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Pócsmegyeri Kisbíró

Tisztelt megemlékező egybegyűltek.

Márai Sándor azt írta az „Ismeretlen” című 
művében:

„Az időben minden megmarad, de olyan 
színtelen lesz, mint azok a nagyon régi fény-
képek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A 
fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles 
és jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet, 
s a világítás bizonyos fénytörése szükséges hoz-
zá, hogy a vak fémlemezen megismerjük azt, 
kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tü-
körlap. Így halványodik el az időben minden 
emberi emlék. De egy napon fény hull vala-
honnan, s akkor megint látunk egy arcot.”

Amikor elkezdtem összeállítani ezt a be-
szédet, azzal a nehézséggel szembesültem, 
hogy valóban, vajon hogyan érhető el, hogy 
az a bizonyos „kép” ne fakuljon meg, és min-
dig hűen adja vissza annak az eseménynek az 
érzéseit, amelyről készítették. Vajon elég-e 
évről évre ugyan azon napokon megemlékez-
ni Nemzetünk nagy pillanatairól, hőseiről, 
áldozatairól? Szerintem nem elég. Több kell 
hozzá. Több kell ahhoz, hogy a fiatalok ne 
úgy éljék meg az ünnepeket, hogy már megint 
egy „március 15.-e vagy október 23.-a” vagy a 
felnőttek, ne arra asszociáljanak azonnal, hogy 
milyen jó megint hosszú hétvége lesz.

Mint ahogy én sem, és gondolom, so-
kan vagyunk ezzel így, csak halottak napján 
emlékezem meg eltávozott nagypapámról, 
nagymamámról, szeretteimről, hanem min-
dig ott vannak mélyen a gondolataimban, 
ugyan így kell hogy történelmünk nagy pil-
lanatai és azoknak az embereknek az emlé-
ke, akik ezekben az időkben példát mutattak 
ott éljen bennünk. 

1956 október 23.-a történelmi tényeit 
ismerjük. Számtalan elemzést, kommentárt, 
tanulmányt hallhattunk, láthattunk, olvas-
hattunk az „56 októberi ” forradalomról. 
Tanultuk, sőt újra tanultuk, történelmünk 
ezen időszakát. De ezek „csak” a rideg té-
nyek, a történelem akkor válik a saját törté-
nelmünkké, akkor fogadjuk be igazán, ha az 
érzelmeinket is megérinti.

Két rövid történetet csatolnék ide, me-
lyek nekem segítettek megérteni, befogadni, 
„átélni” 1956 októberének és novemberének 
eseményeit. 

Az első ilyen történetet Édesapám me-
sélte, aki 1956–ban 18 éves volt és az utolsó 
évet végezte a technikumban.

56 október 23-án amikor kitört a for-
radalom, tavaszi meleg volt mintha csak az 
idő is érezte volna, hogy most valami nagy 
dolog fog történni. Egész nap jöttek mentek 
a hírek, lesz felvonulás, nem lesz fel vonulás. 
Betiltották a felvonulást, engedélyezik a fel-
vonulást. Mindenkit foglalkoztattak a hírek. 

A Toldi Ferenc gimnázium kertjében 
felakasztották egy fára Rákosi Mátyás mell-
szobrát a diákok. Mondani sem kellett, hogy 
ez valami elképesztően nagy esemény volt, 
annak tükrében, hogy hetekkel korábban az 
iskolai ünnepségen ha valaki kimondta Ráko-
si Mátyás nevét, a beidegzett válasz a szinte 
azonnali ütemes, szűnni nem akaró taps volt. 

Kora délután egyszer csak valaki rohant, 
hogy jönnek az egyetemisták menjünk mi 
is csatlakozzunk hozzájuk. Ugyanis az is-
kolánk a budai várban volt. Irány a Fő utca 
és együtt vonultunk az akkor már nem csak 
egyetemistákból álló hatalmasra duzzadt tö-
meggel a Bem térre. A felvonulókat öröm-
mel üdvözölték a bámészkodók, járókelők. 
És a tömeg folyamatosan nőtt. Ott már 
rengetegen voltak, szinte be sem lehetett 
férni a térre, és csak jöttek jöttek az embe-
rek minden irányból. Veres Péter kezdett 
el szónokolni, miközben a tömeg skandálta 
le a vörös csillaggal. Ez a külügyminisztéri-
umnak szólt, ahonnét rövid idő után elő is 
kerültek a nemzeti színű zászlók, de már a 
közepükről hiányzott a Rákosi címer.

Veres Péter után sokan beszéltek még, 
de Ő volt a legemblematikusabb alak, akire 
nagyon oda kellett figyelni. A sok-sok szó-
noklat után úgy határozott a tömeg, hogy 
vonuljunk át az országházhoz.

Bennem 1956 ezen része maradt meg 
legjobban. Belém vésődött minden pillanata. 
A tömeg hatása, a nyilvánosan kimondott 
szavak, az őszinteség, nyíltság.

Az országház elött már kezdett erősen 
sötétedni és elkezdtük skandálni, hogy olt-
sák le a vörös csillagot. Ennek igen hamar 
lett is eredménye.

Bejáró diák voltam, hogy otthon ne ag-
gódjanak szüleim, elindultam gyalog át a 
Kossuth hídon a Déli pályaudvar felé, hogy 
minél előbb haza érjek. Gyalog mentem, 
mert ekkor már szinte teljesen leállt a tö-
megközlekedés a város ezen részében.

A következő napokban a tanítás szünetelt.
Amikor újra kezdődött az élet az iskolá-

ban már nem volt teljes az osztály létszám. 

Volt osztálytársam, akit az októberi vihar 
messzire repített és csak évek multán jö-
hetett haza, volt barátom, aki az utcai har-
cokban esett el, és volt, aki hitt a rádiónak, 
hogy „tartsatok ki magyar fiúk, budapesti 
srácok már itt vagyunk a határon „ Ő ki-
tartott”, de a határról még azóta sem értek 
ide…………….!

Igen, sok megkapóan szép emberi helyt-
állásról is tudnék még mesélni, és igen sok 
ocsmányságot is láttam, és pont ezért a 
történteket csak szubjektív módon tudom 
megítélni.

Arra vannak a történészek, hogy 1956-ról 
ők vonjanak le lehetőleg objektív tanulságokat.

A másik történet.
A napokban láttam egy műsort az egyik 

sport adón, aminek a vendége Kulcsár Győ-
ző 4 szeres olimpiai bajnok párbajtőröző 
volt. Az ünnep közelsége adott apropót arra, 
hogy a riporter megkérdezze vendégét, ő 
hogyan látta, élte meg a forradalmat. Kulcsár 
nem kezdett el nagy magasztos eszmékről 
szónokolni, egyszerűen elmesélte, hogy ő 
akkor 16 éves középiskolás volt és a szülei 
„tömbház fogságra” ítélték.

A korábban ajándékba kapott légpuskája 
eltűnt, de a furfangos diák rövidesen meg-
találta a pincében a tűzifa alá rejtve. Öröme 
nem tartott sokáig, mert amikor a szülei 
meglátták két hatalmas atyai „áldás” kísére-
tében kobozták és égették el azt. Két, három 
nappal később, amikor egy egyetemista korú 
rokon esett be hozzájuk, meglehetősen vi-
harvert állapotban és szülei segítettek neki 
megtisztálkodni illetve a sebeit ellátni, már 
igazi fegyvert is látott. 

Úgy gondolom, sokan hallottunk ilyen 
„meséket”, történeteket, melyeket általunk 
tisztelt, hitelesnek tartott családi barát, ro-
kon, ismerős mesélt el. Merjük ezeket a tör-
téneteket továbbadni, hogy segítsünk a mai 
fiataloknak, megérteni, befogadni az 56-os 
forradalom eseményeit, nagyságát, eredmé-
nyeit.

Alig egy fél éve, böngésztem az inter-
neten és beleakadtam egy videóba aminek a 
címe az volt, hogy Kassai Lajos Hiteltársulás 
Frank csapda.

Nem értettem, hogyan kapcsolódik 
Kassai Lajos a magyar lovas íjász sport meg-
alapítója, a honfoglalás korának szakértője, 
és a Hiteltársulás Frank Csapda egymáshoz. 

(folytatás a 2. oldalon)

Gombás Jenő alpolgármester úr ünnepi beszéde 
2012. október 23-i megemlékezésünkön
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(folytatás a címoldalról)
Ezt még most sem értem egészen pontosan, 
(megjegyzem, maga Kassai Lajos is így volt 
ezzel) de egy biztos. Közel ötven percig nem 
tudtam felállni a monitor elől.

Most Önök is megkérdezhetik, jó, jó, 
de hogy kerül ez ide? A válaszom, - azért a 
mondatért, amit Kassai Lajos a videó elején 
mondott.

„Rosszul tanítják és rosszul tanuljuk a 
magyar történelmet. Mi nem arra vagyunk 

büszkék, hogy a honfoglaló őseink 42 csatá-
ból 40-et megnyertek, hanem azt sulykolják 
belénk, hogy bezzeg azt a kettőt elvesztet-
tük. (Augsburg és Merseburg)”

Ne azon keseregjünk, amit elrontottunk 
a történelemben. Tanuljunk belőle, és lépjünk 
tovább, inkább keressük meg azokat az embe-
reket, momentumokat, melyekre büszkék le-
hetünk, és merjünk BÜSZKÉNEK lenni rájuk.

Legyünk büszkék, hogy ha kell mi Ma-
gyarok is össze tudunk fogni és a túlerővel 

is szembe merünk szállni, legyünk büszkék 
például sportolóinkra, akik, oly közel a vé-
res eseményekhez helyt álltak az olimpián, 
de felnézhetünk az olyan emberekre is, mint 
például amilyenek Kulcsár Győző szülei vol-
tak, akik óvták, védtelen gyermeküket, de ha 
kellett megtalálták a segítés csendes, de nem 
kevésbé bátor módját.

Köszönöm a figyelmüket.
Gombás Jenő 

alpolgármester

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az elmúlt 
évek gyakorlata alapján csatlakozott  az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázathoz, melynek célja a hátrányos helyzetű családok 
gyermekeinek segítése felsőoktatási tanulmányok folytatásához. 

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 ta-
nulmányi félévre pályázható):
• lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat 

területén
• hátrányos szociális helyzet
• felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pá-

lyázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 ta-
nulmányi félévre pályázható):

• lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat 
területén

• hátrányos szociális helyzet
• korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszer pályázati rendje megváltozott! 

A Bursa  Hungarica Ösztöndíjrendszer  2013. évi fordulójától  
kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére 
kifejlesztett  Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) indítja el a pályázatok kezelését!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben történő pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/ep-
erbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázók részére az EPER-Bursa rendszer 
2012. november 1-től érhető el 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx weboldalon.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 23.

Figyelem! A pályázati űrlap csak a meghatározott kötelező 
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül! A kötelező mellékletek felso-
rolását a részletes pályázati kiírás tartalmazza.

A részletes pályázati kiírás a kötelező mellékletekkel a polgárm-
esteri hivatalban, ill. a www.pocsmegyer.hu oldalunkon elérhető.

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat

ZÁKÁNYI BÁLINT 
EMLÉKKONCERT

2012. december 02-án, vasárnap 18.00 órakor Tahitótfalu-
ban, a Népház színháztermében Zákányi Bálintra emlékezünk. 

 A műsorral tisztelegni szeretnénk az idén elhunyt lelkipász-
tor, egyházzenész, karvezető, költő és regényíró emlékének, aki 
december ötödikén lenne 59 éves. 

 A műsort Zákányi Bálint barátai adják, megmutatva a po-
lihisztor sokoldalúságát: elhangzanak majd kórusművek, lesz 
hangszeres zene, vers. Helyet kap a műsorban Zákányi Bálint 
által kiemelt fontosságúnak értékelt népzene és néptánc.

  Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt erre a 
meghitt alkalomra.

Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület

Elkészülhet a szikkasztó!
Meglehetősen keserves engedélyeztetési procedúra után végre 
megérkezett a várva-várt  határozat a vízjogi létesítési engedély 
megadásáról, egyszerű magyar állampolgár számára érthető mó-
don: nincs akadálya a vízelvezető árok megépítésének a Mély és 
Galamb utcában, Surányban.

A vízjogi létesítési engedély a Pócsmegyer, Mély és Galamb 
utak, valamint a Galamb és Rózsa utak csomópontjainak csapadék-
víz elvezetésére vonatkozik.

A jóváhagyó határozat 2012. október 24-én érkezett a Polgár-
mesteri Hivatalba és a másfél éve rendelkezésre álló tervdokumen-
táció alapján három kivitelező céget keresett meg a Hivatal áraján-
lat bekérése céljából.

A beérkező árajánlatokat a november 22-én összeülő Képvi-
selő-testület tárgyalja meg és választja ki közülük a műszakilag és 
árban legmegfelelőbbet, hogy annak alapján a kivitelezésre a meg-
bízás kiadható legyen.

Németh Miklós polgármester elhatározása szerint, amennyiben 
az időjárás alakulása lehetővé teszi, a csapadékvizet elvezető szik-
kasztó árkok még ebben az évben elkészülnek és átadásra kerülnek, 
megszüntetve az áldatlan állapotokat, a hatalmas, mély víztócsákat 
a fent megjelölt útszakaszokon.

Hírek az óvodából
Október 12-én óvodánkban vendégül láttuk a Kistérségi To-
vábbképzésen résztvevő óvónőket.

A Süni csoportos gyerekeket Nemes gazdáékhoz kísértük el 
Bocs Ágnes óvónő vezetésével, ahol is egy helyszínen levezetett 
foglalkozást láthattunk. A továbbiakban az óvónők kézműves 
foglalkozáson vettek részt.

A Barangoló Óvoda dolgozói

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. NOVEMBER 20. 
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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

Nyílt levél
Tisztelt Polgármester úr és Képviselő testület!

Az elmúlt 5 hónapban kilenc alkalommal lopták el az üzemanya-
got, a mai nappal együtt hat alkalommal rongálták meg a hajót, kétszer 
próbálták a révet és az úszóműveket elkötni.

Ezért a következő határozatot hoztuk:
Mivel ma reggelre is azt tapasztaltuk, hogy szándékos károkozás 

történt, ami jelentős anyagi kárt okozott a társaságunknak, minden 
alkalommal rendőrségi bejelentéssel fogunk élni.

Tehát a szándékos károkozást vis major helyzetnek kezeljük, és 
az ebből adódó anyagi károkért felelősséget nem vállalunk (javítás, 
buszrendelés)

Kérem ez ügyben szerződésünket mihamarabb módosítani, és er-
ről írásban értesíteni szíveskedjenek.

Kelt, 2012. 10. 31.
Peiker és Társai Kft. képviseletében Peiker Katalin

MEGHÍVÓ KÖNYVBEMUTATÓRA

November 23-án 17 órakor 
a Táncsics utcai Művelődési házban 

szeretettel várja az érdeklődőket 

Dr. Kiss András
az 

"Egy váradi orvos visszaemlékezései" 
c. írása 

II. kötetének bemutatójára.

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. 
február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal 
MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER 
KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmi-
szer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társasá-
gok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon 
tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. 

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősíté-
se, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme 
lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. 

 
HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30. 

 A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kö-
telesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján 
keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 
Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren telje-
sítették ezt a kötelezettségüket. 

Amennyiben ön még nem tette meg, mielőbb regisztráljon, 
mert a november 30-i határidő a kamarai választásokon való 
részvételre nézve jogvesztő! 

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu 

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEM-
BER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara 
új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFI-
GYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok 
aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingye-
nesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodá-
ban (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász háló-
zatnál is. 

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS 
SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. 
regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül novem-
ber hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki telepü-
léseken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, hely-
ben intézheti el regisztrációját. 

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

Gazdálkodók,  élelmiszer-előállítók  figyelem:
KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ!

2700 Cegléd, Pesti út 29. Tóth Diána 30/961-8250

2760 Nagykáta, Perczel M. út 26. Németh Sándor 30/573-9526

2330 Dunaharaszti, Boróka utca 3. Tóth Gábor 30/334-2828

2638 Kemence, Fő út 79. Gembolya Lajos 30/201-3066

2051 Biatorbágy, Szent István u. 42. Garádi Péter dr 30/334-0547

2141 Csömör, Szabadság út 5. Rozsár Hajnalka 30/760-0196

2200 Monor, Deák F. u. 12. Világosné Dörfler Ágota 20/933-5767

2370 Dabas, Szent István út 67. Laczkó Tamás 30/334-1297

2746 Jászkarajenő, Rákóczi út 16. Petróci Béla 30/760-0209

Az Agrárkamarai Tanácsadó Irodák Pest Megyében:
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A sorozatomban most sorra kerülő 
cseréptárgy nem kisipari, nem kéz-
műves készítmény, hanem külföldi 
manufaktúra-termék.(A manufaktú-
ra főként a kézműves technikán 
alapuló, üzemen belüli munkameg-
osztásra épülő, tömegtermelő tőkés 
üzem, a gépi nagyipar, a gyár előz-
ménye.)A paraszti háztartásokban a 
XIX. században már sok manufak-
turális agyagedényt használtak a fel-
nőttek. Gyermekjátékként viszont 
csak a XX. században kerültek a fa-
lusi házakba ilyenek.

Anyaga szürkésfehér (puha vagy 
meszes fajtájú)keménycserép „kő”, 
ami a közönséges cserépnél és az át-
látszatlan ónmázzal bevont fajansz-
nál (majolikánál) is finomabb, de a 
porcelánnál durvább.

Amikor 1961-ben rátaláltam, ez a 
játékszer két lábasból és egy fedőből 
állt.

A lábaskáknak két vízszintes állá-
sú fülük van. Lent kiáll a peremük. 
Sötétbarna alapon három világos be-
lekarcolt csík fut körül a derekukon 
vízszintesen. Fülük, aljuk és belsejük 
sárgás-fehéres színű. Magasságuk 4,2 
cm, átmérőjük 8 cm. 

A födő, a lábaska teteje felül lapos, 
alul kiáll a pereme. Sötétbarna alapon 
három világos, belekarcolt csík fut 
körbe a felső részén. Alul sárgás-fe-
héres színű. Átmérője 8,6 cm.

Az elemek egymásba rakhatók, 
egymás fölé. „Mind paszol, saját ma-
gát fedi”. 

Formája megfelel a korábbi készí-
tésű többrészes ólommázas cserép 
népi ételhordóknak, ami elég ritka 
tárgyféleség volt a fazekasok készít-
ményei között. Amint a zománcos 
fém vagy az alumínium ételhordók, 
úgy a fazekas készítésű és a kemény-
cserép- meg a porcelán ételhordók is 
két, három vagy négy, egymás fölé 
illeszthető lábosból és egy fedőből 
szoktak állni. A tetejük tányérként 
is használható.

Kellett, hogy legyen (fém?) kere-
te, „összefogója” a készletnek, de az 
már elkallódott.

Egy pócsmegyeri parasztházból 
került elő ez a példány, de polgá-
ri háztól került oda. Barsi Andrásné 
Sallai Mária (kb. 1860–1925) rendsze-
resen tojással, vajjal, baromfival „ko-
fálkodott” Pesten. Történt egyszer, 
1894-95 táján, hogy amikor „árulóba”

volt, „uraktól” kapta ezt a játékot, 
„valakinek már nem kellett”. Haza-
hozta egyetlen kislányának, az akkor 
hét-nyolcéves forma Etelnek (később 
Borda Mihályné, 1887–1978). Külö-
nösen korai példa arra, hogy paraszt-
családba kerüljön ilyen keménycserép 
játék. A kislány nemigen „jádzott” 
vele, mert sajnálta, inkább „összerak-
ta” és feltette a „pócra. Négy lábaska 
volt eredetileg a készletben, de ké-
sőbb kevertek bennük valamit, ami-
kor beteg „marhát kellett megkenni,” 
és kettő eltörött. Etel egyetlen lánya, 
Borda Julianna (később Bándi Lajos-
né, 1910–1990) gyermekként, 1920 
táján már többet játszott az edények-
kel. Jó időben az udvaron tett bele 
étel jelképeként homokot, sarat, télen 
benn a házban pedig búzát, kukori-
cát, szárazbabot, amikor babot fej-
tettek. Mikor már neki is volt lánya, 
Bándi Juliann (később Zsigmond 
Dánielné, sz. 1933), annak már nem 
adta oda játszani, mert az „durva játé-
kos” volt. Végül 1960 táján újra csak 
a „fazekaspócon” állt a játék, esetleg 
„aprópénzt gyukdostak” bele. (A 
Néprajzi Múzeumban a 61.99.35.1–3-
as leltári számot kapta a készlet.)

A fenti tárgyról olvashatnak ki-
csit részletesebben a Cserépedé-
nyek Bándi Lajosné konyhájából c. 
írásomban, a „Pócsmegyer konyhák 
II.” című, idén megjelent kötetünk-
ben, amelyet Borszékiné Rétháti Ág-
nessel adtunk ki.

A Kisbíró olvasóinak párhuzam-
ként bemutatok egy, a színeiben is ha-
sonló, de kisebb,úgy nevezett „antik 
cserép ételhordót”. Lehet, hogy olva-
sóink közül is látta már valaki az inter-
neten. A vaterán(internetes aukciós/
árverési portál, V105 G3 cikkszám) 
már évek óta nem tudják eladni 18000 
Ft-ért. Képeinek kísérő szövege: „Régi 
kisméretű ételhordó cserépből, való-
színűleg fazekas mestermunka. 3 eme-
letes darab.Az egyik ételhordó alján a 
máz elvált.Kívülről repedésmentes, hi-
bátlan darab.1910–20-as évekből szár-
mazó darabok.Ajánlom a terméket 
népi cserepet és régi gyerekjátékokat 
gyűjtők figyelmébe.Teljes magassága 
12 cm, 1 db magassága 3,3 cm, átmé-
rője 7,5 cm.” – Gondolkodjanak el, 
van néhány kiigazítani való ebben az 
ismertetőben, ugye?

Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri cserépedények 7. – Játék ételhordó

Fazekas készítésű ételhordó

A gyári készítésű 
pócsmegyeri játék ételhordó

Gyári készítésű, 
árverésen kínált játékszer
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T Á J É K O Z T A T Ó
Megszüntetés vagy szüneteltetés 

A mindennapi életben, vagy akár is-
meretségi körünkben is találkozhatunk 
olyan egyéni vállalkozóval, aki ugyan 
kiváltotta vállalkozói igazolványát, azon-
ban tevékenységét – valamilyen okból – 
hosszabb-rövidebb ideig mégsem végzi. 
Felmerül a kérdés: mit lehet tenni, ha vál-
lalkozói státuszát nem akarja megszün-
tetni, ugyanakkor az ahhoz kapcsolódó 
közterhek megfizetése – bevétel hiányá-
ban – gondot okoz? A helyzetre a „szüne-
teltetés” jelenthet megoldást. 

A társas vállalkozásokkal ellentétben az 
egyéni vállalkozónak lehetősége van arra, 
hogy tevékenységét – amennyiben nincs 
aktív állományú alkalmazottja – szünetel-
tesse. Ezt legalább egy hónaptól legfeljebb 
öt évig terjedő időszakra teheti meg. [Az 
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szó-
ló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) 18.§ (1) 
bekezdés.] 

Fontos kiemelni, hogy a szünetelés 
időtartama alatt a magánszemély egyéni 
vállalkozói tevékenységet nem végezhet, 
nem szerezhet új jogokat, illetve nem vál-
lalhat új kötelezettségeket. Ezzel szemben 
a szünetelésig keletkezett és az alatt esedé-
kessé váló fizetési kötelezettségeit köteles 
teljesíteni. [A kötelezettségeket és a tilalma-
kat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény (Szja tv.) 57.§-a fejti ki 
bővebben.] 

Amennyiben valaki a szüneteltetés mel-
lett dönt, úgy annak tényét és kezdő idő-
pontját az illetékes okmányiroda felé kell 
bejelentenie és (ha van) az egyéni vállalko-
zói igazolványt is le kell adnia. 

Fontos, hogy a szüneteltetésről a vál-
lalkozói pénzforgalmi bankszámlát vezető 
pénzintézetet is szükséges tájékoztatni, 
mert a szünetelés időszaka alatt jóváírt ho-
zam nem vállalkozói bevételnek, hanem ka-
matjövedelemnek minősül. 

A szünetelés a biztosítási jogviszonyra 
is hatással van, így a bekövetkezett változást 
a 12T1041-es adatlapon 8 napon belül kell 
bejelenteni az illetékes adóigazgatóságnak 
(a szünetelés végét szintén be kell jelenteni). 

A szüneteltetést megelőző időszakot 
soron kívüli adóbevallással le kell zárni. 
Ezért az egyéni vállalkozónak (a bevallással 
még le nem fedett időszakról) a szünetelte-
tés bejelentését követő 30 napon belül – a 
személyi jövedelemadó, illetve az egysze-
rűsített vállalkozói adó kivételével – vala-
mennyi adó, járulék és hozzájárulási köte-
lezettségéről bevallást kell benyújtania az 
adóhatósághoz. (Így például a vállalkozót 
érintheti a szociális hozzájárulási adóról és 
járulék kötelezettségről szóló „1258-as” szá-
mú bevallás, az államháztartással szemben 
fennálló egyes adókötelezettségeket tartalma-
zó „1201-es”, a „1265-ös” számú áfa bevallás, 
továbbá a kifizetésekkel, juttatásokkal össze-
függő adóról, járulékokról és egyéb adatok-
ról szóló „1208-as” számú havi bevallás és a 
szakképzési hozzájárulást tartalmazó „1212-
es” számú havi bevallás benyújtása.) 

A személyi jövedelemadóról, illetve az 
egyszerűsített vállalkozói adóról az adó-
évet követő év február 25-ig kell bevallást 
benyújtani, és abban kell elszámolni a szüne-
telés kezdő napjáig elért egyéni vállalkozói 
bevétellel, illetve költségekkel (még abban 
az esetben is, ha az adott adóévben nem volt 
vállalkozói bevétel). Nem kell szja bevallást 
benyújtani akkor, ha a tevékenység a teljes 
adóévben szünetelt és az egyéni vállalkozó-
nak nem volt más bevallási kötelezettség alá 
eső jövedelme. 2 pontos kiemelni, hogy a 
főfoglalkozású egyéni vállalkozó biztosítása 
a vállalkozói tevékenység szüneteltetésének 
ideje alatt szintén szünetel. [A társadalom-
biztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fede-
zetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 
8.§ f) pont.] Ez azt jelenti, hogy ha az egyéni 

vállalkozó a szünetelést követő naptól más 
jogcímen nem biztosított és egészségügyi 
szolgáltatásra sem jogosult, akkor egészség-
ügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. 
Ennek havi összege (2012-ben) 6.390-Ft 
(napi 213-Ft). A fizetés céljából a biztosí-
tás szünetelésétől számított 15 napon be-
lül be kell jelentkeznie az adóhatósághoz a 
12T1011-es bejelentőlapon. 

A havi fizetési kötelezettségek tekin-
tetében egy tevékenységét nem gyakorló – 
így vélhetően abból bevétellel sem rendelke-
ző –főállású egyéni vállalkozónak havonta a 
minimálbér alapján 27% mértékű szociális 
hozzájárulási adót, 10% nyugdíjjárulékot, 
7% egészségbiztosítási járulékot és a 1,5% 
munkaerő-piaci járulékot kell fizetnie. A 
vállalkozói tevékenység szüneteltetése ese-
tén a magánszemélynek (amennyiben nem 
biztosított és egészségügyi szolgáltatásra sem 
jogosult) egészségügyi szolgáltatási járulék 
címen havi 6.390-Ft fizetési kötelezettsége 
merül fel. 

A magánszemély a szünetelés időtarta-
ma alatt bármikor dönthet akár úgy, hogy 
tevékenységét folytatja, vagy úgy, hogy vál-
lalkozását megszünteti. A döntést mindkét 
esetben az illetékes okmányiroda felé kell 
bejelenteni. 

A tevékenység folytatását az illetékes 
települési (fővárosi kerületi) önkormány-
zat jegyzője megtiltja, ha a szünetelés kez-
dő napja óta eltelt az öt év. [Evtv. 19.§ (3) 
bekezdés b) pont.] Amennyiben az egyéni 
vállalkozó a tevékenység megszüntetése 
mellett dönt, úgy a záróbevallásokat attól 
függetlenül is be kell nyújtania, hogy ko-
rábban a szüneteltetés miatt már eleget tett 
soron kívüli bevallásadási kötelezettségének.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális 

Adó Főigazgatósága
1132 Budapest, Váci út 48/C-D. 

Telefon: 1/412-5400 

Nem gondoskodott készpénzről?
Segít a pócsmegyeri bankautomata!

Bár napjainkban egyre több helyen van lehetőség már bankkártyával való fizetésre, mégis szükség lehet készpénzre, 

miután egyelőre mégiscsak az számít hétköznapi fizetőeszköznek. Ha nem járunk el kellő előrelátással, bizony érhetik az 

embert kínos meglepetések, nincs készpénz!

Jobb esetben, ha megoldható, irány a szomszéd településen elhelyezett ATM bankautomata. Kényszermegoldás, 

kényelmetlen és költséges is.

Nos, ez a helyzet változott meg!

A Dunakanyar Takarék Szövetkezet felmérést tartott a lakosság körében és úgy határozott, hogy a Pócsmegyer, 

Ady Endre utcai épületére bármikor elérhető bankautomatát szereltet, mely jól hozzáférhető helyen éjjel-nappal 

bármilyen típusú bankkártya használatával biztosítja a szükséges készpénzt.
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A Vata Kör által szervezett Bolhapiac november 10-én, bár 
munkanap volt, úgy érezzük, hogy kellemes programként 
szolgált.

Állandó vendégeink most is jöttek, kemencében sült fi-
nomságaink mind elkeltek, s a rossz előjelek ellenére anyagi-
lag is tovább léptünk célunk érdekében. Két pénzadomány is 
gyarapította a végső pénzösszeget. Köszönjük Boda Ágnes-
nek a Rév Közértből újabb segítségét és Máté Károlynak és 
feleségének, Editnek jószívű felajánlását.

Nagy Brigitta, a surányi Fürdőegyesület tagja meglepő 
piaci darabbal érkezett. Hozott egy nagyon jó állapotban 
lévő ágyat. Jelenleg a Művelődési Ház szolgálati lakásában 
megtekinthető. Várjuk azok jelentkezését, akiknek egy jó 
fekvő-pihenő alkalmatosságra szükségük van.

Keressük azt a házaspárt, akik „szép csendesen” csak 
leraktak egy gyerekkerékpárt, két műanyag kismotort és 
egy összehajtható, hordozható gyerekágyat a lépcső mellé 
és minden jelzés nélkül elmentek. Reméljük, hogy meg-
tudjuk, ki volt a kedves adakozó. A kerékpár már elkelt és 
biztosan nagy örömöt okoz majd leendő kis tulajdonosának. 
Köszönjük adományukat!

A hangulathoz külön új színnel járult hozzá egy fiatal 
házaspár Surányból. Ők a Pupumu zenekar tagjai, Rezsnyik 
Gábor és Balla Emese. Nagyon kellemes hangulatot terem-
tettek.  Kár, hogy viszonylag kevesen ismerhették meg Őket 
ezen a napon. 

• • • 

Akik nem tudtak eljönni, azoknak jelezzük, hogy a Bolha-
piac újra „kinyít” november 25-én vasárnap Surányban a 
Közösségi Házban, ahol ugyanekkor a szokásos Vasárnapi 
Vásár is működik. Várunk minden kedves érdeklődőt és se-
gíteni akaró lakost a településről de. 10 - du. 15 óráig. Kér-
jük, figyeljék a plakátokat az autóbuszmegállókban és a szo-
kott hirdetési felületeken

Vata Kör
• • • 

Keresem azt a kedves fiatalembert, aki november elején –ol-
vasva a Kisbírót – jelentkezett a Surány III-ban lévő busz-
megálló festésére nálam. A megbeszélt újabb időpontban 
sajnos nem hívott.  Nagy örömmel fogadott jelentkezését 
még várom.  

A telefonszám a régi: 06-20-206 6451
Bécsy Lászlóné Vata Kör

• • • 

Lakossági kérés
Kérem a kedves lakosokat, hogy a megújult autóbuszmegál-
lók fafelületeit ne használják hirdetési felületnek, amíg ott arra 
alkalmas, kijelölt helyet nem találnak. Sokan tűzőgéppel, ra-
gasztóval biztosítják hirdetéseik tartós fennmaradását, s ez-
zel csak újra rongálják a végre rendbetett fafelületeket.

Kérem az Önkormányzatot, hogy a Surány II-nél levő 
hirdetőtáblát szíveskedjenek rendbe tenni , nagyobb felület-

tel ellátni. Ezen kívül a Mély út folytatásában lévő, eltakart 
hirdetőtáblát kérjük hozzák „helyzetbe”.Ennek lehetetlen 
helyzetét már jeleztük régebben.

• • • 

Próbáljuk meg újra!
Ehhez kérem a körzeti megbízott, Bodor Róbert rendőr 
tzls. segítségét is!

Jönnek az ünnepek – Ádvent, Karácsony- és üdvözlő 
tábláink alatt a virágládák üresek!!!

Félünk attól, hogy újra elviszik, hogy nem érdemes sem-
mit sem csinálni ezen a településen, mert azt mások tönkre-
teszik.

Mi, akik szépítünk, jobbítunk, ha lehet, legyünk bátrab-
bak, elszántabbak, mint „ellenfeleink”.

Nem igaz az, hogy ennek így kell folytatódnia. Mi is te-
gyünk ez ellen már azzal is, hogy folytatjuk azt, amit elkép-
zeltünk pár éve.

Kérem a civilek segítségét és a természetesen az Önkor-
mányzat segítségét is, akik dolgoznak a jobbítás, a progra-
mok érdekében, hogy próbáljuk meg újra. Újra és újra!

Bécsy Lászlóné
Surány

CIVIL HÍREK

Szerénytelenség? 
Talán nem.

Mai napság a rohanó, ideges világban a hivatalokban dol-
gozó embereknek már az is az ügyfelek elégedettségét jel-
zi, ha a szó legjobb értelmében „nem éri szó a ház elejét”. 

Így hát nem csoda, hogy jól esik, ha olyasmit olvasunk 
internetes üzenetekben, hogy …

„…mennyi klassz dolog történik a településen. Ehhez, 
s a Kisbíró c. laphoz nagyon nagy tisztelettel gratulálok!” 
(ez esetben nem kértük az üzenet íróját, hogy nevét köz-
zé tegyük, de a következő kedves szavakat Szekeres Mária 
intézte dolgozónkhoz internetes üzenetében:

Én olyan hálás vagyok, hogy azt elmondani nem tu-
dom. Nem tudom, milyen fórum lenne az, ahova én Ön-
ről és kollegáiról dicsérő levelet írhatok, vagy milyen fel-
sőbb szerv: 

Megható az a törődés és emberség, ahogy Önök dol-
goznak, és ahogy Önök bánnak az emberekkel, a hozzá-
állásukat tanítani lehetne.

Köszönettel:

Kedves Szekeres Mária!
A Hivatal dolgozói is köszönik Önnek, hogy méltányolta 
igyekezetüket.
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Tisztelt lakótársaink egyike a Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatóság elnökéhez, Dr. Péterfalvi Attilá-
hoz címzett levélben arról panaszkodik a Hatóságnak, hogy 
a Surányban élők nem jutnak hozzá a Pócsmegyeri Kisbíró 
havilaphoz, mert az újságot csak a helyi boltban vehetik át 
és előfordul, hogy az érdeklődők nem jutnak hozzá a benne 
lévő közérdekű adatokhoz, információkhoz, mivel az újság 
elfogy, vagy nem érkezik meg (!) …a pócsmegyeri lakosok 
a helyi lapot postaládájukba megkapják, míg a surányi lako-
soknak (az időszakosan ott lakóknak) nem levélszekrénybe 
kézbesítik az újságot.

Dr. Péterfalvi Attila nevében Dr. Révész Balázs idézte 
polgármesterünkhöz és jegyzőasszonyunkhoz címzett leve-
lét, melyben ezen bejelentés kivizsgálását és írásban történő 
tájékoztatást kér.

Olvasóink szíves tájékoztatásául közöljük az elnök úr 
részére írott választ. Egyben kérjük, ha kedves állandó la-
kosaink közül valaki nem kapja meg az újságot, jelezze hi-
vatalunknak.

Dr. Péterfalvi Attila
elnök úr részére

Tisztelt Elnök úr!

Kézhez vettük NAIH-6038-2/2012/V jelű, 2012. október 27-
én kelt levelét, melyben foglaltakkal kapcsolatban a következő 
tájékoztatást adjuk:

Községünk lapja, a Pócsmegyeri Kisbíró havonta 1200 pél-
dányban jelenik meg a lakosság és az üdülőközönség számára 
ingyenesen.

Képviselő-testületünk határozata értelmében 2011. febru-
ár hónaptól kezdődően a település minden állandó lakosának, 
Pócsmegyeren és Surányban egyaránt, postai úton kerül kézbe-
sítésre az újság a következő megoszlásban:

210 db a faluban kerül kézbesítésre, míg 600 db-ot a 
surányi üdülőterületen életvitelszerűen tartózkodó állandó 
lakosok részére kézbesíttetünk a helyi postahivatal által. Ez a 
darabszám lefedi az egész település állandó lakosságát. Továb-
bi 300 db újság a surányi révnél üzemelő, valamint a Surány 
felé vezető Sziget úton lévő boltba, továbbá a Napsugár téren 
lévő eszpresszóba kerül elhelyezésre, a szezonban és azon kí-
vül a Surányba kilátogató üdülőtulajdonosok számára. Ezen 
felül van az Ön levelében is megemlített hozzáférési lehetőség 
Önkormányzatunk honlapján, néhány további példány pedig 
hivatalunkban is elérhető.

A fent leírtakból következik, hogy T. Elnök úrhoz címzett 
panaszos levélben foglaltak minden alapot nélkülöznek.

Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Pócsmegyer, 2012. november 5.
Tisztelettel

Molnár Gyöngyi  jegyző 
Németh Miklós polgármester

Panasz a Hatóság felé

Pócsmegyer Önkormányzata idén is sok szeretettel meghívja a

MINDENKI KARÁCSONYÁRA!
Együttlétünk december 23-án, vasárnap 16.00 órakor 

karácsonyi hangversennyel kezdődik a 
Pócsmegyeri Református Templomban.

Fellép a pomázi PSALMUS KÓRUS
Vezényel: Bíró Krisztina

Ezt követően 17.00 órakor körbe álljuk a templom előtti teret,
és az adventi koszorú fényében Nagy Kornélia, a Barangoló 

Óvoda intézményvezetője köszönti az egybegyűlteket. 
• • •

A PÓCSMEGYERI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
MINDENKIT SZERETETTEL HÍV ADVENTI ALKALMAIRA:

November 27. - December 1. 17.00 órakor 
EVANGELIZÁCIÓS ISTENTISZTELETEK.

December 2. advent 1. vasárnapja: 10.30-kor
 ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET.

15.00 ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS. 
Az alkalomra díszítőkellékeket, munkaeszközöket 

szívesen fogadunk. Szívesen vesszük a vendéglátáshoz 
felajánlott édes és sós süteményeket. 

Együttlétünk templomi áhítattal kezdődik.

December 5. szerda: 17.00 órakor
MIKULÁSVÁRÓ CSALÁDI ISTENTISZTELET. 

17.40-től a Bocskai téren 
együtt várjuk a Mikulás érkezését.

December 23. advent 4. vasárnapja: 10.30-kor 
GYERMEKEK KARÁCSONYI  ISTENTISZTELETE

Jézus mondja: Ne félj te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti 
Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! Lukács evangéliuma 12,32

NYISS AJTÓT, GYÚJTS LÁMPÁST!

2012. november 27. – december 2.
EVANGELIZÁCIÓS HÉT  

A PÓCSMEGYERI TEMPLOMBAN.
Jézus gyakran használja az ajtónyitás és lámpásgyújtás 

képét. Készségre, éberségre emlékeztetnek. Ez advent lényege 
is. Várni Jézust, hallgatni szavára, figyelni közeledésére, 

engedelmeskedni akaratának… Hallgassuk együtt az 
igehirdetéseket Lukács evangéliuma 11. és 12. része alapján!

November 27. kedd 17 óra
BOROS ATTILA,  a Budakeszi Egyházközség lelkipásztora

•
November 28. szerda 17 óra

ÁRVAVÖLGYINÉ SZATMÁRI IBOLYA,                                              
a Tahitótfalui Egyházközség beosztott lelkipásztora

•
November 29. csütörtök 17 óra

SZABÓ ZOLTÁN, a Szigetmonostori Egyházközség lelkipásztora
•

November 30. péntek 17 óra  
PÁLYI PÉTER, a Kisoroszi Egyházközség lelkipásztora

•
December 1. szombat 17 óra

DR. GYŐRFFY ESZTER, egyetemi lelkész, Budapest.
•

December 2. vasárnap 10.30
ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET.

A gyülekezet szeretettel vár minden érdeklődőt!
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A kontrollszalag tulajdonképpen a 
pénztárgépi nyugta szűkített adat-
tartalmú másodpéldánya. A lényeges 
adatokat a pénztárgép minden nyugta 
kinyomtatásakor a kontrollszalagon is 
rögzíti: így a nyugta sorszáma, összege, 
és kibocsátásának időpontja található 
rajta. 

A revizorok próbavásárlásaik során 
kivétel nélkül ellenőrzik a kontrollsza-
lagot is. Ez a jogkövető módon eljáró 
adózónak garancia, hiszen ezzel igazol-
ni tudja a nyugta kiállításának tényét. 
A vizsgálatot végző revizor a próba-
vásárlási tételt csak akkor találja meg a 
kontrollszalagon, ha a nyugtát valóban 
szabályosan bocsátották ki, és összege 
bekerült a gép memóriájába. 

A kontrollszalag nemcsak a próba-
vásárlások, de az utólagos ellenőrzések 
alkalmával is fontos szerephez jut. A 
szalagokat időrendi sorrendben – az el-
évülési időn belül – úgy kell megőrizni, 
hogy az az ellenőrzéskor áttekinthető 
és azonosítható módon rendelkezésre 
álljon. Ez a szabály vonatkozik a napi 
forgalmi jelentésre is a pénztárgép és ta-
xaméter esetében. (A megőrzés részletes 
szabályait a 24/1995 (XI.22.) PM rende-
let és az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény ( Art.) tartalmazza.)

Év végén – a bevétellel való egyezte-
tés érdekében – a pénztárgép adómemó-
riájának teljes kiíratását is el kell végezni, 
és az erről készült bizonylatot meg kell 
őrizni. Ez a kiíratás tételesen tartalmazza 

az adott időszakban elvégzett napi zá-
rások összegeit, azaz azt, hogy az egyes 
napokon mennyi bevételt rögzítettek, 
valamint, hogy naponta hány bizony-
latot (nyugtát) készítettek. Mindezek 
segítségével utólag rekonstruálni lehet, 
hogy mikor, milyen összegű pénztárgépi 
bizonylatokat bocsátott ki a vállalkozás. 

Fontos, hogy a vállalkozás eleget 
tegyen a kontrollszalag megfelelő meg-
őrzésének, hiszen ellenkező esetben az 
Art. szigorú szankcióval, akár egymil-
lió forintig terjedő mulasztási bírsággal 
sújtja a mulasztó adózót.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal             
Közép-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága                 

Fontos megőrizni 
a pénztárgép kontrollszalagjait

Az adóhatósági ellenőrzések egyik legismertebb, a köztudatban leginkább élő formája a nyugtaadási kötelezettség ellen-
őrzése, vagyis a próbavásárlás. Az azonban már sokkal kevésbé közismert tény, hogy a revizorok a nyugtaadással egyide-
jűleg a pénztárgép kontrollszalagján rögzített adatokat is vizsgálják, amellyel a nyugtaadási hajlandóság és gyakoriság 
is nyomon követhető.

Kerted alatt 
az ősz

Elszáguld tavaszod, elnyargalnak a nyár 
nyalka csikói: az évek.

És mire észreveszed, kerted alatt van az ősz.
Jobb, ha fejed meghajtod előtte és 

megtanulsz vele élni,
S boldogan fölfedezed azt, ami benne a szép.
Hogyha kitart a szerencséd, és vele együtt 

jár az egészség,
Hosszúra nyúlhat az ősz, s messzi jövőbe 

a tél.

mizsei Varga István 
verse

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. NOVEMBER 20. 



www.pocsmegyer-surany.hu 9.

Vendégünk volt…….
A Zöldszigeti Kör polgári Kulturális Egyesület meghívásá-
ra folytatva évek óta zajló és a magyar közélet, tudomány 
és művészet jeleseit felvonultató programunkat, 2012 nov-
ember 9-én vendégünk volt Dr. Bencze Izabella jogász, 
közigazgatási szakember közéleti szereplő és jogi szakíró. 
Előadásának tárgya ”Az eltűnt nemzeti vagyon nyomában” 
címet viselte. 

Az előadás, amely nagy hatást és meglehetős hallgatói 
aktivitást és hozzászólásokat is kiváltott, jogászi pontos-
sággal tárta fel a Magyar Rendszerváltást megelőző spontán 
privatizáció és az azt követő, már jogi keretek között folyó 
gazdasági, politikai és jogi folyamatok történéseit, ellent-
mondásait.

Az előadásból kiderült, hogy Dr. Bencze Izabella szemé-
lyes tapasztalati és szakmai gyakorlata igazolja azt a közke-
letű nézetet mely szerint a privatizáció ugyan egy elkerülhe-
tetlen ám mégis fájdalmas következményekkel járó ellent-
mondásos történelmi folyamat volt, amely sok igazságtalan-
ságot, vagyonvesztést és nehéz gazdasági gondokat indukáló 
folyamat/történet volt.

Elemzése tárgyilagos, higgadt és morális megfontoláso-
kat szem előtt tartó személyiséget sejtetett, aki meglehetős 
erkölcsi bátorsággal léphetett fel mindig is a történések ne-
gatív megnyilvánulásaival szemben. A hallgatóság az elő-
adást hosszan tartó tapssal jutalmazta. 

Egyesületünk célkitűzése, továbbra is, hasonló közér-
deklődésre méltó személyiségek meghívása, hogy minél 
szélesebb körben lehessenek segítségünkre a mai világ dol-
gaiban való eligazodásban. Ezekre az alkalmakra mindenkit 
továbbra is szeretettel várunk.

Dr. Csémy István 
 A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület tagja

MEGHÍVÓ
IDÉN IS LESZ

KARÁCSONYI VÁSÁR
PÓCSMEGYEREN

DECEMBER 16-ÁN ,VASÁRNAP 
A BOCSKAI TÉREN

½ 12-TŐL KÉSŐ DÉLUTÁNIG

MOST IS LESZ SZÍNES VÁLASZTÉK, 
KÉZI KÉSZÍTÉSŰ AJÁNDÉKOK

és
FORRALT BOR, TEA

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁR 
A SZERVEZŐ

ZÖLDSZIGETI KÖR POLGÁRI, 
KULTURÁLIS EGYESÜLET
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Október 13-14 ikén Kovách Tamás 
lelkipásztor szervezésében  rendkí-
vül élménygazdag kirándulást tettünk 
a gyülekezet tagjaival Baranyában. A 
busz vezetője Migrai Miklós, régi is-
merősünk, kitűnően látta el feladatát.

Az első állomás Turony református 
temploma volt, ahol a helybeli lelkész és 
Bereczki Ildikó, harkányi lelkipásztor 
várt bennünket. Utóbbi végig velünk 
tartott és rendkívül érdekesen járult 

hozzá a kirándulás sikeréhez. (1. kép.- 
a turonyi templom gótikus szentélye)

Innen a kb. 11.000 lakosú Siklósra 
vitt az utunk, amelynek híres műemlé-
ke a csodálatosan helyreállított vár. Itt 
forgatták annak idején a Tenkes kapitá-
nya című emlékezetes filmet.

A vár nevét először 1294-ben em-
lítette oklevél, volt a Garaiaké, majd a 
Perényieké. A nádor halála után Ka-
nizsai Dorottya magyar nagyasszony 
örökölte, aki 1526. augusztus végén 
indult el, hogy a mohácsi  síkon elesett 
katonákat jobbágyaival eltemettesse. 
(2. kép- a vár bejárata, a Barbakán; 
3. kép - a kápolna; 4. kép – Kanizsai 
Dorottya; 5. kép – a gyönyörű reneszánsz 
fedett erkély)

A város másik különleges műemlé-
ke a török dzsámi, mely 1543 és 1565 
között épült. Helyreállítása 1992-ben 

fejeződött be. (6. kép – Malkocs bej 
dzsámija.)

Következett Old református temp-
loma, melynek különös érdekessége, 
hogy a mennyezeti kazettákat, szószé-

ket és a szószék koronát francia kap-
csolat eredményeként, ottani hugenot-
ták leszármazottai festették újjá igen 
nagy műgonddal. (7. kép – a szószék 
korona)

Nagyharsány, kb 1700 lakosú köz-
ség. E templom különlegessége a góti-
kus szentély, melyet a közepén, szo-
katlan módon egy oszlop támaszt meg 
(8. kép – a templom szentélye)

Innen aztán elég fáradtan érkeztünk 
Villányba, a nevezetes borvidék kb. 
2900 lakosú központjába. Rögtön fel-
élénkült a csoport és már indultunk is 
a Kecskés-féle borpincébe, ahol a gazda 
bunkósbottal fogadott bennünket.

A főutcán hangosan mulató csoport 
fokozta a hangulatot. (9. kép.) A pin-
cében villányi oportó, rozé, merlot és 

Dr. Kiss András sorozata: Dr. Kiss András sorozata: 
HAZAI TÁJAKON II. rész

1

3
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5
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cuvée simogatta a nyelvünket, lepény 
és sajtfalatokkal kísérve. (10. kép.)

A nap betetőzése az ormánsági sváb 
töltöttkáposzta volt az étteremben, vil-
lányi vörösborral sűrűn öblögetve.

Petőfi Sándor Igyunk és Ivás köz-
ben című versét mondtam el, mert úgy 
éreztem kitűnően pászolt a vacsorához.

(folytatás következik)
A felvételeket a szerző készítette

8 9

10

„Gyuri bácsi üzenete” – Súlyzókkal az egészségért – 
nem csak cukorbetegeknek

(Egyszerű izomgyakorlatokkal meg lehet előzni a cukorbetegséget)
Heti két és félórai súlyzózással harmadára csökkenthető a cu-
korbetegség kockázata, tárja fel egy amerikai tanulmány, melyet 
a Harvard egyetemen végeztek.

Eddig is tudtuk, hogy a 2-es típusú, nem inzulinfüggő dia-
béteszre jó hatással van a tartós mozgás (séta, úszás, kocogás), 
de most először bizonyosodik be, hogy az izomerőt fejlesztő 
fizikai aktivitás is kedvezően hat a szervezetre és a betegség 
megelőzésére. Mivel az izomtömeg sok szénhidrátot igényel, a 
rendszeres mozgás a berozsdásodott szervezetet arra ösztönzi, 
hogy gyorsabban égesse el a vércukrot. Természetesen nem kell 
több tízkilós súlyok emelgetésére gondolni: egy-egy másfél ki-
lós kicsi súlyzó vagy a csuklóra erősített súlypánt is megteszi. 
(Amit akár egy másfél literes, tele ásványvizes palackkal is lehet 
helyettesíteni).

Az is bebizonyosodott a kísérlet folyamán, hogy a mozgás 
mennyisége igen fontos tényező. A heti egy óránál kevesebb 
súlyzózás 12 %-kal csökkentette a cukorbetegség kockázatát, a 
heti egy-két óra között végzett gyakorlatok 25 %, míg a heti 
kettő és fél óra már 34 %-os hatékonyságot mutatott.

Hogyan lehetséges, hogy ilyen csekély erőfeszítés ekkora 
hatással van a szervezetre? Az orvosok nem tartják meglepőnek 
ezt a tényt. Cukorbetegeknél már egyszerű, könnyű fizikai mun-
ka (pl. vasalás) is előidézhet hypoglikémiát azaz a vércukorszint 
hirtelen esését. Ezért fontos, hogy a mozgás mennyiségét és idő-
tartamát fokozatosan növeljük.

Az izomerőt fejlesztő mozgástípusok az állóképességre, 
szívre és légző rendszerre kevés hatással vannak, azonban az 
izomerő fejlesztése és fenntartása szükséges az életvitelhez.

A háztartási vagy kerti munka, a cipekedés, lépcsőjárás izom-
erőt igényel. Fokozatos fejlesztése ezért könnyebbé teszi a napi 
feladatink ellátását.

Az az élettani inger (pl. szapora légzés és pulzus) amelyet 
adott súly emelése vagy vitele vált ki, arányos azzal, hogy az erő-
feszítés mennyit igényel a rendelkezésre álló maximális izom-
erőnkből. Minél közelebb jár az erőkifejtés az egyén maximális 
izomerejéhez, annál eredményesebb az izom fejlesztése szem-
pontjából.

Nagy erőfeszítés helyett azonban sokkal biztonságosabb di-
namikus jellegű, kis súlyokkal (1-1,5-2 kg) történő gyakorlatok 
végzése heti 2-3 alkalommal. A gyakorlatok végzése közben a 
légzést nem szabad visszatartani (préselni), mert az egyrészt 
emelheti a vérnyomást, másrészt akadályozhatja a vénás vér visz-

szaáramlását a szívbe, rontva ezáltal a szív és az agy vérellátását.
Tanácsos a nagy izomcsoportokat megmozgatni (váll, felkar, 

mellizmok stb.) olyan súlyokkal, amelyekkel kezdetben eről-
ködés nélkül tudjuk a gyakorlatokat végezni, eleinte 6-8 ismét-
léssel, majd pihenőt követően ezt a sorozatot 6-8 alkalommal 
ismételni. Ha ez könnyedén megy, először az ismétlések illetve 
a sorozatok számát emeljük 10-12-re, majd ha ez is panaszmen-
tesen teljesíthető, csak akkor növelhető óvatosan a súly is. Az 
izomerőt fejlesztő mozgásoknál is szükséges bemelegítés és le-
vezetés.

Egyéb, a témában végzett tudományos kísérlet azt is bebizo-
nyították, hogy a mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás 38 %-kal 
csökkenti az idő előtti halál esélyét. Ezek az eredmények olyan 
bíztatóak, hogy egyes egészségügyi pénztárak komolyan fontol-
gatják az edzőtermek, tornaklubok bérleti díjának támogatását.

       
Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes

a Büki Füvészmester és Népgyógyász Egyesület lapjából
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Kedves Háziasszony!
A piacot járva, most éppen szebbnél szebb kínai kelt né-
zegettem. Ez a késő őszi időszak tetszetős, fodros szegélyű 
káposztaféléjét a magyarok főként salátaként fogyasztják, 
de párolva köretnek, főzve főzeléknek is alkalmas. Ha-
zánkban csak őszi termesztésre javasolt, mert nyáron ha-
mar magot hoz. Október közepén, november elején már 
szedhető, a friss fejek hűtőszekrényben, vagy hűvös, szellős 
helyen hetekig eltarthatóak. Igazából csak folsav- és C-vi-
tamin tartalma említésre méltó. Ha reggelihez salátának 
fogyasztjuk, egész nap frissek leszünk tőle.
 
KRÉMLEVES KÍNAI KELBŐL
1 fej megtisztított vöröshagymát apró kockákra vágok, 
és 1 deci vízben puhára párolom. 2 evőkanál étolajat 
meg 35-40 deka felszeletelt kínai kelt hozzáadok, és 
annyi vizet öntök rá, hogy jól ellepje. 10 perc alatt pu-
hára főzöm, majd egy kicsit hűlni hagyom. 1 tojással 
meg 2 evőkanál tejföllel gazdagítom, megsózom, csi-
petnyi szerecsendióval és borsmentával fűszerezem, 
utána turmixolom. Ha szükséges, forralt vízzel hígí-
tom. A tetejét frissen vágott bazsalikommal meghin-
tem, és pirított zsemlekockával vagy puffasztott du-
rumbúzával tálalom.

Elkészítési idő: 40 perc

PÁROLT KÍNAI KEL
80 deka kínai kelt megtisztítok, majd ujjnyi széles csí-
kokra vágom. Egy kevés vízzel lábasba töltöm, 3-4 ge-
rezd zúzott fokhagymával, csipetnyi reszelt szerecsen-
dióval és sóval 10 percig kis lángon párolom. Ezután 
leszűröm, lecsöpögtetem, majd 5 deka margarinon meg-
forgatom. Sült csirke vagy rántott gomba mellé kínálom. 
Úgy is szoktam készíteni, hogy a párolt kelt margarinnal 
kikent tűzálló tálba terítem. 2 deci tejfölben 2 tojást si-
mára keverek és a kel tetejére öntöm. 5 deka reszelt füs-
tölt sajttal meghintem, és forró sütőben, közepes lánggal 
addig sütöm, amíg pirulni kezd. Ezt a változatot önálló 
fogásként vegyes salátával tálalom.

Elkészítési idő 20 perc

KÍNAI KEL MORZSÁBAN
Egy kb. 80 dekás kínai kelt tisztítás után négybe vágok, 
és párolókosárban, 2 deci enyhén sós, forró víz fölött 
puhára párolom. Közben margarinon zsemlemorzsát 
pirítok, megsózom, és a tányérra szedett kínai kelt bő-
ven behintem vele. Cikkekre vágott főtt tojással tála-
lom. Paradicsomsaláta illik hozzá.

Elkészítési idő: 30 perc

MÉZES KINAIKELSALÁTA
60 deka kínai kelt jól megmosok és lecsöpögtetem. 
Hosszában kettévágom, majd ujjnyi szélesre metélem 
és tálba halmozom. 2 deci vízből 1-1 evőkanál mézzel 

és almaecettel, fél citrom levével, olivaolajjal, sóval, 3-4 
gerezd apróra vágott fokhagymával, csipetnyi szerecsen-
dióval salátalevet készítek és a kelt beleforgatom. A tete-
jére apróra vágott bazsalikomot és 1 evőkanál lenmagot 
hintek. Apróra vágott főtt vagy olajban sült burgonyával 
kitűnő. Hideg helyen legalább 2 órát érlelem.

Elkészítési idő: 25 perc

LUDASKÁSA PÓCSMEGYEREN
A libaaprólékot tisztítás után összedarabolták, meg-
mosták. Beletették egy fazékba és annyi vizet öntöttek 
rá, hogy éppen ellepje. Megsózták, fűszerezték borssal 
és félpuhára főzték. Hozzátették a közben megtisztí-
tott és kockákra vágott 1-1 sárgarépát, fehérgyökeret, 
1 közepes fej hagymát.

Két bögre burizst megmosták, lecsurgatták és fel-
hevített zsírban egy kicsit megpirították, majd felen-
gedték a megfőtt aprólék levével és puhára párolták. 
Ha szükséges volt még hozzá folyadék, azt forró vízzel 
vagy húslevessel  pótolták.

Tálalás előtt a megfőtt hűst a zöldségekkel együtt a 
puha burizs közé keverték és apróra vágott petrezse-
lyemzölddel meghintették.

TEPERTŐS POGÁCSA II.
Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 25 dkg margarin, 3 tojás sár-
gája, 1 pohár tejföl, 1 jó evőkanál só, 5 dkg élesztő, fél dl 
tej, 1 kávéskanál ecet. A tészta kenéséhez 60 dkg tepertő.

Elkészítés: A réteslisztet egy nagy tálba szitálták, 
elkeverték a sóval, és elmorzsolták a margarin felével. 
Hozzáadták a tojássárgáját, a tejfölt, a kevés tejben csi-
petnyi cukorral elkevert és felfuttatott élesztőt, vala-
mint 2 dl vízben elkevert ecetet. Rétestészta keménysé-
gűre dolgozták ki, és félóra pihentetés után háromszor 
hajtogatták. A tepertőt húsdarálón ledarálták a marga-
rin másik felével, és jól elkeverték őrölt borssal. Há-
romfelé elosztották, így elég volt a tészta kinyújtásá-
nál a kenésekhez.  Az utolsó nyújtásnál hüvelykujjnyi 
vastagságúra nyújtották, késsel berácsozták. Megken-
ték a tojásfehérjék felvert habjával, amibe egy kanál pi-
rospaprikát elkevertek és kiszaggatás után kizsírozott 
tepsibe helyezték. A tepsiben egy kicsit kelni hagyták, 
majd előmelegített sütőben végig forró tűzzel sütötték.

A tepertős pogácsa receptje a Pócsmegyeri Konyhák II. 
süteményes könyvében található A 21. oldalon.

Ha szeretne finom kipróbált
házi süteményeket készíteni

a könyv továbbra is AKCIÓS áron kapható.
Érdeklődni lehet a 06/30/426-2319 telefonszámon.

Jó étvágyat kívánok!
   Borszékiné Rétháti Ágnes

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESENTÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
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Október 26-án végre lehetőség nyílt rá, hogy mint min-
den évben, az idén is vendégül lássa az Önkormányzat a 
70 év feletti kedves lakosait.

A vendéglátásra a szokott helyen, a Pázsit étterem 
teraszán került sor, ahol kényelmesen elhelyezkedve 
hallgatták Németh Miklós polgármester, Szente Sán-
dorné képviselő, iskolaigazgató köszöntő szavait Po-
povics Erzsike szavalatát.

Mindig megható és nagysikerű kis óvodásaink mű-
sora, mellyel mosolyt varázsolnak a nagyapák és nagy-
mamák arcára. A Kerek zenekar igazi derűs, jó hangu-
latot teremtett az összejövetel alatt.

Az estebéd, a sütemények, egyáltalán a vendéglátás fi-
nom és jó szívvel készített volt. Láthatóan jól érezte magát 
minden vendég, mint azt a mellékelt képek is tanúsítják!

Fotók: Dr. Kiss András

Idősek napjaIdősek napja
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Beismerem itt mindjárt az elején, hogy a figyelemfel-
keltő cím csak arra jó, hogy bemutathassam kamasz-
kori barátomat, Safranek Mikit. Persze-persze szó 
lesz a hősi halotti állapot elkerüléséről, de higgyék el 
mindez összefüggésben van Safranekkel, aki egy ere-
deti figura.

Falszomszédok voltunk egy újpesti szerény kis 
polgárházban – és a két családot elválasztó gal igen 
vékony volt. Csendes családi beszélgetések természe-
tesen nem hallatszottak át, de bezzeg ha Miklós bácsi 
fejébe  vette, hogy jó útra tereli elkanászosodó egyet-
len fiacskáját, akkor bizony  mi is részesévé váltunk a 
szomszédban zajló eseményeknek.

- Gyere ide, halljuk az elfojtott dörmögést – ez 
Miklós bácsi hangja. 

- De méééér – ez a demér a barátom, Mikinek a 
hangja, vékonyabban szól, de áthallatszik az ötödik 
szomszédba is.

- Újabb dörmögés és mivel Miki nem közelít az ap-
jához, az veti rá magát és működésbe lép a nyakkendő 
vasaló fa.

Közbevetőleg leírnám miféle dolog is ez a gyer-
meknevelő eszköz, ami csak Safiéknál volt divatban. 
Egy fa vonalzónál is alig vastagabb eszköz arra szol-
gált, hogy a nyakkendőbe betolva úgy lehetett kivasal-
ni a nyakbavalót, hogy nem lett lapos és élére vasalt. A 
drága selyem nyakkendők persze bírták a strapát, de a 
csóró újpesti asztalosmesternek a Rákosi érában nem 
tellett ilyesmire

Csattog a lapos fa a barátom hátán és közben Miki 
torkaszakadtából ordít, visít és jajgat, -. De úgy, hogy 
csoda, össze nem szalad a környék lakossága.

-Másnap felelősségre vonom: miért ordítottál 
úgy, mint akit nyúznak, te marha, hiszen ez a kis fa 
bizgenytyű nem fájhat annyira?

-mér - mér, - ha ordítok, hamarább abbahagyja az 
öreg, utálja a botrányt.

-Nem rossz politika, állapítom meg.
Mindketten rászolgáltunk néha-néha egy-egy ki-

adós verésre, hiszen egy külvárosi kamasz nem fér a 
bőrébe. Én megúsztam egy két nyaklevessel – talán 
mert nekünk nem volt vasalófánk..

  Igaz, hogy Miki gyakrabban megkapta a „karban-
tartó verést” mégis irigyeltem őt, mert a lármás bal-
hék lecsengése után szeretetteljes baráti kapcsolatban 
volt a szüleivel.

Miklós bácsival lehetett a nőkről is beszélni, mi 
más érdekelte volna a két kamasz fiút, ha nem a lá-
nyok, - ez állandó beszédtéma volt. Az öregúr lein-
tett bennünket, valahogy így: nyughassatok má’ – két 
nyálas tacskó, hiszen ha egy tüzes csaj a lábaközé kap 
akármékőtöket, összeroppant, mint egy férges diót.

Csendes kis utcánk elején, a sarkon állt az egyet-
len emeletes épület, az ápolónőképzős lányok kol-

légiuma. Mágnesként vonzotta a környék serdült és 
serdületlen ifjait. Persze, hogy gyakran mi is ott téb-
láboltunk, várva valamiféle csodára, - csodák ugyan  
nem történtek, de évekkel később Miki mégis onnan 
vezetett haza feleségnek valót, - de ez már egy másik 
történet – sokkal későbbi.

Történetünk idején még csak tájékozódtunk, is-
merkedtünk a világgal.

A csoda engem mégis megtalált. Az Augusztus 
20-i utcabálon megismerkedtem egy édes kis nyuszi-
kával. Erzsike – akibe természetesen rögvest halálo-
san szerelmes lettem – nyolcadikat kijárva a Könyves 
Kálmán gimibe  készült. (erről a gimiről még szó lesz 
később)

Atletikai ambíciókat is táplált, vagyis körbe-körbe 
szaladgált a Dózsa pályán a többi sportoló kisleány-
zóval.

Safit is odahívtam bámészkodni a pálya szélére és 
hazafelé a férfiúi büszkeségtől dagadva meghívtam 
egy féldeci kevertre a közeli csehóba. Az embernek 
nője van, bodor füstfellegeket ereget, illik megkoro-
názni egy felessel.

A csapos ügyet sem vetett arra, hogy két zöldfülű 
kamasz áll a pultnál, elénk tolta a „körömlakkot” (ez 
volt a kevert csúfneve, fele rum, fele császárkörte li-
kőr) Safi barátom a kocsmából kilépve egy perc múlva 
visszaadta a külvilágnak a szeszt.

Nem jó a gyomrom – magyarázkodott.
Barátkozásomat Erzsikével ne fogadta mindenki 

kitörő örömmel. Szülei észrevették, hogy farkas set-
tenkedik a bárányka körül./Igazában nem voltam én 
farkas, inkább egy bamba kölyökkutya/ megtiltották 
neki a találkozókat. Egyik napon a házuk előtt játsza-
dozó kiskölyöknek a kezébe nyomtam egy forintot /
egy fagyi ára volt/

- Menj be és mondd meg Erzsikének, hogy Lala itt 
várja a kapu előtt. De vigyázz! – a szülei ne vegyék 
észre. Öt perc múlva már Erzsike papájával tárgyal-
tam, vagyis inkább ő tárgyalt velem imigyen:

- Fiam! – Erzsike most kezdi a gimnáziumot, az 
tart négy évig. Téged is azalatt elvisznek katonának, 
az is eltart két-három évig. Hagyd békén a lányomat, 
majd évek múlva kezdhetitek elölről, ha még lesz 
hozzá kedvetek.

Így lett vége az Erzsike ügynek, de még évek múl-
va a katonaságnál, ha „megittuk a magunkét” rázendí-
tettünk az akkor divatos nótára:

Erzsike szeretem magát
Szeretem a bájos mosolyát

Erzsike drága
Szívem virága

Miért nem lesz enyém?!

Szemtanú jelenti  
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Ne kívánják, hogy a kottát is mellékeljem, de ha a 
surányi presszóban találkozunk és kedvemnél leszek, 
szívesen elénekelem.

Safranek Miki felfedezőkedve és egyben érdeklő-
dése az extrém, felkavaró, vagy éppen mulatságos ese-
tek irányába utánozhatatlan volt.

Egy szép nyári napon lélekszakadva rontott be az 
udvarba, a bicikliről le sem szállva ordította: pattanj 
gépre és utánam! Nosza rajta, uccu neki, utólérem és 
faggatom, mi van.

- A néma ül a főtéren egy padon – újságolja – úgy 
tesz, mintha részeg lenne és elfelejtette volna elrakni 
az akármijét.

- Mit érdekel engem a néma akármije – így én /
gondolhatják, hogy útszéli „jó” magyarsággal nevén 
neveztük azt, amit és most itt nem tehetek./

- Nem az az érdekes te ló, hanem ahogy az embe-
rek reagálnak -, azon lehet jókat röhögni.

Három perc alatt ott vagyunk, és valóban Újpest 
egy ismert alakja, „a néma” ül a padon, „akármije” ki-
rakva közszemlére.

Részegnek tetteti magát, de a szeme résnyire ki-
nyitva és figyeli a reakciókat.

Ma már tudom, hogy ez az exhibicionizmus, kóros 
hajlam a nemi testrészek mutogatására, - de akkor er-
ről fogalmunk sem volt.

Hamarosan megjelent egy rendőr és a ruházat ren-
dezése után elvitte. Mi jót mulattunk,de nem hiszem, 
hogy a néma jól érezte magát a rendőrségen. Az ötve-
nes években ennél kevesebbért is kaphatott az ember 
csúnya-nagy veréseket.

Könnyen kihúzta a gyufát az emberfia abban az 
időben, és az a hír járta, hogy egy kocsmában elmon-
dott viccér még börtönbe is csukhatják a delikvenst, 
de én nem ismertem olyan embert, aki ilyesmiért ült 
volna. Igaz, efféle dolgokkal nem dicsekszik az ember 
úton-útfélen.

Mi bátran mesélgettük egymásnak a politikai vic-
ceket, - bátran? Ugyan! Eszünkbe sem jutott, hogy 
ehhez bátorság kell.

Hogy miféle viccek jártak akkor? – legyen türel-
mük kettőt megismerni:

Erőszakkal folytak a TSZ szervezések. A parasz-
tok dühöngtek csendben, hogy földjüket, állataikat a 
közösbe kell adni. Rákosi Mátyás a legfőbb vezér TSZ 
központokat látogat. Itt történik és játszódik a vicc.

Rákosi kiszáll a fényes fekete autóból és köszönti 
a rá várakozó gazdákat. János bácsi, az egyik öreg így 
szól hangosan: Ejnye de szép teherautó!

- Nem teherautó az bátyám, hanem luxus autó – 
szól rá Rákosi.

- Magának igen, de nekünk teher, dünnyögi János 
gazda.

  És egy másik faluban: 
  Megérkezik Rákosi és köszönti a helyi potentá-

tokat.

- Éljen a fejedelem! – rikkantja el magát Pistabácsi. 
Odamegy hozzá az egyik AVÓS testőr, - miket 

kiabál itt maga jóember?! – miféle fejedelem Rákosi 
elvtárs?

Hát FÁRAJÓ – válaszolja az öreg.
Safi középiskolába kezdett járni, én pedig segéd-

munkás voltam egy üzemben. Egy év próbaidő után 
lettem ipari tanuló. Az igazolványomban rövidítve 
volt írva: foglalkozása: SM.

Idenézzetek pupákok!, - dicsekedtem és mutattam 
a papírt. Segédmérnök vagyok. Hogy lehetsz segéd-
mérnök a nyolc osztályoddal? – értetlenkedtek. Hát 
úgy, hogy egy hát alatt felismerték a zsenialitásomat.

Később persze leérettségiztem gimnáziumban, 
hogy miért a késedelem, arról most nem szívesen be-
szélnék.

Egy reggel arra ébredtünk, hogy Pesten kitört a 
forradalom. Angyalföldön vágtatok keresztül bicajjal 
és a gyógyszergyár kapujában izgatott csoport tár-
gyalja: forradalom van.

Sztrájk volt és iskolaszünet, üldögéltünk hát a ház-
tetőn, kedvenc helyünkön, füstöltünk, ha volt mit és 
hallgattuk a távoli pesti fegyverropogást. A fejünk 
fölött néha eltévedt lövedékek fütyültek, de eszünk-
be nem jutott, hogy veszélyben vagyunk, de az sem, 
hogy bekapcsolódjunk a harcba. Nem voltunk meg-
sértődve. Elvesztettük a háborút, hát a nyakunkra ült 
a ruszki. Ha mi győzünk, mi ülnénk az ő nyakán.

Fogalmunk sem volt a bebörtönzésekről, az igaz-
ságtalanságokról, a kitelepítésekről.

Egy éjjel közeli fegyverzajra ébredtünk. Reggelre 
csend lett. Nézzünk körül, ajánlotta Safi.

Az utcán emberek ténferegtek, a tanácsházzal 
szemben nagy vértócsa a járdán.

A gimnáziumban fegyvert osztogatnak – kiabál 
valaki a közelben. Odamegyünk – határozzuk el. Út-
közben fegyveresekkel találkozunk. Büszkén pislog-
nak körbe, Újpest legeslegközepén, az Állami Áruház 
sarkánál. Ismert újpesti pofák, nem lennénk büszkék, 
ha valami ismerős közöttük látna bennünket.

Talán a forradalom tisztítótüzében sikerült hőssé 
nemesedniük…

A gimiben íróasztal előtt egy unottképű szivar új-
ságot olvas, ránknéz és rámutat egy vashordóra – ab-
ban vannak a géppityuk – vakkant ránk. Híg olajos 
zsírban úsznak a dobtáras P.P.S. –ek, népszerű nevén 
a gitárok.

Safi óvatosan megfog egy kiálló csövet, félig kieme-
li, de kicsúszik a kezéből és visszacuppan a trutyiba. 
Hozunk valami rongyot, - azzal iszkiri, már ott se va-
gyunk.

Hazamentünk.
Mostmár Önök is érik, hogyan is lettem hősi ha-

lott, jobb esetben bebörtönzött rab, mégjobb esetben 
hazámat elhagyó disszidens.

Asztalos Lajos
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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

Pócsmegyer Község Képviselő 
Testülete 90/2011. (X.13.) 

Ök. sz. határozatával 
értékesíteni kívánja 

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő,

314 hrsz-ú, természetben 
Arany János u 10. sz. alatti, 

belterületi, 832 m2 alapterületű, 
kivett beépítetlen terület meg-

nevezésű, ingatlanát.
 Vételár: 6.500.000.-Ft

 Érdeklődni: 
Pócsmegyer Község Önkormányzata

2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 26 / 395-006

e-mail: 
onkormanyzat@pocsmegyer.hu 
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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.

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!

Az ünnepekre halászlé, töltött káposzta, Az ünnepekre halászlé, töltött káposzta, 
hidegtálak, házias sütemények hidegtálak, házias sütemények 

elkészítését vállaljuk.elkészítését vállaljuk.
Előrendelést felveszünk.

Telefonszám: 06-30 3283944

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 napokon 
közlekednek!

A három csillaggal jelölt 
járat csak előzetes kérésre 

közlekedik. 
Igénylés 21:30-ig!

•
VITELDIJAK: 

(szeptember 1-től)

Felnőtt jegy: 300.- Ft.

Diák és Nyugdíjas jegy: 
200.- Ft.

(csak érvényes igazolvánnyal)

Kerékpár: 200.- Ft.

Felnőtt bérlet:
5.900.- Ft.

Diák bérlet: 3.000.- Ft.

Különjárat: 1.700.- Ft.

DunaKomp Kft.
Telefon: 

06 (70) 296-5079

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND
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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 06-26-814-850
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

Szakma

Alapszintű ellátást nyújtó kórház 
(az adott szakmában létező 

legalacsonyabb progresszivitási szintet 
ellátó intézmény)

Addiktológia Nyírő Gyula Kórház (Budapest)
Allergológia és klinikai 
immunológia Honvédkórház (Budapest)

Angiológia, phlebo-
lógia, lymphológia, Honvédkórház (Budapest)

Arc-, állcsont- szájseb. Honvédkórház (Budapest)

Belgyógyászat Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Bőr- és nemibeteg-ellátás Honvédkórház (Budapest)
Csecsemő és gyermek 
fül-, orr-, gégegyógy.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászati 
intenzív terápia

Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Csecsemő- és 
gyermekkardiológia Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Csecsemő- és 
gyermekszívsebészet

Gottsegen György Orsz.Kard.Int 
(Budapest)

Égéssebészet Honvédkórház (Budapest)
Endokrinológia, anyag-
csere és diabetológia Uzsoki u. Kórház (Budapest)

Érsebészet Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Fül-orr-gégegyógy. Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)

Gasztroenterológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Geriátria Szent Imre Kórház (Budapest)
Gyermek- és 
ifjúságpszichiátria Vadaskert Alapítvány (Budapest)

Gyermek plasztikai- 
helyreállító- és 
égéssebészet

Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Gyermek-
gasztroenterológia Semmelweis Egyetem (Budapest)

Gyermekneurológia Bethesda Gyermekkórház (Budapest)
Gyermeksebészet Szent János Kórház és É-budai E. K. (Bp.)
Gyermekszemészet Semmelweis Egyetem (Budapest)
Gyermek-
tüdőgyógyászat

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Haematológia Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek
Idegsebészet Honvédkórház (Budapest)
Infektológia Dr. Kenessey Városi K. (Balassagyarmat)

Kardiológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Klinikai onkológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Nefrológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Neurológia Pest Megyei Flór F. Kórház (Kistarcsa)

Nőgyógyászat Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Ortopédia Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)
PIC Szent János Kórház és É-budai E. K. (Bp.)
Plasztikai helyreállító 
és esztétikai sebészet Honvédkórház (Budapest)

Pszichiátria Gálfi Béla Gyógy. Rehab. N. Kft. (Pomáz)
Reumatológia Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)

Sebészet Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Stroke ellátás Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
Sugárterápia Uzsoki u. Kórház (Budapest)
Szemészet Honvédkórház (Budapest)
Szívsebészet Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek

Szülészet Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Traumatológia Péterfy Sándor u. Kórház és Ri. Baleseti 
Központ (Budapest)

Tüdő- és 
mellkassebészet OKTPI (Budapest)

Tüdőgyógyászat OKTPI (Budapest)
Urológia Honvédkórház (Budapest)

Melyik kórházhoz tartozunk? – Pócsmegyer
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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. 

 bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757
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
Roma Nemzetiségi 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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