-
zist a településen élő szakemberekről 
/diplomások és szakmunkások, helyi 
„ezermesterek”/.

Nevük és elérhetőségük felkerül a 
honlapra,  ígérte polgármesterünk, aki 
örült annak, hogy láthatóvá tesszük 
ezáltal az Önkormányzat számára és a 
lakosságnak is, a település szakmai „el-
látottságát”. 

Először azt kérjük a lakosságtól, 
hogy gondolkodjon el ezen a közös-
ségünket mindkét irányban segítő 
lehetőségen, hiszen a lakosság is tájé-
kozódhat, és konkrét segítséget kérhet 
konkrét, itt élő emberektől. Az Ön-
kormányzat pedig láthatja saját poten-
ciális lehetőségét a településen belül.

Szeretnénk mindenkit arra bíztatni, 
hogy keressenek meg az alábbi e-mail cí-
men: csoepi@t-online.hu, vagy az alábbi 
üzenetrögzítős telefonszámon: 06-26-
395 413. Jelezzék szándékukat, valamint 
adják meg elérhetőségüket, szakterüle-
tüket. Jelezzék, hogy milyen személyes 
információ kerülhet fel a honlapra.

A faluban kereshetik ez ügyben Bor-
széki Ági nénit, Vargháné Esztikét, Hagy-
mási Jánost és Szabó Erikát is személyesen. 
Surányban Bartha Dénesnek és dr. Szabó 
Gábornak is jelezhetik szándékukat.

3.
Szeretnénk jelezni a lakosság felé, hogy 
településünk északi határán elhelyezke-
dő, pócsmegyeri Homokbuckák védett 
területen, a kialakult gyurgyalagos-par-
tifecskés élőhelyen a Nemzeti Park és a 
tulajdonos, Losonczi Benjámin támogatá-
sával élőhely-rekonstrukciót sikerült vég-

rehajtani. Az eléggé erodálódott és lábánál 
feltöltődött partfalat sikerült megújítani, a 
jövő évi költés így nagyobb és biztonságo-
sabb homokfalon kezdődhet el.

Köszönjük az említetteken kívül 
Gáspár Tibor segítségét, aki már május-
ban segített összehívni egy kis tanács-
kozást a tulajdonos és a NP területke-
zelőinek részvételével, ahol megszüle-
tett ez az elhatározás.

A tényleges munkát - munkadíjat 
és üzemanyagot –Dr.Zumpf András 
geotechnikus  pénzadománya tette le-
hetővé.

A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturá-
lis Egyesület tagjai már szerveztek ide 
terepbejárást, és meggyőződhettek en-
nek a kis élőhelynek a szépségéről tel-
jes tavaszi pompájában. Az Egyesület 
elkötelezett a természetvédelem iránt.

A Vata kör tagjai vettek részt a már 
említett májusi szakmai megbeszélésen.

Ez településünk egyetlen védett ho-
moki gyepterülete, védett és különleges 
rovarfajokkal, különleges homoki nö-
vényvilággal, amiben még a természet 
öngyógyító tevékenysége folytán kiala-
kult ez a madártelep.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a 90-es 
évek eleji árvízi anyagkitermelés helyén 
keletkezett „bányaudvar” meredek fa-
lait megtalálták a közelben egyébként 
ki számban már élő madarak.  Azóta 
főleg a gyurgyalag állomány lett jelen-
tős méretű. A gyurgyalag fokozottan 
védett madár.

A művelés során kialakult kis tó az 
egyre növekvő nádassal, azóta szin-
tén jelentős élővilágnak, kétéltűeknek, 
madaraknak ad élőhelyet, meleg nyári 
időkben, mint idén is, fontos madárita-
tó-fürdő hely is egyben.

Ezt a szép természet közeli helyet 
sokan felkeresik. Kérjük őket és a tele-
pülés minden lakóját, hogy tisztelje az 
itt még megmaradt élővilágot! Lovas 
tanyák, családi házak szinte a minimális 
területre szorítják a valamikor itt hábo-
rítatlan árvalányhajas homokdűnéket. 

Az erre járó ne rongáljon, ne szeme-
teljen/ már gazzal benőtt sittkupacok 
vannak!/, ne hangoskodjon a madarak 
költési idejében/május-júl./, ne szed-
jen virágokat! Merjük egymást figyel-
meztetni, ha az ott járó nem megfelelő 
magatartást tanúsít /quaddal, motorral 
vagy akár puszta kézzel rongál, stb/

Sajnos a közelben megtelepült, lo-
vakat legeltető és itt élő családok sem 
tudják, hogy hol élnek!

Idén tavasszal újra kikerült kéré-
sünkre a természetvédelmi tábla a régi 

eltűnt helyére, így ma már újra minden-
ki tudhatja, hol jár.

Ha valaki szeretne bővebben tájé-
kozódni a terület felől, akkor az inter-
neten a Duna-Ipoly Nemzeti Park hon-
lapján és a Pócsmegyerről, a 2010-es 
Világtalálkozó kapcsán készült táj- és 
néptörténet könyvben tájékozódhat.

4. 
A Vata Kör önkéntesei között már em-
lített fiatalok röplabda pálya létesítését 
kérték az Oktatási-, Kulturális és Sport 
Bizottságtól. Ebben is előrehaladást ér-
tünk el, mert az előterjesztés után Ta-
kács József és a fiatalok képviselői meg-
egyeztek a pálya helyével és létesítésével 
kapcsolatos elképzelésekben. Tavasszal 
a pálya felszerelése az Önkormányzat 
segítségével a helyére kerül és szolgálja 
majd a röplabdázni kedvelők igényeit. 
Mindebben Vargha József családja, és 
különösen az unoka, Kiss Diána segít-
ségét köszönjük.

5.
Minden év december elején megérkezik 
Pócsmegyerre a Mikulás.

Az előkészületekben mindig na-
gyon fontos szerepe volt/van a segítők-
nek, az adakozóknak. Hadd említsem 
meg most Boda Ági, a Surányi Rév-
Közért vezetőjének nevét, aki az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is segített 
pénzadományával a Mikulásnak. Ezen 
kívül segített még a Pócsmegyer könyv 
kiadásában is azzal, hogy megjelentette 
hirdetését a könyvben a megállapított 
pénzösszegért, „polcra teszi” kiadvá-
nyainkat az üzletben.

Köszönjük segítségét, remélve, 
hogy példája másokat is, akik megtehe-
tik, a megfelelő időben és helyen segít-
ségre sarkall.

Bécsy Lászlóné

CIVIL – HÍREK

Ünnepi 
programelőzetes:

2011. december 23-án, 
pénteken 16.00 órakor

a TABULATÚRA 
régizene-együttes ad kará-

csonyi koncertet
a Pócsmegyeri Reformá-

tus Templomban.
Minderről bővebben 

decemberi lapszámunkban 
olvashatnak.
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Amikor ideküldött a sors első dolgom 
az volt, hogy megismerjem ezt a szá-
momra igen furcsa életformát. Ötven 
évig éltem Nyíregyházán, mint tős-
gyökeres panellakó. A hely weboldalát 
böngészve örömmel konstatáltam már-
is van egy kötődés: Bruzsenyák Ilona 
Európa Bajnok távolugrónő itt nőtt fel. 
Gondolják vajon mi a kapcsolat? De ne 
ugorjunk annyira előre. 

2010. január 3-tól hivatalosan is itt 
„tartózkodom”. Zarnóczay Klára vagyok 
51 éves, 24 évig tanítottam egy Szabolcs–
Szatmár–Bereg megyei kisvárosban test-
nevelést. Pályám alatt kineveltem több 
országos bajnok tájfutót és egy világ-
bajnok rádiós tájfutó is nálam kezdte az 
edzéseit. De kezdem az elején.

Negyven éve sportolok aktívan. 11 
évesen szertornászként próbálkoztam 
és 2 év után nyertem is egy versenyt, 
bár egyedül indultam a korosztályom-
ban. De mit tehet egy 172 cm magas 
tornász? Elmegy atletizálni. 14 évesen 
máris aranyjelvényes sportoló lettem és 
a ruganyosságomat a tornából átment-
ve 501 cm-t ugrottam távolba. Ekkor 
figyeltem fel a Nagyokra: Bruzsenyák 
Ilona, Szabó Ildikó. 18 éves koromban 
országos ifjúsági csúcsot állítottam be 
638 cm-el. Nagy elánnal készültem az 
1980-as moszkvai olimpiára. Sajnos sé-
rülések hátráltatták a felkészülésemet 
és meghiúsult a részvételem. Ez komoly 
lelki válságba sodort és orvosi javaslatra 
a tájfutást kezdtem el űzni. Mondanom 
se kell sokáig pótcselekvésnek tűnt 
számomra. Gyors voltam, de 23 éve-
sen már elég késő teljesen magunkévá 
tenni a térképolvasás rejtelmeit. Egy-
két nagyobb eltévedést kibírva a tájfu-
tás mellé felvállaltam a rádiós tájfutást 
is. Régen rókavadászatnak hívták ezt a 

sportot. Az erdőben elhelyezett rádió-
adókat egy vevőkészülékkel bemérve 
kell futva minél kevesebb idő alatt meg-
találni. Persze itt is van térkép, mint a 
tájfutásban, de csak a rajt és a cél van 
feltüntetve rajta. Mondanom se kell itt 
is értek negatív élmények. Eleinte örül-
tem, ha megtaláltam egy adót szintidőn 
belül. Aztán 1988-ban jött egy újabb 
feketeleves. Meg kellett operálni a tér-
demet. Azt mondták ezután már biz-
tosan nem, fogok futni. Megcáfoltam. 
1992-ben már be is kerültem a váloga-
tottba és elindultam életem első rádiós 
tájfutó Világbajnokságán, Siófokon. Itt 
még nem szereztem érmet. De most 

ugorjunk egy picit időben. Pontosan 19 
évet. 2011. szeptember eleje Félixfürdő. 
Ha hisznek a számmisztikában, akkor 
ez biztosan az. A 18. Európa-bajnoksá-
gon megszereztem a 18. világ és európa 
bajnoki érmemet pontosan 18 év alatt. 
7 arany,3 ezüst, 8 bronz az össztermés. 
Na, de mi van az atlétikával?

Ha lúd legyen kövér. 2010-ben, szü-
lővárosomban 30 év után újra odaállhat-
tam a rekortánra. A városom rendezte a 
Veterán Atlétikai Európa Bajnokságot. 
Elindultam hétpróbában és távolugrás-
ban. A korosztályomban 4. helyezést ér-

tem el mind a két versenyszámban. Na, 
de ne hagyjuk ki a tájfutást sem. Szeren-
csémre idén is részt vehettem egy hazai 
rendezésű világversenyen. Pécs adott 
otthont az 1 hetes Veterán Tájfutó Vi-
lágbajnokságnak, ahol 35-95 éves korig 
közel 4000 sportoló indult. A női 50-es 
korosztályomban 176 indulóból a sprint 
versenyen 22. lettem. Rádióamatőrként 
az éter hullámain is versenyzem. 

Sok kedves emberrel megismerked-
tem a közel egy év alatt Pócsmegyer-
Surányban. Felfedeztem futásaim során 
a hely szépségeit, megismertem mind 
a három kompátkelőt. Örömmel olva-
som a Pócsmegyeri Kisbírót. 

Igaz csak „tartózkodom” ezen a 
gyönyörű helyen, de tartozom annyi-
val, hogy teljesen megismerjem ezt a 
szép vidéket. IRÁNY SURÁNY!

Zarnóczay Klára
Pócsmegyer, Duna sétány

Surányi Ismeretlen

URH verseny Vb arany felé Nyíregyháza távolugrás veterán atlétikai EB

A 2010-es VB dobogó tetején.

Félixfürdő az Európa Bajnoki cím felé 
sprint versenyszámban

ELADÓK VALÓDI 
BÔR NÔI ÉS FÉRFI 

(BÉLELETLEN, 
SELYEMBÉLELT, 

BÁRÁNYBÉLELT) 
KESZTYŰK, 

TÖBB MÉRETBEN.
MAGYAR 

GYÁRTMÁNY!
Surány IV.
Apai János

Tel.: 
06-70 866-45-86
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Kedves Olvasók!
Újabb cikksorozatomban néhány edényt 
fogok bemutatni, ugyancsak kéthavonkénti 
rendszerességgel, ahogyan a már befejezett 
gyermekjáték sorozatomat közöltem.

A cserépedényeket is néprajz szakos 
egyetemi hallgató koromban tanulmányoz-
tam a községben. Éppen ötven éve, vagyis 
fél évszázaddal ezelőtt az adatközlőim még 
nagyon alaposan tudtak tájékoztatni az edé-
nyek használatáról. A mai pócsmegyeriek 
bizonyára kevesebbet tudnak már erről, 
ezért számítok érdeklődésükre, amikor 
részletesen közreadom itteni egykori föl-
jegyzéseimet és máshol szerzett ismerete-
imet a régi paraszti háztartásnak ezekről a 
kellékeiről.

A cserépedényeket, amelyeket népi 
kerámia néven is szoktunk emlegetni, há-
romféle szakma mestere, a fazekas, a kor-
sós és a tálas kisiparos állította elő, vagyis 
olyan kézműves, aki agyagból edényeket 
készített. Ennek a három iparágnak – faze-
kasság, korsósság, tálasság – közös neve a 
fazekasság. A fazekasok munkamenetének 
első fontos mozzanata volt a korongolás. 
Ennek eszköze, a fazekaskorong egy ten-
gelyen forgó, lábbal hajtható kerek munka-
asztalnak mondható, amelyen vagy szabad 
kézzel vagy formák, sablonok segítségével 
alakították ki az edényeket, amelyek így 
mind a forgástestek körébe tartoznak, ha 
mértani nyelven megnevezzük őket. A má-
sodik fontos munkamenetet képezte, ami-
kor kemencében kiégették a tárgyakat, hogy 
megszilárduljanak.

A most bemutatott, 35,5 cm magas, 
egyfülű edény a rendeltetése szerint „kása-
főző”, „lakodalmas fazék” vagyis főzőfazék. 
Az ilyenféle fazekakat és más olyan cserép-
edényeket, amelyek főzésre vagy sütésre 
szolgálnak, különleges agyagból, tűzálló 
agyagból készítik, hogy el ne repedjenek.

Mint minden cserép főzőfazék, ez a 
tárgy is mázatlan kívül, ahol a tűz éri, kor-
mozza. Csupán belsejét és száját vonták 
be sárga mázzal. Nincs rajta festett díszít-
mény sem, csak fülül egy domborművű sáv, 

amelyet úgy készítettek, hogy egy vékony 
agyaghurkát körülfektettek az edény falán, 
és egy csillagmintás pecsételővel folyamato-
san végignyomkodták, úgy rögzítették.

Formája alapján valószínűnek tartható, 
hogy a Fejér megyei Csákváron készült. Az 
ottani fazekasok eljártak árusítani Pócsme-
gyerhez közeli vásárhelyekre is, ahol megve-
hették az itteniek. A képen mutatott edény 
utolsó tulajdonosai nem tudták, hogy hol 
vásárolták elődeik. Bizonyára még a XIX. 
században készült, hiszen úgy emlékezett 
vissza Barsi Etel (1885–1977), hogy nagy-
anyjától örökölte. – 1908-ban, amikor férj-
hez ment Borda Mihályhoz (1883–1965), 
a lakodalmukban főztek benne, amikor 
sok étel kellett a vendégeknek. Házukban, 
amely ma a Borbála sétány 1. számot viseli, 
a konyha közepére, a „szabad kémény” alá 
„kőmíves” rakott „tüzhej furmát”, vagyis 
egy kiemelkedő padkát, amelynek a tete-
jére fahasábokat tettek, meggyújtották és 
ott főztek. A régi parasztházakban ez a 
megoldást jelentette a tűzhelyet. Barsiéknál 
nagyobb főzések alkalmával egyszerre há-
rom-négy fazekat tettek oda. Családjuknak 
három ilyen fazeka volt. Lakodalomkor vi-
szont „híttak sok házat”, vagyis sok ház la-
kóit, sok családot. A meghívott asszonyok 
eljöttek főzni segíteni, és a rokonság faze-
kai is „kézné’ vótak”, több edény összejött. 
Húslevest, „becsinált levest” főztek ezek-
ben. De keverni csak a levest keverték fő-
zéskor! Ha töltött káposztát főztek, azt 
nem keverték, hanem vizes ronggyal meg-
fogták, felemelték a fazekat és „főrázták”. 
Amikor leemelték a tűzről, úgy lehetett biz-
tonságosan megfogni ezt a csupán egyfülű 
edényt, hogy úgymond „a két füle alatt fog-
ták”. Ugyanis „kis füle” volt a neve annak 
– a pereméről kinyúló – résznek, amelynek 
a szakszerű neve szakáll.

A lakodalmi alkalmakon kívül akkor is 
használatba vették, amikor más családi ün-
nepre érkeztek meghívottak, így például 
„keresztölőre”, „kézfogóra” (vagyis eljegy-
zésre). Hasonlóképp nem mindennapi lét-
számot jelentettek egy-egy háztartásban a 

segítséggel végzett nagyobb munkák, mint 
a nagymosás, vagy a disznóölés, amelyek 
nem sokszor kerültek sorra egy évben.

Ilyen nagy főzőedény a mindennapok-
ban, amikor nem jött vendég, „a család ré-
szére nem köllött,” azért ez a fazék általá-
ban használaton kívül állt. 

Borda Mihályék és lányáék közös ház-
tartásában az éppen nem használt főzőfaze-
kak tároló helye a „fazekas póc”, a fazekak 
elhelyezésére való polc volt, amely a kony-
hában a mennyezet alatt középen futott. 
Lányuk, Borda Julianna (1910–1990) férje 
volt a „szódás” Bándi Lajos (1908–1981).

Konyhájuk akkori berendezését Bándi 
Lajosné konyhája című írásomban ismertet-
tem a Borszékiné Rétháti Ágnessel közösen 
készült, „Pócsmegyeri konyhák I.” című 
könyvben, amely tavaly, 2010-ben jelent 
meg az Önkormányzat kiadásában.

Bordáék-Bándiék az 1950-es években 
úgy találták, hogy a mázatlan fazék csak 
porosodik a fazéktartó polcon és gyakori 
tisztítása fáradságos, azért inkább föltették 
a padlásra, hogy ne legyen szem előtt poro-
san. Mivel mázatlan a külseje, azért „surló-
dós, sértő” a felülete, „nagyon kellett mosni 
a portól.”

Végül már csak tároló lett a főzőedény-
ből, lisztnek, húsnak, száraz hüvelyesek-
nek.

Az olyan fazekakban, amelyeket csak 
ritkán használtak főzésre, alkalmanként fi-
nomlisztet tartottak. Akkor még nem bolt-
ban vették a lisztet, hanem saját termésű 
búzából Pócsmegyeren őrlették. Bordáné 
elmondása szerint régen a búzát házaknál 
„darálóval parasztra őrölték”, vagyis néhány 
falusi háznál volt kézimalom, őrlőkő, ami-
vel durván lehetett őrölni. (A paraszt szó 
többek közt azt is jelentette, hogy durva, 
kidolgozatlan.) A durva őrleményből sűrű, 
közepes és ritka szövésű szita segítségével 
választották szét a „korpát”, a „daralisz-
tet”, a „kenyérlisztet” és a „lisztlángot.” 
Az utóbbi a mai réteslisztnek felel meg. A 
legfinomabbat, a kalácsnak való lisztet „se-
lyemszitával” szitálták.

Hús tárolásra is alkalmas volt a cserép-
fazék. A télen szokásos „ölés” (disznóvá-
gás) után szoktak eltenni benne húst nyár-
ra. Annyi zsírt tettek a megsütött hús fölé, 
hogy a tetején két ujjnyi vastagon el legyen 
födve. Végül fehér zsírpapírral vagy szőlő-
csomagoláshoz való selyempapírral kötöt-
ték le a fazék száját, hogy „a por ne szájja” 
(ne szálljon rá a por). A húsos fazekat vagy 
a kamrába tették, vagy a használaton kívüli 
„első szobába”, az ágy alá.

Majd 1960 táján kevésbé igényes sze-
repet kapott a fazék, „csak száraz dolgot”, 
télibabot, téliborsót tartottak benne. Ami-
kor 1961-ben megvettem a Néprajzi Mú-
zeum számára, akkor épp a padlás közepe 
táján állt és az aljában volt némi bab. (A 
Múzeumban a 61-119.1 leltári számot kap-
ta.)

Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri cserépedények 1. – Fazék

Kisbiro_2011_november.indd   8 11/20/2011   6:20:59 PM



Mi, régi surányiak tudjuk, - de tudják az 
idős pócsmegyeri gazdák is, hogy a Mély út 
az nem mély utca. Valami okos Tóbiás ezt 
az utóbbit pingálta a táblákra, de az mit sem 
változtat a lényegen.

Az én életemben a budapesti Andrássy 
út már volt Sztálin út, Magyar Ifjúság útja, 
Népköztársaság útja – és most ismét And-
rássy út, de utcának degradálni még senki 
nem merészelte.

Na jó, - tudom én, hogy a két út ösz-
szehasonlítása merész dolog, de mindenki 
olyan kalappal köszön, ami van neki. Ne-
künk ez van. Megtehetem persze, hogy al-
konyatban odalopakodnék és az utca táblát 
lefújnám fehér festékkel, vagyis csak a CA 
tűnne el és maradna az UT. De ezt már 
nem vállalom, még valaki képen tenyerelne. 
Igen! – laknak ott elszánt mérges emberek. 
Az egyik például Mikulás táján egy kötél-
re felakasztja a Mikulást és úgy lógatja ki a 
háza oldalára, nem hiányzik nekem, hogy én 
is így járjak.

Ez a kis bevezető arra szolgál, hogy 
elmesélhessem Önöknek szülővároskám 
egyik szerény kis utcácskájának történetét.

Mózes utca
Ne keresgélje senki Kisújszállás térképén a 
Mózes utcát, mert nem fogja megtalálni. Az 
Ostrom utca viszont megvan, a gimnázium 
kelti oldalán indul és halad tovább-tovább 
– én bizony meg nem mondom, most hogy 
hívják utcáig, de gyerekkoromban Mária-
Terézia körút volt – ha emlékezetem nem 
csal.

Egyszerre fájó és szívetmelengető érzés 
számomra, ha gondolatban végigsétálok 
ezen az utcán, szinte hallom nagyanyám 
szavait: „ha elcsámborogsz valamerre és 
nem találsz haza, tudjad hol laksz: Mózes 
utca 19.”

A háború dübörgő viharában először 
eltűntek az ismerős, barátságos zsidó szom-
szédok – utcabeliek, az utcatáblát az új rend 
lecserélte, - és egyszeriben Ostrom utca 21-
ben laktunk.

A régi táblácska /egy kis műremek/ 
messze került nagyanyám házikójától, most 
itt lóg egy vén fenyőfán, a szentendre-szi-
geti otthonomban.

De ne menjünk még ilyen messze! 
– anyámmal ballagunk a főutca irányába, 
ő felnéz s gimnázium ablakába. „na ezek a 
jómadarak kitették a csontvázat az ablak-
ba”, és valóban. A ráérő ruszki katonák a 
szertárból előhozott szemléltető „eszközt” 
könyöklő helyzetbe kirakták, hadd szem-
lélődjön. Később valahányszor arra jártam, 
borzongató félelemmel lestem fel az emeleti 
ablakba, ott van-e még a csont ember.

Anyám szerint, ha nagyfiú leszek, itt fo-
gok én is tanulni. Ma is sajnálom, hogy nem 
így történt.

Az eleje pedig jól indult. 1946-47. évi 
első osztály. Az elemi, ahogy akkor mond-
ták. Egy aranyos, barátságos, türelmes 
öregúr, Nagy Dezső bácsi volt az elsős ta-
nítóm. Járkált a padsorok között szótlanul 

és minden nebulónak megsimogatta a fejét. 
Csendben, hátratett kézzel üldögéltünk a 
padokban és észrevétlenül megtanultunk 
mindent, amit egy ilyen kis fickónak tudnia 
kell.

Képzelhetik a meglepetésemet, amikor 
második osztályban az új tanítónk azzal 
kezdte az ismerkedést, hogy kivétel nélkül 
mindenkit elfenekelt. Talán egy kivétel volt. 
Sipos Töhötömöt nem rakta meg, de hát ő 
a pap fia, jól viselkedett és különben is ez 
egyházi iskola.

Gyöngédlelkű tanítónk szavajárása ez 
volt:

„Egy két pofon nem a világ
 V.Nagy Bálint többet is ád.”
Egyszer „felborult a bili”. Z. Tóth Pista 

anyja bejött /Z.Tóthék a szülőotthonban 
voltak gondnokok/ - és az osztályban olyan 
patáliát rendezett a verések miatt, hogy  re-
zegtek az ablakok. Pedig, ha valaki megér-
demelt egy-két fülest, hát az éppen a Pista 
gyerek volt.

Reggelenként elmondtuk a Hiszekegy-
et és utána kezdődött a tanítás, majd egy 
nap váratlanul új „nótát” tanultunk, a Köz-
társaság dalát. Ettőlfogva ima helyett ezt 
énekeltük. Persze, - akkor államosították az 
iskolánkat.

Az iskola és a templom között az or-
szágúton állt két kilőtt tank, az ágyúcsö-
vek Pest felé néztek. Bátrabb gyerkőcök 
bemásztak a döglött gépszörnyekbe, - de 
nem én! – Irtóztam a szörnyű bűztől, ami 
belőlük áradt, égett emberszagnak véltem, 
amiben talán volt is némi igazság.

Egy napon emberek jöttek és lángvágó-
val szétdarabolták és elvitték a bűzös vasa-
kat.

Szórvány emlékeim közül még előhúz-
nék kettőt – hármat innen az Arany János 
fiúiskolából. A szünetben az udvaron han-
cúroztunk, egy két gyerek valami tízórait is 
hozott. Egy eldobott almacsutkára rávetette 
megát egy éhes kisfiú, ez annyira meglepett 
és megrendített, hogy hatvanöt év távlatá-
ból is előttem a kép, a jelenet.

Nagyrakás édescirok volt összerakva az 
iskolaudvar sarkában. Sokan odalopakod-
tak, csentek belőle egy-egy darabot és tit-
kon rágicsálták, pedig a pedellus szigorúan 
őrizte. 

És mégegy. Mi felnőttek azt képzeljük, 
hogy a gyerek előtt lehet beszélni ezt-azt, 
hiszen úgysem érti a lényeget. Dehogynem! 
Példa rá a következő eset. Új fiú érkezett az 
osztályunkba. A tanítónk ráförmedt a gyer-
kőcre: hogy keveredtetek ti ide a városba 
Géza fiam? A kiskölyök ijedtében kibökte 
az igazat: Apukám nyilas volt és menekü-
lünk. Vénagy Bálint meglepetten pislogott, 
aztán kivitte a srácot a folyosóra, ott való-
színűleg megmagyarázta neki, hogy jobb, 
ha erről hallgat, - attól kezdve nem piszkálta 
a gyerkőcöt. Az osztály tudta miről van szó, 
és napirendre tértünk…

Az ostrom, /különösen az ostrom utcá-
ban/ megrázó élmény volt, ezért vissza-vis-

sza térek ide, hátrafelé lépkedve az időben.
A nők zsigereikben hordozzák a ve-

szélyhelyzetet évezredek óta. Nem jelentett 
jót soha, ha az ellenség közeledik a békés 
otthonok felé, ahol nők, gyerekek, öregek 
lapítanak.

Így volt ez nálunk is. Nagyanyám át-
hívta a közelben lakó öreg ezermestert, aki 
egy vasfűrésszel kifűrészelte a ház végében 
lévő ablakból a vaspálcát, hogy anyám ész-
revétlenül menekülni tudjon. Néhányszor 
sor került rá, meglapult a hátsó fal tövébe, 
és csak akkor jött haza, ha nagyanyám jelt 
adott.

De előbb az ostrom. Dübörgés, ágyúszó, 
gépfegyverek pergő feleselése és hajnalra 
süket csend. A zöldséges pincében vagy 
húsz nő és gyerek – néhány elsőháborút járt 
öregember. Egy öreg hadfi felment körül-
nézni és kisvártatva jelentette, hogy tiszta 
a levegő, haza lehet menni, a front elvonult, 
valahol Kenderes irányában zúg tovább.

A második vonal érkezése még ijesz-
tőbb volt, kozákok jöttek, - fegyvert, ellen-
séget kerestek, néha egy-egy részeg, vagy 
zabráló,- ahogy a magyar nyelv elnevezte. 
Ezek mindent elvittek, amiből valami hasz-
not reméltek.

Nagybátyám és apám is a fronton va-
lamerre – de az ünneplő csizmák itt lógtak 
elrejtve, felakasztva a kéménybe. Az első 
zabráló úgy kezdte, hogy felnézett a ké-
ménybe, /kemencés házaknál könnyű fel-
látni/ leakasztotta a csizmákat és köszönés 
nélkül távozott. Mi szótlanul néztük – és ta-
lán örültünk is, hogy ennyivel megúsztuk.

Utólag elgondolkozom, - mire kellett a 
muszka kiskatonának egy fényes feketére 
suvickolt paraszt boxcsizma? Ebben pará-
dézhatott, - hiszen nem illett az egyenru-
hájához, talán eladta a tiszteknek, vagy pár 
házzal odébb elcserélte egy üveg pálinkára.

Lassan-lassan helyreállt a rend, de ez a 
rend már másféle volt, mint korábban.

Elsőként az amerikai hadifogságból tér-
tek haza a férfiak. Nagybátyám, édesanyám 
öccse éjszaka érkezett, első útja a Mózes 
utcába, édesanyjához vezetett, egy szem 
cukrot dugott a párnám alá és ment tovább 
megkeresni lányát, feleségét.

Apám 1948-ban érkezett, ő szegény 
nem tudott még egy szem cukrot sem hoz-
ni, de hát ő más égtáj felől jött –

A férjüket hazaváró asszonyok kijártak 
az állomásra, - tudták mikor jön olyan vo-
nat, amivel a hazatérő hadifoglyok érkez-
hetnek.

És egy szép napon beállítottak szüleim 
az osztályterembe.

Apám öt évig volt távol, alig emlékez-
tem rá.

A világlátott ember a fővárosba vágyott, 
anyámat is rábeszélte, de én sírva hagytam 
el szülővárosomat, a barátokat, de legfő-
képp a Mózes utcát és az én legdrágább 
nagyanyámat.

Asztalos Lajos
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Másnap reggel kiadós rántotta reggeli után 
kicsit borús időben indultunk Husztra. A 
helybeli református lelkész, Józan Lajos 
már várt bennünket. A fallal körülvett, 
gótikus stílusú, négy fiatornyos temp-

lom a 14. században épült, és jelenleg 
közel kétezer, többnyire református 
vallású magyar hívő látogatja. (1.kép) A 
népi barokk stílusú, elbűvölő szépségű 
karzat és a padok 1773-ban készültek. 
A templom hajójában a közelmúltban 
14. századi Árpád-házi szenteket (Szt. 
Istvánt, Szt. Imrét, Szt. Lászlót) ábrá-
zoló freskómaradványokat tártak fel. 
A templomban áll első neves költőnk, 
Petrőczy Kata Szidónia (1666-1708) 
fejfája (ő itt hunyt el). Körülötte több 

fejfa emlékeztet történelmünk nagyja-
ira. Kölcsey Ferencet a huszti várrom 
ihlette meg nagy verse megírására, me-
lyet elmondtam a templomban. Itt csu-
pán két utolsó sorát idézem: Messze 

jövendővel vess öszve jelenkort, Hass, 
alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül! 
(1831)

Következett Técső városa. Itt első 
utunk a város központjában lévő re-
formátus templomba vezetett. Mellette 
áll Hollósy Simon, nagy festőnk igen 
jól sikerült mellszobra, mely alatt neve 
aranybetűkkel áll. A város lakosságá-
nak a 2001-es népszámláláskor 22%-a 
magyar volt. A templomban László 
Károly tiszteletes fogadott bennünket 

és felemelő részletes beszámolót tar-
tott a gyülekezet gazdag hitéletéről és 
az oktatásban végzett tevékenységről 
(2.kép). A lelkész magas magyar állami 
kitüntetésben részesült. Egyedülállóan 

szép a templom festett fakazettákból 
álló, lenyűgöző mennyezete. A közel 
kétszáz kazetta között nincs két egy-
forma. A motívumokat 1748-ban fes-
tették (3.kép).

Jó hangulatban utaztunk tovább 
(4.kép) egyenesen a Fekete és Fehér 
Tisza összefolyásáig. Közben elhalad-
tunk egy kis, fehérre és kékre festett 
obeliszk mellett, amely Európa föld-
rajzi Középpontját jelzi, amit még a 
Monarchia idején számítottak ki a föld-

Dr. Kiss András sorozata: 
Utunk Kárpátalján (2. rész)

1. 2.

5. 6. 7.

3.
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rajztudósok. A técsői templomban egy 
20. század elejéről származó, a szovjet 
időket a templom padlásán átvészelő 
magyar zászlót láthattunk. Bizony ott 
jobban becsülték, őrizték a magyar 
zászlót, mint manapság, amikor itt-ott 
méltatják arra, hogy nemzeti ünnepein-
ken kitegye a nép a házára.

Visszafele jövet már szürkületkor 
értünk Viskre, amelynek református 
temploma, a técsői mellett, a környék 
egyik fő nevezetessége. A fényviszo-
nyok inkább a templom mellett lévő 
harangláb fotózását tették lehetővé 
(5.kép). A templombelső lenyűgöző 
dísze a népi rokokó stílusú festett fa-
mennyezet. Az okker, kék, piros és 
fekete színekben pompázó, virágindák-
ból, madarakból és geometriai formák-
ból álló kompozíció rendkívül dekora-

tív stílusa nemcsak kárpátalján, hanem 
az egész kárpátmedencében is egyedül-
álló. (6.kép)

A kaputól balra egy faragott emlék-
oszlop (7.kép) és mellette  márvány-
tábla emlékeztet a sztálini lágerekbe 
elhurcolt és elpusztult közel 300 viski 
férfiúra. Mellette egy másik faoszlopon 
az egykori öt máramarosi koronaváros 
címere áll (Visk, Técső, Huszt, Mára-
marossziget, Hosszúmező). A városok 
a sóbányászat fellendítése érdekében 
kaptak kiváltságokat a középkorban 
Róbert Károlytól.

Bent a templomban Jenei Károly 
lelkész beszélt hozzánk, igen érdekesen 
jellemezve a viski embereket, és ismer-
tetve az egyházközség életét. A város 
lakosságának fele magyar.

A hosszú nap után kedves házias-
szonyunk helybeli jellegzetességgel, 
húsos derelyével (pilmenyi) és jó erős 
pálinkával fogadott bennünket Benén.

Dr. Kiss András képeivel

(Szíves elnézésüket kéri 
a szerkesztő, Bene város neve 

az előző számban 
helytelenül jelent meg.)

4.

7.

Kárpátaljáról 
szólt az ige

November 13-án a zsúfolásig meg-
telt Református Templomban hir-
detett igét Gulácsi Lajos, nyugal-
mazott kárpátaljai püspök úr. Pál 
apostol leveleiből, valamint a Hegyi-
beszédből idézett prédikációja a ma 
élő embereknek szolgált útravalóul. 
Szavait hallgatva elfeledkezhettünk 
hajlott koráról. 

Köszönettel tartozunk Neki, 
hogy vállalta a fáradságos utat és el-
látogatott Pócsmegyerre is.

Csengő-Tschörner András fotójaCsengő-Tschörner András fotója
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Kedves Háziasszony!
Ha november, akkor Márton nap alkalmából 
ismerkedjünk meg a kedvelt liba ételekkel. 
Hogyan is készültek régen Pócsmegyeren? 

„A liba Szoldán Éva néniéknél vasárna-
pi ebéd volt.” Elmondása szerint „nemcsak 
ők tartottak libát, hanem a Vatán (régi ut-
canév) Borda Esztike barátnője szüleinek 
is volt 20-30 libájuk és együtt jártak legel-
tetni tavasszal a régi Pázsitra, nyáron pedig 
a tarlóra hajtották ki őket legelni. A Pázsit 
régen a földkitermelés után maradt sok-sok 
kubikgödrével együtt a gyerekeknek jó ját-
szóteret biztosított. „

Manapság (más hazai vidékek hagyomá-
nya alapján) elterjedt a híre, hogy Márton-
napkor alkalmas libát levágni. Nemes Pista 
bácsi szülei idejében a Márton-napnak még 
nem tulajdonítottak olyan nagy jelentősé-
get, nem volt annyira ismert. Szülei tömték 
a libát és a kacsát is.

Libatöpörtyű
A liba feldolgozásánál lefejtették a szalon-
nás részét bőrével együtt, de úgy, hogy egy-
két milliméternyi húst is hozzávágtak. A 
bőr belső oldalán centiméternyi keresztvá-
gásokat csináltak úgy, hogy a bőr érintetle-
nül maradt. A szalonnákat 2-3 centiméteres 
darabokra vágták. Beletették egy vaslábasba 
és annyi vizet öntöttek rá (vagy fele-fele vi-
zet és tejet), hogy éppen ellepje. Fűszerez-
ték borssal és fokhagymával, majd közepes 
tűzre tették a szalonnát és időnként megke-
verve megbarnították. Ha elkészült, leszűr-
ték a zsírról a töpörtyűt.

Ajánlatom, hogy kicsit megsózva héjá-
ban sült burgonyával, házi készítésű sava-
nyúsággal fogyasszák.

Libaaprólék leves
A libaaprólékot (fej, láb, zúza, háta) kevés 
vízben félig puhára főzték, majd bezöldsé-
gelték (1-1 sárgarépa, fehérrépa, karalábé, 
zeller, nyáron 1-1 paprika, paradicsom, 
hagyma, 1-2 gerezd fokhagyma). Fűszerez-
ték pár szem borssal, és mint a húslevest, a 
sparhelt szélén gyöngyözve főzték. Tálalás-
kor a levest leszűrték, külön adták asztalra a 
zöldséget és az aprólékot. A levest házi ké-
szítésű reszelt tésztával fogyasztották. Az 
aprólékhoz fogyasszanak fokhagyma-, vagy 
tormamártást.

Liba sütve
Egy 5-6 kg-os tisztított libát megmostak és 
szárazra töröltek, majd feldarabolták. Ize-
sítették sóval és a feldarabolt libát egy na-
gyobb vaslábasba helyezték el. Korától füg-
gően többször vizet öntöttek alá és zsírjára 
puhították. Amikor a zsírjába sült, akkor 
fűszerezték majorannával. Párolt káposztá-
val, sós burgonyával tálalták.

Ludaskása
A libaaprólékot tisztítás után összedarabol-
ták, megmosták. Beletették egy fazékba és 
annyi vizet öntöttek rá, hogy ellepje. Meg-
sózták, fűszerezték borssal és félpuhára 
főzték. Hozzátették a közben megtisztított 
és kockákra vágott 1-1 szál sárgarépát, fe-
hérgyökeret, 1 közepes fej hagymát.

A 2 bögre burizst (árpa gyöngye) meg-
mosták, lecsurgatták és felhevített zsírban 
egy kicsit megpirították, majd felengedték a 
megfőtt aprólék levével és puhára párolták. 
Ha szükséges volt még hozzá folyadék, azt 
húslevessel vagy forró vízzel pótolták.

Tálalás előtt a megfőtt húst a zöldségek-
kel együtt a puha burizs közé keverték és 
apróra vágott petrezselyemzölddel meghin-
tették. Házi savanyúsággal tálalták.

Túros-mazsolás kalács
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg rétesliszt, 
csipetnyi só, 2 evőkanálnyi zsír, fél marék 
cukor, 2 egész tojás, 3 dkg élesztő, 4 dl tej.

Töltelékhez: 70 dkg tehéntúró, 20 dkg 
cukor, egy csomag mazsola, vaníliás cukor, 
2 tojás sárgája és felvert habja, 1 citrom re-
szelt héja, pici só, és – ha szükséges – annyi 
tejfel, hogy kenhető massza legyen.

A kovászt készítették előbb: az élesztőt 
1 dl langyos, cukros tejben feloldották. A 
lisztet dagasztó tálba tették és a tejben fel-
oldott élesztőt beleöntötték. Kevés liszttel 
kovászt készítettek. A tetejét kevés liszt-
tel kicsit megszórták, és kb. 20 percig kel-
ni hagyták. A megkelt kovászhoz adták a 
felvert tojást, a sót, a tejet és a tésztát jól 
kidagasztották. Akkor volt jó, ha a tészta 
elvált az edénytől. Ekkor konyharuhával le-
takarták és meleg helyen megkelesztették. 
Ezután deszkára borították és két-három 
cipóvá alakították. Nyújtófával kisujj vas-
tagra, téglalap alakúra nyújtották és a tölte-
léket a tészta széléig rákenték. A kinyújtott 
és megtöltött tészta két végét 1 cm szélesen 
behajtották. Hosszanti oldalán felcsavar-
ták és gyengén zsírozott tepsibe rakták. 
Fél óráig meleg helyen pihentették, majd 
a tetejét tojással megkenték. A kalács tete-
jét villával megszurkálták és a kemencében 
megsütötték.

Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN

„Gyuri bácsi üzenete” – Kakukkfű (thymus serpyllum)
3000 méter magasan is megnő még ez a kedves, apró, lilás virágú gyógynövény, melyet 
fűszerként is használunk. A meszes talajt kedveli leginkább, ezért bőven terem a Bükk 
hegységben. Óvatosan szedjék, mert könnyen kifordul a gyökere.

Latin neve (thymus) azt jelenti: bátorság, erő. Az egyiptomiak és az etruszkok a tes-
tek bebalzsamozásánál használták. A görögök a templomok oltárán égették, így tiszteleg-
ve az isteneknek. A szlávoknál szent növény volt, a Szűzanya növénye, ukrán neve (mala 
materinka, anyácska) is erre utal.

Nagyon jó fertőtlenítő hatású gyógytea készíthető belőle, mely megvéd a betegsé-
gektől, erősíti immunrendszerünket. Kezelhető vele köhögés, hörgőgyulladás, és vírusos 
betegségekre is használják már újabban.

A nők növényének nevezik, mert vérzési rendellenességek esetén is használ. Diosz-
koridész, a híres görög orvos májbetegségekre, bélgörcsökre, agyi keringési panaszokra 
és vízhajtóként használta. Linné, a neves botanikus, akiknek a növények rendszertani 
besorolását köszönhetjük, migrénes fejfájását kúrálta vele.

Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító hatású. Kisgyermekek fürdővizében enyhíti a 
hasi görcsöket, erősíti az immunrendszert. A Bükkszentkereszten egy évig helyettesítő 
kedves háziorvosunk is abban fürdette a gyerekeit egész télen, nem is hiányoztak soha az 
óvodából. Olyan viszont előfordult, hogy csak ők ketten nem voltak betegek.

Az idén sok kakukkfű termett mifelénk. Igy szedtük, így került zsákokba, hogy majd 
Önök finom teát készítsenek belőle:

„Édes kakukkfű, tarts inkább velünk.  Kicsiny virágodra vigyázz a tágmezőn, mert 
jönnek felelőtlen lábak, akik letaposnak. Jönnek könyörtelen kezek, akik kitépnek. Jön-
nek olyanok is, akik óvatos kézzel elkérik bódító virágod. Illatozz nekünk naphosszat, 
hogy hírül adjuk: most készül a szívet-lelket erősítő teafű. Most kacagjon minden kisgye-
rek, mert a fürdőjük nemsokára friss, édes, gyógyító kakukkfűvel telik meg. Most tárja 
tágra tüdejét minden lány és fiú, most készüljön szép ruhában minden nő és férfi, mert a 
kakukkfű, a kicsiny kakukkfű, minden gyengeség eltiprója, készen áll. Minden alattomos 
kórokozó ellensége, minden lappangó idegen kitessékelője, felvértezve sorakozik zsá-
kokban,  raktárakban, kicsattanva a kora nyári mező minden éltető erejétől.” (K.Zs.)

Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes 
A Bükki Füvészmester és Népgyógyász Egyesület   lapjából
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Jézus mondja: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt.              
Máté evangéliuma 10,32

HITTEM, EZÉRT SZÓLTAM.

2011. november 22-27.
EVANGELIZÁCIÓS HÉT  A PÓCSMEGYERI TEMPLOMBAN.

A keresztyén ember küldetése, hogy vallást tegyen a benne élő reménységről. Ez sosem tűnt egyszerűnek. Meghívott 
igehirdetőink arról vallanak majd egy-egy bibliai példa alapján, hogy Annak hatalmából, aki minket elküldött, mégis 

sikerülhet. A mi korunkban sincs ez másként!
November 22. kedd 17 óra – LOVADI ISTVÁN,  a Szentendrei Egyházközség beosztott lelkipásztora

November 23. szerda 17 óra – TÍMÁR PÁL, nyugalmazott átányi lelkipásztor, Pilisszentlászló
November 24. csütörtök 17 óra – KONCZ ZOLTÁN, az Északpesti Egyházmegye lelkipásztora

November 25. péntek 17 óra  – SZABÓ ZOLTÁN, a Szigetmonostori Egyházközség lelkipásztora.
November 27. vasárnap 10.30 – ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET.

A gyülekezet szeretettel vár minden érdeklődőt!
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Október 21.-én este gyülekeztek a be-
nevezett „versenyzők” a Napsugár téri 
presszóban, ahol az izgalmas, játékos 
feladatok megoldása után kialakult a 4 
csapat, valamint megkapták a másnapi 
indulási rajtszámokat.

Másnap reggel csodálatos időben 

9.15 órakor indult a 2 rajtszámmal Kul-
csár Gábor - Kirchner Andrea páros. A 
borítékban kapott feladat megoldása 
után megtudták, hol az első állomás, 
ahol egészségügyi jártasságukról kellett 
bizonyságot adni.  Az újabb borítékban 
lévő feladat megoldás után derült ki a 
második állomás helye és így tovább a 
9. állomásig.

A következő indulók 10 perces 
különbséggel kezdték meg a kapott 
feladatok leküzdését. Igen, leküzdeni, 
mert közel sem volt egyszerű a kocsi-
hoz kapcsolt utánfutón lévő alumínium 
rocsóval végigmenni a szlalom pályán. 
De nem volt egyszerű. Kisoroszi hatá-
rában bekötött szemmel végighajtani 
a versenyzőtárs rádión adott utasításai 
alapján a kijelölt pályán. A tahi hídnál 
30 métert megtenni 30 mp alatt, miköz-

ben nem volt kijelölve a távolság, mert 
azt a sofőrnek kellett megsaccolni. Míg 
a vezető a méterekkel és másodpercek-
kel küzdött, társának palacsintatésztát 
kellet keverni - mint később kiderült, 
az utolsó feladat a palacsinta megsütése 
volt a kiindulási pontra visszaérve.

 Nem volt egyszerű a Caterpillar 
földmunkagéppel végrehajtani a külön-
böző feladatokat. Kissé viccesnek tűnt, 
hogy egy Trabanttal kell leküzdeni az 

újabb szlalom pályát, az anyós ülésről 
vezetve. Furcsa az volt, hogy a kor-
mány mozdulatokra a Trabi ellenkező-
leg reagált.

Már nem is okozhatott nehezen 
megoldható feladatot a következő szla-
lom pálya, ahol a mitfárernek hokibot-

tal kellett terelgetni egy teniszlabdát 
majd kapura lőni.

Míg folyt a verseny a lelkes szakács-
csapat kitűnő pörköltet varázsolt, hogy 
este az eredményhirdetés után minden-
ki csillapíthassa étvágyát.

A verseny 9 állomását több mint 50 
km megtételével lehetett bejárni.

Este mindenki kíváncsian várta az 
eredményhirdetést.

A dobogósok: 
1. Suszt Ákos – Bölcsföldi István
2. Marlok Ferenc – Lakatos Adrienn
3. Farkas Tamás – Boda István

A kitűnő hangulatú 2 napon több 
mint 100 ember vett részt.

 Gyimesi János 
írása és képei

3. SURÁNY RALI – Autós ügyességi verseny

Dobogósok

Autó – hoki – tenisz

A győztesek
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Ismeretlen 
ismerős

„Kedves emlékeim 
Surányból” címmel írás 
érkezett újságunkhoz, 
egy bizonyos úrtól, aki 
bevallása szerint igen 
szívesen olvasta Aszta-
los Bogdán visszaemlé-
kezéseit, és ő is kedvet 
kapott a helyi sajtóban 
való megjelenésre.

Már a feladó címe 
gondolkodóba ejtő: 
Nagyvárad, Románia, 
utca házszám nincs. Az 
cseppet sem zavarta az 
illetőt, hogy ugyanak-
kor 90 forintos, Magyar-
ország feliratú bélyeg és 
Magyar Posta bélyegző 
van a borítékon.

Kibontás után is-
merősként öleltük keb-
lünkre az írásművet, 
hiszen legalább 9 db, 
ugyanezzel a kézírással 
készült, „surányi lako-
sok” aláírással ellátott 
névtelen feljelentő le-
velet őrzünk, melyeket 
a különféle hivatalok és 
hatóságok küldtek to-
vább hivatalunknak ille-
tékességből. Írójuk nem 
hiába nem vállalta névvel 
bejelentéseit. Minden 
alapot nélkülöző, ros-
szindulatú, az önkor-
mányzat lejáratását szol-
gáló vádakat tartalmazó 
irományok ezek.  

Fenti okok miatt a 
kérdéses írást nem kí-
vánjuk közzé tenni.

HASZNOS  TANÁ-
CSOK  A  TÉLEN  

KÖZLEKEDŐKNEK
- Tájékozódjon az útviszonyokról (rá-
dió, TV és KHT ügyeletek)!
- Csak a téli közlekedésre felkészített, 
jó műszaki állapotú járművel induljon 
el, különös tekintettel a gumik állapo-
tára! 
- Havas időszakban a gépkocsiban le-
gyen hólapát, vonókötél, alkalmanként 
kis mennyiségű érdesítő anyag.
- Óvatosan válassza meg a sebességet, 
ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem 
mindig észlelhetők a lokálisan lefagyott 
területek.
- Tartson biztonságos követési távolsá-
got, vegye figyelembe a megnövekedett 
fékutat!
- Ne kockáztasson az előzésnél!
- A munkagépek mögött síkos az út-
szakasz, mert a só olvasztó hatása nem 
azonnali, az ekék után pedig vékonyan 
tömör hó maradhat. Ezért a sárga villo-
góval felszerelt gépek megpillantásakor 
már fokozatosan vegye vissza a sebes-
séget, nehogy rácsússzon a munkagép-
re és gyakori féklámpa villantásokkal 
figyelmeztesse arra az Önt követő jár-
művet is!
- Lemaradva kövesse a munkagépet és ne 
próbálkozzon az előzéssel, nem tudhatja 
milyen az út állapota a munkagép előtt!
- Ha szembe találkozik munkagéppel, 
csökkentett sebességgel haladjon el 
mellette, így elkerülheti, hogy szórás 
esetén a nagyobb sószemek kárt okoz-
zanak gépkocsijában és biztonsággal el 
tudja kerülni az ekéző jármű méretén 
túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.
- Ha elakadás-veszélyes helyhez kö-
zelít, ne próbáljon meg azon áthaladni 
(esetleg fokozott sebességgel), mert a 
balesetveszély lényegesen megnő! Itt a 
fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne 
akadályozza a gépkocsi.
- Kerülje az elakadást! Kezdődő hófú-
vás, intenzív havazás esetén a legköze-
lebbi lakott hely elérésekor helyezze 
biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, 
míg az út ismét járható! Az elakadt jár-
művek akadályozzák a hó eltakarítását 
és a legnagyobb gondosság esetén is 
kárt okozhatnak benne a munkagépek 
vagy a ráekézett hó.
- Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne 
hagyja az úton, vagy ha mégis, akkor 
értesítési helyet és módot jelöljön meg 
feltűnően látható helyen!
- Hosszabb utazásnál nem árt, ha taka-
rót, tartalék ruhát és enni- innivalót is 
becsomagol. 
- Útközben időben gondoskodjon 
üzemanyagról, még rövid távolságra se 
induljon el kevés üzemanyaggal!
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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

 

Gazdasági társaságok, Alapítványok, 
Egyesületek és magánszemélyek könyvelését 

vállaljuk teljes ügyintézéssel okleveles 
adótanácsadó, mérlegképes könyvelő, okleveles 

könyvvizsgáló kollégákkal.
Eseti ügyeket is vállalunk! 

Iratokért kérésre házhoz megyünk!

Elérhetőségek:
Autoszel Bt.

Telefon: 06-20/9320-356
2015 Horány, Búzavirág u. 10.

2145 Szilasliget, Wesselényi u. 5.
E-mail: autoszel@gmail.com

Tudta, hogy az idén még 15.000 Ft a 
cégalapítási eljárási illeték, amelyet a 

kormány  jövőre 70.000 Ft-ra szándékozik 
emelni? Ha cégalapítási szándéka van, még 

az idén tegye meg! Mi segítünk ebben!

Könyvelés-bérszámfejtés
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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

SZÁRAZ 
TŰZIFA ELADÓ

Tölgy kugli 1900 Ft
Akác kugli 2200 Ft

Akácoszlop
Érdeklődni: 

Szabó Zoltán 
20-9331-945. 
18-20 óráig a 

385-549-es telefonon 
lehet.

HA ELKÓBOROLT

 A KUTYÁJA, 

HA ÚJ KUTYÁT 

SZERETNE: 

HÍVJA A 

SZENTENDREI 

GYEPMESTERI 

TELEPET: 

06 20  93-16-948
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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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SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER – 

KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS, 
ÜTEMELTETÉS

INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS

KÁRTÉKONY PROGRAMOK 
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ

2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu

web.axelero.hu/hatter94
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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

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2011. NOVEMBER 20. 
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www.pocsmegyer.hu

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! 
Nyitva tartás: H-P: 08:00-16:00, Szo.: 08:00-11.30

Lakossági átvételkor személyi, 
lakcím- és adókártya szükséges.

Műhely, raktár bérbeadó.
Tel.: 06-20-449-9447 

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

20. www.pocsmegyer-surany.hu
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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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