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Tisztelt Egybegyűltek!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit 
ezen a szép augusztusi napon. Meg-
emlékezésünket a természet is igyek-
szik kellemesebbé tenni azzal, hogy 
az eddigi kánikula alább hagyott és 
ez a lágy szellő frissít bennünket.

A mai nap azon ritka alkalom, 
amikor három eseményt, államalapí-
tásunk, az új kenyér és az alkotmány 
ünnepét tartjuk egyszerre.

Legrégebbi történelmi múltra 
Szent István Ünnepe, államalapítá-
sunk 1012. évfordulója tekint visz-
sza. 

Szent István király napja, a ke-
resztény magyar államalapítás, a 
magyar állam ezeréves folytonossá-
gának emléknapja.

I. István uralkodása idején, még 
augusztus 15-ét, Nagyboldogasz-
szony napját avatta ünneppé. Élete 
végén a beteg király azonban már 
augusztus 20.-án ajánlotta fel az or-
szágot Szűz Máriának, s a sors furcsa 
szeszélyeként 1038-ban Ő maga is 
azon a napon halt meg. 

Az ünnepi dátumot Szent László 
király tette át hivatalosan 
augusztus 20-ra, mert 
1083-ban ezen a napon, 
VII. Gergely pápa hozzá-
járulásával, oltárra emel-
tette I. István relikviáit a 
székesfehérvári Baziliká-
ban, ami a szentté avatá-
sával volt egyenértékű. Az 
egyetemes egyház nevé-
ben azonban csak 1686-
ban XI. Ince pápa nyilvá-
nította szenté I. Istvánt. 

Ugyan 1771-ben XIV. 
Benedek pápa csökken-
tette az egyházi ünnepek 
számát, s így a Szent Ist-
ván-nap kimaradt az ünnepek so-
rából. Azonban Mária Terézia még 
ugyan ebben az évben elrendelte a 

Szent István-nap megtartását, sőt azt 
nemzeti ünnepként a naptárakba is 
felvétette. 

Az ünnep méltóságát emelendő 
Ő hozatta Bécsbe, majd Budára Ist-
ván kézfej-ereklyéjét, a Szent Jobbot, 
amelyet ez időtől körmenetben vittek 
végig a városon augusztus 20-án.

István ereklyéjét a legenda szerint 
1083-as szentté emelésekor épen ta-
lálták a koporsójában, s már az 1222-
es Aranybulla is törvénybe iktatta 
tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás 
vagy a török idők alatt veszett el, ké-
sőbb (1590 körül) a raguzai (a mai 
dubrovniki) dominikánus kolostor-
ban találtak rá. Talán még IV. Béla 
vitette oda menekülése során. (A 
Szent Jobbot - amelynek ezüst erek-
lyetartóját 1862-ben készítették - ma 
Budapesten a Szent István-baziliká-
ban őrzik.)

Az 1848-as szabadságharc leveré-
se után hosszú ideig, egészen 1860-
ig, nem tarthatták meg a nemzeti ün-
nepet, hiszen Szent István a függet-
len magyar állam szimbóluma volt.

Az 1867-es kiegyezést követően 
az ünnep visszanyerte régi fényét, 
majd 1891-ben Ferenc József az ipari 
munkások számára is munkaszüneti 

nappá nyilvánította au-
gusztus 20-át.

A két világháború kö-
zött az ünneplés kiegé-
szült az össznemzeti cél-
kitűzésre, a Szent István-i 
(Trianon előtti) Magyar-
ország visszaállítására 
való folyamatos emlékez-
tetéssel. 

Augusztus 20. 1945-
ig nemzeti ünnep volt, 
ezután ezt eltörölték, de 
egyházi ünnepként még 
1947-ig ünnepelhették 
nyilvánosan. 

(Folytatás a 4. oldalon!)
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MEGKÓSTOLTAM A TERMÉNYEKET – KÉPEK
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MEGKÓSTOLTAM A TERMÉNYEKET

Megkóstoltam a terményeket
Idén a Szentistván-napi események között 
újszerű elemet jelentett a Vata Kör rendez-
vénye, a terménykóstoló piac és kézműves vá-
sár az ünnep délelőttjén, ahol a község be-
mutatta helyi termékeit, a Nyugdíjas Klub 
közreműködésével, számos pócsmegyeri és 
surányi lakos összefogásával.

Előzmények, háttér
A fiatalabbak talán nem tudják, hogy a ter-
ményvásárt rendező, közösségápoló civil 
szervezet a nevét Pócsmegyer Vata nevű 
településrészéről vette. A mai Kossuth utca 
belső, a református templom felé eső része 
hajdan a Nagy- vagy Templom utca nevet 
viselte. A mai Dózsa György út helyén fu-
tott az 1930-as évekig az „öreg országút”, 
amelynek a településen belüli szakaszát 
Monostori utcának hívták. A Kossuth ut-
cának az attól keletre eső, külső szakaszát 
hívták Vatának, a Pázsit legelőig (ma tó), 
„kifele, végig”, ahogyan hiteles helyi adat-
közlőim mondták az 1960-as években.

A Kisbíró augusztusi számában ol-
vashattunk a Vata Kör célkitűzéseiről, az 
ünnepi rendezvény előzményeiről. A Vata 
Kör hasonló mozgalmat indított (a surányi 
helyi piac résztvevőivel együtt, Bartháné 
Kulcsár Imola szervezésében), mint a 2011 
decemberében kezdeményezett „Keresd a 
helyit” elnevezésű országos szemléletfor-
máló kampány, amely a helyi élelmiszerek 
fogyasztására ösztönöz, a termelők, a he-
lyi gazdaság és a fogyasztók szempontjait 
egyaránt hangsúlyozva. Helyi élelmiszerek 
keresésével és vásárlásával nemcsak friss, 
tiszta és egészséges, a csomagolás és szál-
lítás okozta törődéstől mentes táplálékhoz 
jutunk, hanem például munkahelymegtar-
tó és gazdaságélénkítő hatást is elérhetünk 
településünkön. 

A pócsmegyeri ünnepi piac és vásár 
helyszínéül az Önkormányzat szomszéd-
ságában álló, ma már a község tulajdonát 
képező egykori Kollár-ház portája szolgált. 
Maga az épület még rendezésre vár, de ud-
varát leanderekkel és más dekorációval han-
gulatossá tették a rendezők. Szabadtéri ki-
állítás-szerűen kihelyezett múltidéző tablók 
adtak tájékoztatást, például erről a házról, a 
falu gazdaságáról.

Stílusos volt a „népzenei aláfestés”. 
Folyamatosan húzta három vonós, „(Éles) 
Laci és barátai” a nótát.

Termelő és szervező egyének 
és családok

„Legigazságosabbnak” találom ABC-be ren-
dezve adni azoknak a névsorát, akik – Bécsy 
Lászlónétől és Borszékiné Rétháti Ágnestől 
nyert tájékoztatás szerint – az előkészítés 
és a megvalósítás munkálataiban részt vet-
tek. Ahol az asszonynak volt nagyobb sze-
repe, mint a férjének, ott a nő neve szerint 
kerültek az ABC-be mindketten. Köszönjük 
mindnyájuk közreműködését:

Ágoston Zsoltné Katalin; Balogh Ist-
vánné Irén; Bálint Mihály; Bécsy Lászlóné 
Csöpi; ifj. Borda Sándor; Borszékiné Réthá-
ti Ágnes; Bradák Katalin; v. Csengő-Tschör-
ner András; Cserkúti Balázs; Glück Anita 
és leánya; Halmi László; Kovács Mária és 

leányai; Nemes István és családja; Porst Pál 
és családja; Sági Lajos és felesége, Zsuzsan-
na; Schandl Eszter és férje, Farkas Arnold 
Levente; Szabó Erika; Szente Jánosné Csör-
gő Lídia és unokája, Bagdi-Szente Éva; Tóth 
Andrásné Réka és leánya, Tóth Andrea; 
Varga Józsefné Eszter; Viplak Katalin és 
férje, Hagymási János, valamint fiúk, Hagy-
mási András; Vitálos József; Vrhovina Lajos 
és családja; Zsigmond Miklósné Zsuzsa.

Mibe „kóstolhattunk bele”?
A rendezvény célkitűzésének értelmében 
és összbenyomásában úgysem a nevek a 
fontosak, hanem amit nyújtani tudtak a 
számításba jöhető vevőknek. Beszámolóm 
illusztrációit ennek értelmében válogattam, 
hogy hatékonyabb, előremutatóbb legyen 
ennek a kísérleti bemutatkozásnak a képi 
emléke az olvasókban.

Állati termékek köréből ott a piacon csak 
lábasjószág-termékekkel jelentkeztek: egy 
szarvasmarhatartó tej és házi készítésű 
tejtermék (sajt, kefir, joghurt) árusításá-
val, egy mangalicatartó pedig fogpiszkálóra 
szúrt, kulturáltan előkészített kolbászos, 
szalonnás kóstolható falatok kínálásával.

Növényi termékek gazdagabb választék-
ban jelentek meg, zöldség- és gyümölcs-
félék, dísznövények, valamint liszt alapú 
táplálékok. 

Szépen fejlett, jól gondozott és íz dol-
gában is megfelelő minőségű sárgarépát, 
gyökérzöldséget, kalarábét, padlizsánt, 
uborkát, kelkáposztát, burgonyát, azon 
kívül többféle fajtájú, formájú, színű para-
dicsomot és zöldpaprikát vásárolhattunk. 
Kóstolhattunk az itteni termesztésű papri-
kából, paradicsomból, hagymából, krumpli-
ból készült és kolbásszal dúsított lecsóból, 
amit helyben főztek katlanban, üstben a 
szorgos férfi és női kezek. Reszelt zöldsé-
get üvegbe eltéve láthattunk. Csemegeku-
koricát nyersen és főve is nyújtott a piac. 
Sőt, kezdő termelők becipeltek mutatóba 
egy hatalmas, tojás alakú narancssárga tö-
köt és egy igen magas dél-amerikai kuko-
ricatövet, amelynek fekete szemű termését 
nem mondták éppen ízletesnek. Fűszernö-
vények sem hiányoztak, lehetett vásárolni 
fokhagymát, ajándékba lehetett kapni ba-
zsalikom palántát, valamint majoránnát és 
mentát szárításra.

Hagyományos gyümölcsfélék közül csak 
kevés körtét hoztak fel. Korunkra jellemző 
kísérlet példáját szolgáltatta egy áruba bo-
csájtott, félméteres banán cserje. Nagyobb 
mennyiségben jelent meg feldolgozott gyü-
mölcs, kezdve a modern készülékben aszalt 
almakarikákkal. Árultak többféle befőttet 
csinos kiszerelésben cseresznyéből, meg-
gyből, ringlóból. Némelyiket mézzel vagy 
fahéjjal ízesítették. Lekvárból is volt válasz-
ték: így például sárgabarack, őszibarack, 
nektarin, körte. Némelyiket citrommal íze-
sítették. Eperlekvárt önkiszolgálással ke-
nyérfalatokra kenve megízlelni is lehetett. 
Eperszörpöt nemcsak árusítottak, hanem 
vízzel hígítva kóstolni is szabad volt.

A pócsmegyeri kertekben termett dísz-
növények világából csinos tarka őszirózsa 

és sóvirág csokrok valamint kövirózsák kí-
nálták magukat.

A bőségesen kínált házikenyér és ott-
hon sült pogácsafélék már gyáripari, bolti 
lisztből készültek. Megvásárolható volt a 
helyi süteményrecepteket tartalmazó könyv 
(Pócsmegyeri konyhák II.).

Kézműves termékek
Egy fiatalasszonynál különleges nyomott 
mintájú gyári textíliából készült tároló do-
bozok, kisebb tokok, tarisznyák voltak kap-
hatók. A szomszéd asztalon szövetféléből és 
horgolt kelméből varrt és hímzett „rongyba-
bák” és hasonló állatfigurák, kisebb játék-
szerek sorakoztak, gyermekszemeket vonzó 
üde, élénk színvilágban. Itt egy kislány fes-
tett kavicsokat, válogatott csiga- és kagyló-
házakat árult, amott egy kisfiú a gyöngyfü-
zéreit kínálta. A kézműves utánpótlás biz-
tosításáról a gyermekfoglalkoztató sarokban 
Kántor Judit óvónő gondoskodott.

Lezárás
Sokakat megmozgatott a felhívás az árusí-
tásra és a vásárlásra, kóstolásra. A kósto-
lás fejében adakoztak is a további hason-
ló alkalmak rendezése céljára. Eljöttek a 
nyaralók is, a magamfajták, akik körében 
személyes élményem, hogy felismert egy 
több évtizeddel ezelőtti munkatársam, aki-
vel Surányban viszont sosem találkoztunk 
sok éven át. Volt olyan idősebb pócsmegye-
ri, aki életében először fordult meg helyi 
rendezvényen. Sok apró gyermek élvezte a 
hangulatot, szórakoztatta önmagát, a többi 
gyereket és a felnőtteket is.

Az ünnepi vásár árusai és vevői elége-
detten távoztak, annak reményében, hogy 
ha ez az első ilyen helyi termékbemutató 
ennyire jól sikerült, akkor lesz ennek még 
folytatása, azaz talán hagyományt terem-
tünk ezzel. De valamiről ne szabad megfe-
ledkezni a jövő érdekében. A mezőgazdasági 
termelés időszerű feladata világszerte, hogy 
kiküszöbölje a már sajnos megszokott vegyi 
anyagokat a trágyázásból és rovarkár elleni 
védelemből, a permetezésből. Így őrizhetjük 
meg természeti környezetünk és élelmisze-
reink tisztaságát, ezt jelenti az ökogazdálko-
dás és a biogazdálkodás. A terménykóstolón 
beszélgetve az egyik árusítóval, föltettem 
a kérdést, lehet-e a pócsmegyeri hagyomá-
nyosan művelt kerteket úgy tekinteni, mint 
amelyek mentesek a vegyszeres kezeléstől? 
Velem együtt halkan vallotta, hogy bizony 
nem. Csak akkor lehetne, ha nem rendezné-
nek szúnyogirtást nyaranta legalább három-
szor – az idei árvíz utáni nyáron pedig szin-
te hetente – felülről és oldalról a kertekbe 
zúdított vegyszerrel. Pedig Magyarországon, 
Pomázon is működik már olyan cég, amely 
természetes anyaggal vállal szúnyoggyé-
rítést, ami olcsóbb is, mint a vegyszerrel 
végzett. Térjen észhez végre minden hagyo-
mányőrző kertész, aki egészséges zöldséget 
és gyümölcsöt szeretne termelni, és tiltakoz-
zon a kertje módszeres fertőzése ellen, hogy 
nyugodt lelkiismerettel kínálhasson valóban 
egészségre ártalmatlan terményeket.

Írta: Balogh Jánosné Horváth Terézia
Fotók: Gyimesi János, Tóth András
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GOMBÁS JENŐ BESZÉDE SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN

(Folytatás a címoldalról!)
A kommunista rendszer számára 

az ünnep vallási és nemzeti tartalma 
miatt nem volt vállalható, de teljes 
megszüntetését nem látta célsze-
rűnek, illetve megvalósíthatónak. 
Ahogy az a tisztán vallási ünnepek 
egy részével történt, inkább nevében 
illetve tartalmilag próbálta a rend-
szer megújítani. Először a korábbi 
arató ünnepek hagyományát meg-
tartva, annak dátumát módosítva az 
„Új kenyér ünnepének” nevezték el 
augusztus 20-át, majd az új alkot-
mány hatályba lépését, mint az új 
- szocialista - államalapítást, 1949. 
augusztus 20-ra időzítették. Ezután 
1949-1989 között augusztus 20-át 
az alkotmány napjaként is ünnepel-
ték. 1950-ben az Elnöki Tanács tör-
vényerejű rendelete a Népköztársa-
ság ünnepévé is nyilvánította. 

Mint a korábbiakból kiderül, 
többször meg akarták szűntetni, 
vagy formálni Szent István Ünnepét, 
de ez nem sikerült. A magyar em-
ber mindig is I. István királyunkra 
emlékezik ezen a napon. I. Istvánra, 
aki felismerte, a Magyar nép jövő-
je, túlélése a keresztény Európába 
való integrálódásban rejlik. Ennek 
érdekében folytatta apja Géza feje-
delem megkezdett munkáját. Meg 
kellett küzdenie a nemzetségéhez 
tartozó, és a hagyományos öröklési 
rendet, a szeniorátust érvényesíte-
ni kívánó Koppánnyal. Az Koppány 
legyőzésével István kezébe került a 
fejedelmi hatalom. Az új fejedelem 
azonban átlátta, hogy a nagyobb te-
kintélyt biztosító királyi címet kell 
megszereznie, hogy Európa befogad-
ja. Ezt a címet II. Szilveszter pápa 
meg is adta neki. A koronázásra 
1000 és 1001 fordulóján került sor, 
Esztergomban A koronázás jelképez-
te az ország önállóságát.

István politikájának, erőskezű ve-
zetésének köszönhetjük, hogy ma Ma-
gyarként létezünk Európában és nem 
jutottunk a többi nomád nép sorsára.

Engedjék meg, hogy magamhoz 
híven itt tegyek egy kis személyes 
kitérőt.

Nem sokan tudják rólam, de na-
gyon szeretek lovagolni és a nem tá-
voli múltban sokat hódoltam ennek a 
szenvedélynek. Zerinváry Szilárd bará-
tomnak köszönhetően megtanultam 
Őseink híres harcmodorának a lovas 
íjászatnak alapjait is. Lóháton vágtat-
va az ember megérezhette, megélhet-
te azt a végtelen szabadságot, fékte-
len örömet, legyőzhetetlen erőt, amit 
a LÓ, mint társ, mint fegyver, mint 
„közlekedési eszköz” adhat, azt, amit 
őseink érezhettek minden napjaikban.

Higgyék el nekem, hihetetlenül 
nehéz erről az érzésről lemondani. 
Ha az ember hozzászokott a szabad-
sághoz, a határtalan élethez, a lelke 
egy darabja marad ott, amikor le kell 
erről mondania. Édesapám, aki most 
tapossa 75. évét, kamion sofőr volt. 
Modern „világ csavargó” utódja Ár-
pád népének. Láttam rajta, mikor a 
nyugdíj otthonmaradásra kényszerí-
tette, milyen nehéz volt megszokni, 
hogy nincs vándorlás tovább. 

Hogy is jönnek ezek a gondolatok 
ide? 

Augusztus 20-án I. Istvánt, mint 
államalapítónkat ünnepeljük, ugyan-
akkor méltatlanul megfeledkezünk 
apjáról, Gézáról, pedig…

Géza fejedelem tette meg az első, 
a legnehezebb lépést a változás felé. 
Ő alapozta meg, jelölte ki az utat Ist-
ván számára.

Géza fejedelem volt az, aki felis-
merte, hogy keresni kellett a békés 
beilleszkedés módját, úgy kellett 
megszervezni a társadalmat, hogy 
rabló hadjáratok nélkül is képes le-
gyen az fennmaradni, felismerte a bé-
kés külkapcsolatok és a belső egység 
megteremtésének szükségességét. 
Nevéhez fűződik a törzsfők-nemzet-
ségfők megtörése. A fejedelem kül-
dötteket menesztett I. Ottó német-
római császárhoz, akik rendezték a 
vitás kérdéseket, és békét kötöttek. 
Ottó, Géza kérésére, keresztény hit-
térítőket küldött Magyarországra. 
Géza fő célja az volt, hogy nemzetsé-
ge (Árpádok) fennhatóságát minden 
nemzetséggel elismertesse. Letörte a 
lázadó horka hatalmát, Gyulát pedig 
azzal állította a maga oldalára, felesé-
gül vette lányát, Saroltot. Külpoliti-
káját a békés házassági kapcsolatokra 
való törekvés jellemezte. A fejedelem 
megkeresztelkedett és fiát, Vajkot, 
már keresztény szellemben nevelte. 
Civakodó Henrik bajor király leányát, 
Gizellát kérte és kapta feleségül fi-
ának. A hercegnő révén az Árpádok 
rokonságba kerültek a császári Szász-
dinasztiával. A leányait a lengyel ural-
kodóhoz, illetve a velencei dózséhoz 
adta feleségül, biztosítva az ország 
északi és déli határait is. 

Géza céljai között az államszer-
vezés mindhárom jellemzője meg-
figyelhető: erős központi hatalom, 
területileg egységes ország és a ke-
reszténység felvétele.

Gondolom, egyet értenek velem 
abban, hogy ezen a napon joggal ille-
ti meg Géza fejedelmet is a tisztelet-
adás, a főhajtás..

Köszönöm figyelmüket!

Gombás Jenő alpolgármester úr 
ünnepi beszéde Szent István ünnepén
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK / SZÉP KERTEK

Önkormányzati hírek
Július 30.-án 18.00 órakor vette kez-
detét a rendes Képviselő-testületi 
ülés, amelynek kezdetén Németh 
Miklós polgármester köszöntötte a 
megjelenteket. Ezt követően megál-
lapította, hogy a Testület 7 fővel ha-
tározatképes.

Révátkelő fenntartási és felújítási 
támogatására pályázat benyújtása

72/2013. (VII. 30.) Ök. sz. 
h a t á r o z a t:

Pócsmegyer Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a közforgalmú, közútpótló fo-
lyami révek, kompok és az ahhoz 
szükséges parti létesítmények, ki-
szolgáló utak fenntartási, felújítási, 
valamint új eszköz beszerzés támo-
gatása igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 37/2013. (VII.3.) 
NFM rendeletben foglaltak szerint 
Pócsmegyer-Leányfalu révátkelő, va-
lamint Pócsmegyer (Surány) – Fel-
sőgöd révátkelő fenntartási és felújí-
tási támogatására pályázatot kíván 
benyújtani a Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest Megyei Regionális 
Igazgatóságához.

Inkubátorház projekt helyzetének 
ismertetése

73/2013. (VII. 30.) Ök. sz. 
h a t á r o z a t:

Pócsmegyer Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felhatal-
mazza Németh Miklós polgármes-
tert, hogy a HUSK/1101/1.1.1/0120 
azonosítási számú, Magyar - Szlovák 
Közös Inkubációs Központ Pócsme-
gyeren elnevezésű projekt Támoga-
tási Szerződését aláírja.

Klímapark projekt 
helyzetének ismertetése

Németh Miklós polgármester tájé-
koztatásként elmondta, hogy a pro-
jektben Szigetmonostor önkormány-
zata a gesztor település. Molnár 
Zsolt polgármester úr tájékoztatása 
szerint, a Támogatási Szerződéshez 
még egy engedélyre, valamint a Fő-
városi Vízművekkel egy megállapo-
dásra van szükségük. Ennek megléte 
esetén írható alá a szerződés. Pócs-
megyer részéről csak a tó kotrása 
engedélyköteles, melyet abban az 
esetben kérünk meg, ha a szerződés 
aláírásra került.

Előterjesztés Pócsmegyer község 
települési hulladékgazdálkodásáról 

szóló 4/2013. (III. 28.) önkormány-
zati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről
Molnár Gyöngyi jegyző tájékoztatta a 
képviselőket, hogy az előterjesztés a 
jogszabállyal való ellentétet oldja fel. 

Számtalan kérdés merült fel a díjszá-
mítás kapcsán, melyekre állásfogla-
lásunk kérése után választ várunk.

Előterjesztés a maximális csoportlét-
számok átlépésének engedélyezésére 
az önkormányzati fenntartású Ba-
rangoló Óvodában a 2013/2014-es 

nevelési évre
75/2013. (VII. 30.) Ök. sz. 

h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25.§. (7) bekezdésében fog-
lalt rendelkezések alapján saját hatás-
körben engedélyezi a Barangoló Óvo-
dában a maximális csoportlétszámok 
túllépését az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület a nevelési 
év kezdetén, 2013. szeptember 1-jén 
a maximális létszám 20 százalékos 
túllépését engedélyezi a Katica cso-
portban: 19 fővel-

A Képviselő-testület nevelési köz-
ben a maximális létszám 20 százalé-
kos túllépését engedélyezi a Nyuszi 
csoportban: 30 fővel, a Süni csoport-
ban 30 fővel.

Miután több kérdés és hozzászó-
lás nem volt, Németh Miklós polgár-
mester 19 óra 35 perckor a képvise-
lő-testületi ülést berekesztette. 

Szép kertek
Egy kert attól igazán szép, ha lát-
szik rajta a szeretettel gondozás, és 
nem egy kötelezően elvégzendő fel-
adatként tekintenek rá. Mindegyik 
pályázónál ezt a szeretetet odaadást 
éreztük. Örömünkre szolgált, hogy 
megtekinthettük kertjeiket és figye-
lemmel kísérhetjük a fejlődést, válto-
zásokat évről évre. Nehéz volt a rang-
sorolás, hiszen a jelentkezők mind-
egyikének csodás kertje elvarázsolt 
minket. Mégis döntenünk kellett.

Első helyezést ért el Siklósi 
Adrien, akinek a kertje nagy szak-
értelemről tanúskodik. Növényei 
összhangba rendezve kerültek el-
ültetésre. Mindegyik kifogástalan 
formában és állapotban növekedik. 
Látszik a fáradhatatlan évek óta tartó 
gondoskodás. Sok csodát fedeztünk 

fel miközben alaposan végig néztük 
a növényeket. 

Második helyre soroltuk Nagy-
né Fodor Irén kertjét akinek ha be-
lépünk a kapuján egy ékszerdoboz 
tárul fel előttünk. Megtalálhatóak 
itt a gyümölcsfák, a konyhakert és a 
virágzó növények egyaránt. Mindez 
úgy rendezve, hogy a szem és a lélek 
gyönyörködhessen benne. 

A dobogó harmadik fokát Bö-
röczné Ginda Anica kertjének ítéltük 
oda, ami nagy fantáziáról kézügyes-
ségről, kreativitásról és jó ízlésről 
tanúskodik. Egyszerűnek tűnő, ám-
bár nagyszerű ötletekkel varázsolta 
kertjét különlegessé. Növényei még 
fiatalok, de mégis összhangban van-
nak a kertben található tárgyakkal és 
építményekkel. 

Minden kert másként különleges, 
így nagyon nehéz volt összehason-
lítani őket. Hogy mégis ez az ered-
mény született talán annak köszön-
hető, hogy az első helyezést elért kert 
tükrözi legjobban a természetességet 
és a kitartó ápolást. Minden pályázó-
nak köszönjük a nevezést, és további 
kitartást és kellemes időtöltést kívá-
nunk kertjeikben. Egyúttal bíztatunk 
mindenki, a jövőbeli nevezésre, mert 
úgy gondoljuk számos arra méltó 
gondosan és szakszerűen ápolt porta 
található még településünkön.

Tudjuk, reméljük, hogy a jó példa 
ragadós és minden szép kert közös 
ékességünk.

Ezúton is köszönjük a zsűri tagja-
inak munkáját!
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ÖSSZEHORDOK TÜCSKÖT-BOGARAT

Ádám és Eva
Üldögél Ádám a Paradicsom kapu-
jában, nagy fa alatt az árnyékban és 
cefe tül unatkozik. Egy banánt töm a 
szájába, felnéz az égre, ahol rózsaszín 
bárányfelhők sorakoznak menetrend 
szerint. Legszívesebben belerúgna 
a lábához törleszkedő tigrisbe, - de 
nem szabad. Még béke van, csend, 
cso bog a patak, rikolt a páva, játé-
kos majmok ricsajoznak - és mégis 
csend, béke, unalom.

Az Úr büszkén tekint jól sikerült 
teremtményére: Ime az ember, a 
gondolkodó ember.

De nézzük csak min gondolkodik 
ez a pernahajder, hiszen unatkozó, 
elégedetlen pofákat vág, a tiltás elle-
nére hangyabojt turkál szét lába ujjá-
val, - dünnyög, morog, - háborog.

Mi bajod fiam?- így az Úr - miért 
ilyen elkámpicsorodott a képed, mi-
ért buzerálod a hangyákat, ahelyett 
hogy játszanál az oroszlánnal vagy a 
krokodillal, versenyt úsznál a delfin-
nel és cápákkal, fáról-fára ug rálnál a 
majmokkal és mókusokkal?

Ezekkel a hülyékkel Uram?! - hi-
szen ezek kettőig sem tudnak szá-
molni  - valamint piszkosul unom a 
banánt - sorolja Ádám a bánatát.

Jó - nyugtatja meg őkelmét a 
mennyei Atya - majd kitalálok vala-
mit. Az Úr persze rögtön látja, hogy 
ezzel a pasassal még sok baja lesz. 
Kapott egy szikrát az isteni hatalom-
ból, lelket, hogy magasabban álljon a 
többi élőlénynél, - ez meg itt mind-
járt az elején unatkozik - helyét nem 
leli,hőbörög.

Na, kibabrálok én veled jómadár, 
- visszasírod te még a paradicsomi 
szép napokat.

És úgy lőn! Másnap az Atya le-
fekteté Ádám barátunkat a mohára, 
álmot bocsájt reá, - aztán hipp-hopp 
kivevé egyik bordáját, abból csinos-
takaros leányzót formáz, - és az éb-
redező Ádámra bízza. Persze lehet-
séges, hogy Ádámot bízta Évára / a 
Szentírásból tudjuk, ezt a nevet kap-
ta a bájos szűz/ - szóval Évára bízva 
Ádám – tetszik, nem tetszik, innen 
kezd ve Éva kezében a kormányrúd, 
- ügyelve persze a látszatra miszerint 
Adám a góré.

Most már ketten unatkozzanak? 
Nem-nem! Csináljanak, amit kedvük 
tart ja, - nézzük hova jutnak. Engedni 
kell őket szabadulni a kertből mert 

különben borsot törnek itt mindenki 
orra alá. Bízzuk ezt Évára majd ő el-
gereblyézi a dolgot.

A kígyó, az alma stb. stb. hiszen 
ismerik a Bibliából hogyan tör-
tént,- Az Úr kiakolbolította őket az 
Édenkertből, mondván: menjetek 
drága gyer mekeim ki a nagyvilágba,- 
ügyelek rátok, de közbe nem szólok, 
cseleked jetek, amit akartok.

Hogy mi mindent csináltak ma-
gunkat is beleértve, nem részletez-
ném, az emberiség történelme egy 
rémálom; - és még nincs vége. A 
nagy bumm még hátra van, - az apo-
kalipszis, - a világvége - és talán a 
föld megtisztul, új tökéletesebb sze-
replőkkel kezdődik minden elölről./ 
re ménykedjünk/

Kakasok
Hajnalok hajnalán kakasszóra ébre-
dek. Gyenge kis próbálkozása ez a 
kiskakasnak, kamaszos rekedt eről-
ködés, a kukuriku még nincs vé-
gigdalolva, egy-két taktus hiányzik. 
Néhány napi gyakorlatozás és tö-
kéletessé érik a produkció. Igenám, 
csakhogy öt kakas van - a többiek is 
rákezdtek,- valóságos hangverseny 
vette kezdetét. Talán még élveztem 
is a dolgot, hiszen korán kelő va-
gyok, érdeklődéssel figyeltem a si-
heder kakaskákat, ahogy elkezdték 
becserkészni az öreg tyúkokat. Zoo-
lógiai álmélkodásomból a szomszéd 
hangja riasztott fel: nem akarnál ka-
kaspörköltet főzni?

Rögtön értettem a célzást,- hiszen 
értem én, értem, de hát öten vannak 
- időt kérek!

Nyugi-nyugi csillapítom magam, 
- hiszen négy szomszédom van, és 
csak egy szólt, majd megszokja a fa-
lusi idillt. A többieknek talán direkt 
tetszik a kukorik „zenéje”.

Sajnos nem. Kisebbségben ma-
radtam, lépni kell.

Míg halkan szól bennem a gyá-
szinduló, szervezem, - na nem a 
kakas pörköltet hanem a cseréket. A 
legszebb feketetollas kis vitézt elcse-
réltem egy öreg tyúkért. Nem árul-
tam el a cseretársnak, hogy mérges 
kekeckedő kakasra tett szert, aki 
már kamaszkakasként szembeszáll a 
gazdival is. Egy másikért fiatal jércét 
kaptam léceiről, és három kakaskát 
egy vaddisznócombra cseréltem va-
dász barátommal. A kakasügy te-

hát rendeződött ügyes szervezéssel, 
de a lelkiismeretem nem tiszta. Mt 
tegyek, ha a tyúkudvar fellázad és 
sztrájkba láp, hiszen itt maradtak fel-
ügyelő, istápoló, bátor kiállású kuko-
ri nélkül; mit ér így az élet?!

Fontolgatom, hogy elköltözöm a 
Hortobágyra...

Batáta /Ipomoea batatas/ 
Magyarul édesburgonya. Képzeljék 
el nekifogtam ezt a csodanövényt ter-
meszteni. Persze csak nekünk csoda, 
hiszen a trópusi országok fontos táp-
láléknövénye, a legfontosabb kemé-
nyítőforrás.

Na jó - beismerem csak négy tö-
vet gondozok ápolgatok a kertemben 
és jócskán nagyképűség erről érteke-
zést publikálni, de hát az ember hiú 
és különben is minden járókelő, aki 
meg tudja különböztetni a céklát a 
sütőtöktől, - szóval majdnem min-
denki megkérdezi a Duna sétányon 
el haladva: mi a fittyfene ez tisztelt 
uram!

Most elmondom, pedig annyit 
sem értek hozzá, mint a nőkhöz.

Igen - igen ne tessék mosolyog-
ni, kenyerem javát megettem, szak-
értővé próbáltam válni a hölgyek 
megismerésében, de kudarc követett 
kudarcot és ma már tudom a nő kiis-
merhetetlen lény.

Elkalandoztam egy csodás terü-
letre, amely útvesztő is egyben, de 
most visszakanyarodom az édesbur-
gonyához. Gondolták volna, hogy 
nem a krumplival áll rokonságban, 
hanem szulákféle, közeli rokona a 
kék-rózsaszín virágú hajnalka.

Kisebbik fiacskám trópusi ország-
ban kertész, hozott húsvétkor a batyu-
jában négy szem furcsa krumplit. 
Szakszerű kiképzést kaptam és most 
virít az édes krumpli Surányban. Szó 
szerint virít, mert sűrűn hozza hal-
ványlila virágait. Kis virágok bújnak 
meg a cakkos sűrű levelek között és 
folyik, fut szerteszét a haragoszöld 
indás furcsaság.

Aki még nem evett édes krump-
lit, annak elmondom, hogy színre is, 
ízre is /megfőzve/ a jóízű sütőtök-
höz hasonlít.

Nem okoskodom tovább ked-
veseim, hanem elbúcsúzom, Isten 
megáldja kigyelmete ket.

■ Asztalos Lajos

Összehordok tücsköt-bogarat
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LÁTOGATÁS A FELENYEDI ÉS TOROCKÓSZENTGYÖRGYI GYÜLEKEZETEKNÉL

Látogatás a Felenyedi és Torockószentgyörgyi 
testvérgyülekezeteknél 2013. augusztus 10-12.

Szeretetvendégség 
a gyülekezeti terem 
kertjében

A torockószentgyörgyi 
református templom.

Istentisztelet és szeretetvendégség a híres „somodi kaláccsal”.

A 200 éves Felenyedi Református Templomban tartott 
ünnepi istentiszteleten – Lőrincz Konrád nagytiszteletű úr 

mellett a 92 éves Bálint Erzsébet szaval.

Középen Gudor Kund Botond esperes, Kovách Tamás és Lőrincz 
Zoltán lelkipásztorok. Az új kerítés és kapu, melynek avatására 

a meghívást kapta a gyülekezet.

Búcsú Felenyedtől. Hazafelé menet a tordaszentlászlói református templomban Szőke Zoltán nagy-
tiszteletű úr kalauzolt bennünket. Harmadik fia, András, családjával együtt 

egyházközségünkhöz tartozik.         ■ v.Csengő-Tschörner András
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ITT-HONI KIRÁNDULÁSUNK LEÍRÁSA

Augusztus 22-i rövid – 3 és félórás 
– emlékezetes pócsmegyeri kirándu-
lásunk útját azért gondoltam leírni, 
mert úgy vélem, hogy az itt élők, fel-
nőttek, gyermekek sem ismerik. A 
falu lakott területén kívül esik ez a 
dimbes-dombos, homokos terület.

Nyolc gyermekkel – 5-12 évesek 
– indultam útnak. A faluból elin-
dulva a temetőn át, majd a Megyeri 
Fasor útról nyíló erdei útra tértünk. 
Felhívtam a gyermekek figyelmét, az 
lesz a legügyesebb, aki elsőnek vesz 
észre tölgyfát. Láttunk is egy szép 
csertölgyfát még zöld makktermé-
sével. Mondtam a gyermekeknek, 
hogy a tölgy itt honos fa. Számukra 
el kellett mondani, hogy mit jelent 
az, hogy honos. Aztán megérkeztünk 
az első, a fenyves szélén álló vadász 
leshez. Előkerültek a vizes flakonok, 

de spórolósan kellett bánnunk a víz-
zel, hogy későbbre is maradjon. To-
vábbmenve nehezen, de megtaláltuk 
a második vadászlest is. Azért nehe-
zen, mert ez egy domb tetején kissé 
elbújva található. Itt már nemcsak 
a víz, hanem az élelem is előkerült 
a hátizsákból Minden elfogyott. De 
biztattam a gyermek utastársaimat, 
hogy sebaj, nem messzi innen a ki-
rándulókat megsajnálva biztos ka-
punk vizet.

Útközben szép formájú galagonya-
bokrokat láttunk, és hazaérvén elol-
vastuk Weöres Sándor: Őszi éjjel izzik 
a galagonya versét. Utunk következő 
állomása a dombok közti bányató.

A bátrabbak térdig belegázoltak 
a tóba, aminek szép tiszta, átlátszó 
volt a vize. A tó fölötti falban már 
üresek voltak a tavaszkor madár 

lakta lyukak, nem láttunk fecskét és 
gyurgyalagot sem. De láttunk szépen 
elkészített madárfigyelő kunyhót, 
ahol megpihentünk.

Elindulván elérkeztünk oda, ahol 
nagyon kedvesen megvendégelték a 
szomjas, kiszáradt kiránduló társa-
ságot. Kaptunk friss hideg vizet, de 
még finom szőlőt is, amit megköszö-
nünk, nagyon jólesett. Itt simogat-
hattunk lovat, kecskét is a gyerme-
kek nagy örömére.

Felfrissülve indultunk haza a 
Duna parti gáton. Otthon a dédi má-
kos derelyéje várt, aminek nagy volt 
a keletje. Szívesen emlékezünk vis-
sza e szép kirándulásunkra.

Mindenkinek hasonló jó élményt 
kívánok.

■ Varga Józsefné

Itt–honi kirándulásunk leírása

Tűzszertartás
Az augusztusi tűzszertartás után, 
nagyon sokan érdeklődtek a szer-

tartás felől
.

Örömmel értesítelek benneteket, 
hogy 2012. október 12-én 

délelőtt 10 órától 
a Pócsmegyeri közösségi házban 

ismét tartunk 
Tűzszertartást. 

Kérünk minden kedves érdeklő-
dőt, részvételi szándékát az alábbi 

elérhetőségen jelezze: 
+36-30-474-7464

Szeretettel, 
■ Mikó Mária

SZÁRAZ 
TŰZIFA 
ELADÓ!

Akác kugli 2.350,- Ft 
Tölgy kugli 2050,- Ft.

FORESTER KFT. 
Szabó Zoltán

06-20-9331-945 vagy 
18-20 óráig a 385-549 

telefonszámon.
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HIRDETÉSEK

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!
Rendezvényekre, családi 

összejövetelekre házi készítésű 
sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
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HIRDETÉSEK / FONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS TUDNIVALÓK

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

* Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási 
napokon közlekednek. 

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés 
alapján közlekedik. 

Egyeztetni telefonon az az adott nap 17:00 óráig lehet. 

VITELDÍJAK 
Felnőtt jegy:  300,- • Diák és nyugdíjas: 200,-

(csak érvényes igazolvány felmutatásával)
Kerékpár: ingyenes 

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-
Bérletek:

Havi dolgozó: 5 900,- • Diák / nyugdíjas: 3 000,-

A bérletek minden hónap 5-től 5-ig szólnak!
Minden utazási kedvezményt igénybe vevő utas 

köteles a kedvezményre jogosító dokumentummal 
igazolni (90%-os kedvezmény, 65 év feletti nyugdíjasok, 

diák stb.) az engedményre való jogosultságot.

Peiker és Társai Kft.
Telefon: 06 (70) 577-7753 • 06 (30) 599-8705

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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HIRDETÉSEK / FONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS TUDNIVALÓK 

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

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos – Rendelés időpontjai:

Hétfő: 13 – 19 • Szerda: 8 – 14 • Csütörtök: 13 – 18
Iskolafogászat: Szerda: 8 – 11 óráig

Teljes körű fogászati ellátást és szükség esetén homeopá-
tiás kezelést biztosít a betegek számára!

Bejelentkezés:  06-26/395-123 •  06-20/422-7092
Kubicsek Gyöngyi • klinikai fogászati higiénikus

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám

Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844

Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848

 Dudásné T. Anita 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 A. Szilvia 06-26-814-845

Polgármester titkárság Klibán Zita  06-26-814-843

Kisbíró szerkesztősége Dudásné T. Anita 06-26-814-850

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

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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FONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS TUDNIVALÓK / FUTÓVERSENY 

Fontos telefonszámok 
és tudnivalók

Németh Miklós polgármester 
fogadóórája elõzetes bejelentés alapján 

minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 502-400
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. Kolcsár Attila  06-20-422-7092
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)
Falugazdász:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv Szentendre, Dunakorzó u. 18.                

                 hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat    06-40-918-025
Szentendrei Földhivatal  26-312-413, 301-743
Közjegyzõ, Szentendre   311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-100
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 06-20-886-1927

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban. 

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

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Dudásné Tamási Anita

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

2-3 éves „motorosok”
1. Bodor Lili
2. Király Katalin
3. Kovách Zsigmond

6-8 évesek
1. Faluba Ferenc
2. Faluba Pál
3. Székely Barnabás

8-14 éves leány
1. Merényi Panna
2. Kubus Virág
3. Zakar Dorottya

8-14 éves fiú
1. Székely András
2. Abdul Kevin Kristóf
3. Merényi Botond

Felnőtt nő
1. Bodor Lilla
2. Bodor Adrienn
3. Kotshy-Korpás Zsuzsa

Felnőtt férfi

1. Major Tamás
2. Farkas Péter
3. Deli Tamás

Gratulálunk a futóverseny 
győzteseinek és mindent 
résztvevőnek, akik érmet 
vagy kupát ugyan nem, de 
emléklapot kaptak!

Fotó: Gyimesi János

A Szent István napi 
futóverseny győztesei

Lángoló autó
Augusztus 24.-én hajnalban kigyulladt és a tűzoltók 
megérkezéséig teljesen kiégett egy FIAT típusú sze-
mélygépkocsi a Nefelejcs utcában. A környéken lakók 
locsolótömlővel próbálták oltani, megelőzve a nagyobb 
kárt, a környező száraz növényzet begyulladását.  Kö-
szönjük bátor hozzáállásukat!
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ISMERKEDÉS AZ EM-BIO-VAL

A Forradalom a Föld megmentéséért 
című könyvét Teruo Higa, japán kutató 
1993-ban írta meg. A világ legkülönbö-
zőbb részeire eljutva, 2007-ben hazánk-
ban is megjelent a magyar kiadás. A 
könyv által betekintést nyerhetünk nem-
csak a mikroorganizmusok világába, és 
azok működési elvébe, hanem a kutató 
reménykeltő gondolataiba is, melyek az 
emberiség történetében egy új, pozitív és 
egészséges, konkurencia- és konfrontá-
ciómentes irányvonal (világ) kirajzolódá-
sát vázolják.

Teruo Higa professzor, kutatóként 
dolgozott az Okinawai Ryukyus egye-
temen, és 1977-től kezdett el közel egy 
évtizeden keresztül az effektív mikro-
organizmusok használatának lehetősé-
geivel foglalkozni, azt követően, hogy 
végérvényesen felismerte a kemikáliák 
mezőgazdaságban történő használatának 
a negatív hatásait.

A továbbiakban ismerkedjünk a le-
nyűgöző kutatási folyamattal, a profes-
szor szavait idézve:

„Ha összeszámolunk minden külön-
böző mikrobatörzset, csillagászati szám-
hoz jutunk és így elképzelhetetlen, hogy 
minden egyes fajjal kísérletet végezzünk. 
Kerestem a tűt a szénakazalban. Bármen-
nyire is nyugtatgattam magamat azzal, 
hogy tudományos módszereket alkalma-
zok és a törzsek kiválasztásakor tudomá-
nyosan járok el, munkám szerencsejáték-
hoz hasonlított. Megtettem a tétjeimet 
és reméltem, hogy nyerek. 

1977 őszén vettem ezt a terhet ma-
gamra, de öt év intenzív kutatás után 
még nem tudtam említésre méltó ered-
ményeket felmutatni. Természetesen 
sokszor fel akartam adni kutatási terve-
imet, mégis kitartottam mellette. 

1981 őszén csalódásaim abban az el-
határozásban csúcsosodtak ki, hogy ku-
tatásaimat más irányban folytatom. És 
ekkor jött a szerencsés véletlen és valami 
teljesen váratlan következett.

Mikroorganizmusokkal dolgozni vi-
szonylag bonyolult. A fertőzés veszélyét 
elkerülendő mindenki számára, aki csak 
ezzel dolgozik, alapvető követelmény, 
hogy a nap végén mindent alaposan 
megtisztítson. Általános gyakorlat, hogy 
minden tárgyat és mindent, ami csak a 
kísérletekkel kapcsolatban áll, sterilizál-
nak, és a mikroorganizmusokat kidobják. 
Mivel azonban én tudtam, hogy minden 
törzs, mellyel dolgoztam, ártalmatlan, 
még elfogyasztva is, miután befejeztem 
kísérleteimet a különböző törzsekkel, az 
összest egyszerűen ugyanabba a vödörbe 

tettem, hogy utána ezeket kiöntsék. Egy 
ilyen alkalommal valamilyen okból, az az 
érzésem támadt, hogy tekintetbe véve a 
sok pénzt, amibe kerültek, túl értékesek 
ahhoz, hogy egyszerűen a lefolyóba bo-
rítsuk, és a laboron kívül a pázsit egy ré-
szére öntöttem. Egy héttel később jelen-
tős különbséget vettem észre ezen a kis 
folton a fű növekedésében. Bujább volt, 
mint a fű körülötte és szemmel látható-
an pompázott. Először azt gondoltam, 
diákjaim kísérleteznek valamivel és kér-
dezősködtem. De aztán eszembe jutott, 
hogy én vagyok az okozója.

Hirtelen megvilágosodott minden és 
felismertem, majd megértettem, hogy mi 
történt. A kombináció volt az! A mikro-
organizmusokban, melyeket a labor előt-
ti gyepre öntöttem, az volt a különös, 
hogy több különböző típusú mikroorga-
nizmus keverékéről volt szó. Ez volt az 
egész lényege! A hatékonyságnak maga a 
mikrobakeverék volt az okozója.

Ha mikroorganizmusokat vizsgál-
nak, mindig csak egy törzzsel dolgoznak. 
Érthető okokból nem lehet ez másként, 
különben nem lehetne meghatározni, 
melyik törzs milyen eredményekhez 
vezet. Általános az a vélemény, hogy a 
különböző törzsek egymást leküzdenék, 
ha összetennénk őket. Most az volt a 
látszat, hogy ez a vélemény nem megala-
pozott. Fogalmam sem volt, hogy a ke-
verékben mely mikroorganizmusok vol-
tak egymásnak barátai vagy ellenségei, 
és nyíltan megmondva nem is érdekelt. 
Csak azt akartam tudni, hogy mi történt. 
Elszántam magam, hogy ezen az úton 
haladok, és csak azt tartom fontosnak, 
ami jó eredményeket is hozott.

Elkezdtem dolgozni mikrobák külön-
féle törzseivel, melyek a kívánt eredmé-
nyeket ígérték. Mindenféle baktériumot 
gyűjtöttem, ami csak eredménnyel ke-
csegtetett. Nagy fák gyökereiből, öreg 
fákról, jó minőségű természetes kom-
posztból, „miso”-ból, a fermentált szó-
jabab Japánban kedvelt pépjéből, szója-
szószból, tulajdonképpen mindenből és 
különböző kombinációban összekever-
tem ezeket. Ha egy keverék megváltoz-
tatta a színét és elkezdett bűzleni, kidob-
tam és ismét mást próbáltam. Azoknál 
a kombinációknál, melyekről úgy tűnt, 
hogy laborban, kísérleti körülmények 
között jók, átmentem a következő stádi-
umba, és viselkedésüket normális életkö-
rülmények, szabadföldi viszonyok között 
teszteltem.

Az újból és újból laborban és szabad-
földön megismételt kísérletek és balsi-

kerek során egy sor különösen érdekes 
felfedezésre jutottam. Meglepett, amikor 
beigazolódni láttam, hogy az úgyneve-
zett degeneratív törzsek a növények szá-
mára nem megfelelőek és hogy nagyobb-
részt akkor voltak pozitív eredményeim, 
ha effektív zimogéneket alkalmaztam. 
Egy idő után több mint 10 mikrobatörzs 
különböző kombinációjával dolgoztam. 
Minden csak addig ment jól, amíg egy 
új baktériumtörzset hozzátettem, aztán 
minden szétesett. Szó szerint kitört egy 
háború a baktériumok között, és rövid 
idő múlva egy rothadó, penészes, büdös 
valami volt a kezemben.

Valóban nem lehet másként jelle-
mezni. A szó szoros értelmében a bak-
tériumok között ütés-vágás zajlott, de 
ez a megsemmisítő háború vezetett egy 
olyan kombináció feltalálásáig, ami min-
den igényemet kielégítette: egészséges 
növényi növekedés elősegítése és annak 
megtartása, nagyobb hozam és jó íz mel-
lett. Az „effektív mikroorganizmusok” 
(EM) nevet arra a csoportra hoztam lét-
re, amely ezt az eredményes kombinációt 
adta. EM lett a használatos elnevezése az 
egész csoportnak és annak a technológi-
ának, amely ebből alakult ki.”

Kis kiegészítő magyarázat:
 A természetben két egymás ellen 

ható erő működik, a regeneráció és de-
generáció.

A regeneráció ereje jellemző módon 
mindennek életet és életerőt ad, segíti 
és megtartja az egészet, jó közérzetet, és 
egészséget teremt. Produktív, hasznos és 
életet megtartó. Más szavakkal ez az élet 
ereje.

Ezzel ellentétben a degeneráció a rom-
bolás dinamikus ereje. Elősegíti a bom-
lást és a szétesést, szennyeződést és 
fertőzéseket, betegségeket okoz, és síny-
lődést, végezetül pusztulást. Kontrapro-
duktív, beteges és elhaló.

Csak az utóbbi időkben ismeri fel a 
kutatás, hogy mi áll ezen erők mögött, 
mi hajtja és határozza meg azokat.

Mindkettő megvalósul és az élet 
legapróbb, szabad szemmel nem látható 
lényei állnak mögötte. 

A regeneráció és degeneráció fölötti el-
lenőrzés ezeken a legapróbb teremtmé-
nyeken múlik, melyeket összességükben 
mikroorganizmusoknak nevezünk.

(A következő rész 2013. novemberben 
várható)

■ Bartha-Kulcsár Imola

Ismerkedés az Em-Bio-val – 
1. rész: A kutató és a véletlen
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A SZENTENDREI-SZIGET CSODÁI

A Szentendrei-sziget csodái  egy nem itt született szemével
Mindig is sok időt töltöttünk ezen 
a területen, vízen-földön, elbűvölt a 
hely ősi ártatlansága, az itt élő embe-
rek közvetlen kedvessége, természe-
tes egyszerűsége, (az ős-lakosokról 
beszélek). Velem együtt aztán fel-
hígult a népesség, de remélhetőleg 
nem rontottunk a helyzeten.

Nagyon sokat tanultam a né-
niktől-bácsiktól, bármit kérdeztem 
mindig érdemben válaszoltak, főleg 
a zöldségekkel-gyümölcsökkel, fű-
vel-fával kapcsolatosan. 

Végig nézzük a kiskerteket vagy a 
tudatosan bevetett és gondozott  föl-
deket is sokféle növény van, de „ha 
ki tetszik menni a rétekre, ott aztán 
minden megtalálható” szokták mon-
dogatni, minket a lábunk már nem 
nagyon visz.

 Biciklivel elmentem egy darabig 
a betonúton és abban a pillanatban, 
ahogy leszálltam, máris sikerült rá-
lépnem egy általam is jól ismert 
gyógynövényre, de bármerre néztem, 
mindenhol ott volt. Az jutott eszem-
be, hogy szinte lábbal tapossuk az 
egészségünket.

Az útifűről beszélek.  
A növény egészséges leveleit  

szedjük le, de messzebb az autóút-
tól. Jól ismert a ,,lándzsás útifű szi-
rup,, a kisgyerekek körében, szíve-
sebben kanalazzák, mint a gyógyteát  
A széleslevelű útifű is hasonló tulaj-
donságokkal rendelkezik, nyákoldó, 
köhögés csillapító, baktérium ölő. 
Sebgyógyító hatása is ismert, ha le-
velek kerülnek a sebre, jótékonyan 
fájdalom nélkül gyógyít.

Eszembe jutott az ISTEN PATI-
KÁJA című könyv. Milyen igaz, szin-
te minden megtalálható itt a szigeten 
alig pár lépésre a házunktól.

Ahogy az Isten megteremtette 
az embert, máris rendelkezésükre 
álltak gyógyfüvek, holott a betegség 
még meg sem jelent. Kérdem én: mi-
kor felejtettük el ezt?

Az út széléről máris szemünk elé 
tárul egy igazi kincses bánya, ami 
ugyan nem csillog-villog mint az 
arany és drágakövek, amik szintén 
gyógyítják a testet, lelket, szellemet 
egyaránt. Mint tudjuk, ha energe-
tikailag tiszták, magukba veszik a 
negatív erőt , a betegséget az emberi 
szervezetből, de erről majd máskor 
mesélek.

Szóval az itt található kincsesbá-
nya, nem is arany, nem is fénylik, vi-
szont gyógyít.

Sokan felismerték mi a legféltet-
tebb kincsünk a gyerekek mellett: az 

egészségünk. Csak akkor tudnánk 
teljes, gondtalan életet élni, ha min-
denki tehetsége és tudása szerint  
azzal foglalkozna, amihez ért, akkor 
nem lenne ennyi bonyodalom a vi-
lágban

Első látásra a KAMILLA, (orvo-
si székfű) igen gyéren jelent meg , 
átvette a helyét a körömvirág, ami 
szinte minden kertben nő. Hason-
lóan gyulladásgátló, külsőleg nehe-
zen gyógyuló sebekre, fekélyekre 
borogatásként  hatásos. Természetes 
színező anyag az élelmiszeriparban.

CICKAFARKFŰ: a nők füvének 
is mondják. A pásztorkáska fűvel 
együtt nagyon hatásosnak bizonyul 
ülőfürdő formájában is, teának is. 
Megkönnyíti a menzesz problémá-
kat, a fehérvirágú cicka. A  rózsaszín 
virágút a végre felfedezett homeo-
pátiában alkalmazzák virágeszenciá-
ban.

 A vérehulló fecskefű manapság 
nem megengedett a gyógynövények 
között, eddig a kettétört száron lévő 
sárga nedv a szemölcsöt pillanatok 
alatt eltüntetett.

 SÓSKABORBOLYA:  a növény 
minden része hasznos, máj-epe prob-
lémáknál alkalmazzuk. Zsenge leve-
léből saláta, szárított részeiből tea 
készíthető, amit 1o percig főzzünk. 
Kellemes ízű,  C-vitamin tartalma 
kimutatott.  Friss terméséből bor és 
szörp is készül.

 ZSÁLYA: maga a csoda, mond-
ja Hyppokratesz: „Hogy lehet valaki 
beteg, hiszen mindenki kertjében te-
rem zsálya?!”

Mind a kettő igaz. A mezőn or-
vosi, kerti, mezei zsálya található. 
Muskotályzsályával és a többi válto-
zatával itt nem találkoztam, de ezek 
ismert gyulladásgátlók. Daganatos 
betegségek is megelőzhetők a főze-
tével. Orvosilag is elismert a vörös 
gólyaorr fűvel együtt.

A Hyppokrateszi eskü ismert a 
végzett orvosok körében, a végzett 
természetgyógyászok körében is re-
mélem. Hogy Hyppokratesz ismerte-
e a FOKHAGYMA jótékony hatását 
nem tudom, de a vidéki emberek 
között senki nincs, aki ne ismerné. 
Vérnyomás csökkentő hatása, im-
munerősítése, féreghajtása fontos, 
főleg a gyerekek körében, ahol álla-
tok is vannak. Ha viszket a popsija 
vagy az orrát dörgölgeti, érdemes 
erre is gondolni. Felnőttek még ma is 
sokan alkalmazzák, reggel egy pohár 
langyos víz, egy korty házi pálinka, 
egy gerezd fokhagyma, majd vissza 

az ágyba fél órára. Csak ezután indul 
a nap. Magas vérnyomás, érszűkület, 
emlékezet kihagyás ismeretlen foga-
lom ezek között az emberek között.

És hogy szaga van a fokhagy-
mának? Igen, de pont ez az, ami 
hasznos. Nem megengedett sok he-
lyen, ápolatlanságnak és undort kel-
tőnek hathat.

Lehet pirula formában is 
megvásárolni.   Fagyöngy, galagonya 
fokhagyma az összetétele, amivel 
dugig van a Szentendrei-sziget, fő-
leg a mezőkön. A fokhagymát ültetni 
kell, a többit meg le kell a fáról szed-
ni. Egyszerűbb bekapni egy pirulát, 
én belátom.

GÓLYAORR-fű : nehézszagú gó-
lyaorr fű van itt csak a mezőn, ró-
zsaszín virágú, kellemetlen szagú és 
ragad. Úgy utálatos, ahogy van, de 
hasznos. Aki pajzsmirigy túltengés-
ben szenved és nem akar gyógyszert 
szedni, szakemberrel megbeszélve 
óvatosan kipróbálhatja.

A vörös-gólyaorrfű tea sokat segít 
a „félelmetes rák”  megelőzésében 
és a már kemoterápián átesett em-
bereknek is nagy segítség a szervezet 
öngyógyító mechanizmusának  újra-
indításánál. Aranyeres bántalmak,  
gyomor és bélvérzések esetén tea 
formájában segít. 

TURBOLYA: sok van minden 
felé, virágzás előtt zsenge hajtásából 
saláta is készíthető. Ánizsra emlé-
keztető illatú, föld feletti része virág-
záskor gyűjthető teának. Zamatos 
turbolya a faluban a gát környékén is 
van. Látványnak is szép, de teája lég-
ző, emésztőszervi nyavajára,   vese 
és hólyag  gyengeségre is kitűnő.

SZARVAS HAGYMA: számomra 
újdonság, de a szigeten ismert, főleg 
akik a vadgazdaságban tevékenyked-
nek, ugyanis nem is olyan távol van 
a szarvasbőgési időszak. A szarvasbi-
kák minden részét megeszik, aminek 
a lánytehenek örülnek igazán.

Férfi-emberre való hatásáról nem 
tudok! Uraim csak óvatosan!

A szarvashagyma  föld fölötti ré-
sze hasonló a felmagzott hagymavi-
rághoz, csak rózsaszín  és ritkásabb a 
virága is, nem annyira tömött.

 A többi itt található gyógynö-
vényről nem írok, mert nagyon sok 
van. Kérem, tessék elsétálni, kelle-
mes meglepetésben lesz részük, mert  
„ismerősökkel” találkoznak és kide-
rül, sokkal többet tudnak a gyógyfü-
vekről, mint gondolták volna.

■ Besze Judit
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A BALATONI NYÁR

A Dunakanyari Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat a hagyományok-
hoz híven idén is tábort szervezett 
19 nehéz helyzetben élő gyermeknek 
a Balaton partján. A júliusi, egy hetes 
tábor kalandjairól a gyermekek me-
séiben olvashatnak.

1. A tihanyi kalandozás
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy okos csoport. Ez a csoport a Pil-
langó Gyermeküdülőben szállt meg 
Balatonszemesen. Az egyik nap fel-
kerekedtek és hajókázni indultak. 
Miután mindenki felszállt a hajóra, 
az elindult Tihanyba. 

Amikor megérkeztek, mindenki 
kiszállt, és kettesével felsorakoztak. 
Mindezek után elindultak és talál-
koztak egy bácsival, aki felajánlotta, 
hogy menjenek kisvasúttal a Tiha-
nyi Apátsághoz. Elindult a kisvasút 
és sok szép dolgot láttak az Apát-
ság felé. Azután megérkeztek. Az 
egyik táborvezető mesélt nekik az 
Apátságról néhány szót, és a másik 
felajánlotta, hogy bújócskázzanak a 
parkban. Mindenki jól szórakozott, 
majd ismét útra keltek. 

Amikor megérkezett a csoport 
a tihanyi visszhanghoz, a gyerekek 
megvárták a harangszó végét és egy 
bácsi megmutatta, hogy működik a 
tihanyi visszhang. Itt a harmadik tá-
borvezető azt kiabálta: Szentendre! 
Nevetgéltek, mókáztak és elindultak 
a kikötőbe. A hajóra való várakozás 
közben palacsintát ettek. A hajó 
befutott, a csoport felszállt. A vis-
szaúton néhányan kártyáztak, és jól 
szórakoztak, amikor befutott a hajó 
Balatonszemesre. Mindenki leszállt 

és újra felsorakozott. Elindultak a tá-
boruk felé, és közben keresztülmen-
tek egy kirakodó vásáron, de előtte 
jégkrémből is jól meguzsonnáztak. 
Végezetül visszaindultak a Pillan-
gó Üdülőbe, és fáradtan az ágyukba 
huppantak. 

Írta: Zoli, Bence, Ádám, Marci és 
Olivér, azaz a 6-os szoba lakói

2. 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy balatoni Pillangó Üdülő. Ebben a 
Pillangó Üdülőben volt egy 7. számú 
szoba. Ebben a szobában lakott négy 
jó fej srác, akik eddig nem is ismer-
ték egymást… és összebarátkoztak. 
Közösen úsztak, fürödtek, torpedóz-
tak, fociztak. Tihanyba mentek hajó-
val, megnézték a Tihanyi Apátságot, 
és elmentek a tihanyi visszhanghoz. 
Ezeket a jó programokat egy 19 + 
5 fős táborban élték át. Csak azért 
voltak szomorúak, hogy jövőre nem 
jöhetnek. 

Írta: Krisztián, Csabi, Szabi és Lac-
kó, azaz a 7-es szoba lakói

3. 
Megérkeztünk a Balatonra egy tábor-
ral, kaptunk egy szobát. Sok barátot 
szereztünk. Másnap volt reggeli tor-
na és a strandra mentünk, ahol ját-
szottunk. Délután megint a strand-
ra mentünk és megint játszottunk. 

Másnap reggeli torna után a kikötő-
be mentünk, és hajóval elmentünk a 
Tihanyi Apátsághoz, és megálltunk a 
tihanyi visszhangnál is, ahol egy bá-
csi és Ádám nagyot üvöltött. Utána 
lementünk palacsintázni és vissza-
mentünk hajóval. Nagyon izgalmas 
volt!

Írta: Enikő, Heni, Virág, Édi, Saci és 
Virág, azaz a 10-es szoba lakói

4.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
négy kiscica, akik nagyon jóban vol-
tak: Orsika cica, Vikike cica, Szolika 
cica és Cintike cica. Orsika barna, 
Vikike fekete, Szolika foltos és Cin-
tike fehér cica colt. Elmentek egyet 
nyaralni egy jó kis táborba hét na-
pig, ahol annyira jó volt, hogy haza 
sem akartak menni. De muszáj volt 
a kiscicáknak hazamenni. Bár tud-
juk, hogy a cicusok egyáltalán nem 
szeretnek fürdeni, de ők nagyon is. 
Sajnálták, hogy haza kellett menni-
ük, mert nagyon jó volt, hogy kerget-
hették a kis egérkéket. 

Írta: Orsi, Viki, Szoli és Cinti, azaz 
a 11-es szoba lakói

■ Dunakanyari Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat

A balatoni nyár
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Az augusztus 20-i Terménykóstoló és 
vásár jól szemléltette, milyen sok, fi-
nom, jó minőségű termény és termék 
vásárolható Pócsmegyeren. A Kisbí-
ró közvetítésével eddig is elérhető-
ek voltak a megyeri gazdák, de most 
személyesen lehetett velük találkozni 
és terményeiket megkóstolni. Aki ezt 
megtette, biztosan nem csalódott.

Az okos háziasszony élt az au-
gusztusi bőség lehetőségével, és már 
eltette a télirevalót. A szeptemberi 
napsugár még felmelegíti délutánra 
a levegőt, ugyanakkor az utóbbi he-
tekben egyre hidegebbek az éjszakák. 
A nagy hőingadozás stressznek teszi 
ki a növényeket, a megyeri gazdáknál 
is csökken a termés. Ideje van a fű-
szernövények (zeller, petrezselyem, 
kapor) elrakásának, mielőtt a reggeli 
pára behinti lisztharmattal. Aki te-
hette, már összeszedte a magnak va-
lót az eső előtt, gondolva a jövő évre 
is. Néhány hidegtűrő növénynek még 
tart a szezonja: pl. csemege kukori-
ca, őszirózsa. Nemeséknél és Vitálos 
Józsefnél még kapható paradicsom 
befőzni, érdemes kihasználni ezt az 
utolsó lehetőséget. A gazdák nemso-
kára hozzáfognak a krumpliásáshoz, 
szívesen fogadják a rendeléseket.

Mit kínálnak a gazdák szeptemberben?

Név Termék Cím Elérhetőség  

Ágoston Zsoltné, Kati  kefír, joghurt, tej, sajt  Táncsics utca 17.  06-20-410-1654 Folyamatosan

Nemes István és menye, Zsuzsi  paradicsom, paprika, burgonya, zöldbab Kossuth utca 19.  26-395-771 Náluk a kapun mindig ki van írva az aktuális 
kínálat!

Vitálos József paradicsom, főzőhagyma, fokhagyma Petőfi  út 3.  26-395-031  

Szente Jánosné Lidi néni   csemege kukorica, burgonya, tök, őszirózsa Tabán utca    26-395-120  

Borda Sándor  fehér- és sárgarépa, burgonya, lila- és főző 
hagyma, karfi ol Ady Endre út 31. 06-20-543 9690 Általában édesapja telkén, a Táncsics utcában 

található a pénteki, jelzett időpontban.

Sallainé Tóth Julianna csemege kukorica Ady E. utca 26-395-592  

Akinek zöldségek, növények alá marhatrágyára van szüksége Ágoston Zsoltné Katinál ez is kapható!
   

■ Összeállította: Bagdi-Szente Éva
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