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Magyar Örökség Díj
Nagy büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy a Magyar 
Védőnői Szolgálat 2013. szeptember 21-én Magyar 
Örökség Díj kitüntetésben részesült. 

Sok neves ember között a Magyar Tudományos 
Akadémián, az Aranykönyv a Védőnői Szolgálat nevét 
is őrzi.

Több védőnő kolléganőmmel ellentétben, én na-
gyon jó körülmények között dolgozhatom, és a mun-
kámat értékelik.  Mégis, számomra is óriási elismerés 
ez a díj, még erősebben érzem, nem hiába dolgozom 
25 éve.     

Ez úton szeretném megköszönni az Önkormány-
zat dolgozóinak és a gondozottaimnak is, hogy, nap, 
mint nap szeretettel, kedvességgel, együttműködés-
sel fordulnak felém és segítik a munkámat!

■ Gyöngyösiné Baranyi Mária védőnő

17. évf. 222. szám 
2013. október 20.
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Weöres Sándor 
emlékest
Az országos Könyvtá-
ri Napok „Könyvtárak 
összefogása az emberi 
kapcsolatokért” mot-
tójú programsorozat 
keretében a 100 éves 
Weöres Sándorra em-
lékezve nagy sikerű előadást tartott kultúrházunkban 
Fodor Levente és Wospil Adrienn

„Azt álmodtam, hogy gyerekek vagyunk még” cím-
mel a költő megzenésített verseiből a kis létszámú, de 
annál lelkesebb közönségnek. A művészek a közönsé-
get is bevonták a dalok előadásába.

Ami sajnálatos és elszomortró községünk lakóinak 
érdektelensége a színvonalas műsorok iránt (Lásd Róka 
Levente korábbi műsora)!

■ Gyimesi János
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Színes ablak a városházán Bácsfeketehegyi templom Városháza

Zsinagóga

A Raichle palota

A zsinagóga belsõ tere

Harangozó László, lelkész

Kancsó a múzeumban Szabadkai MúzeumMóricz Árpád,  lelkész

DÉLVIDÉKI KÉPES ÚTI BESZÁMOLÓ / KÉPEK
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DÉLVIDÉKI KÉPES ÚTI BESZÁMOLÓ – 1. RÉSZ

Délvidéki képes úti beszámoló 
1. rész
Lelkipásztorunk, Kovách Tamás 
kitűnő szervezésében, szeptember 
26-30. között csodálatos csoportos 
kiránduláson vettünk részt a Dél-
vidéken.

 A Délvidék az egykori Magyar-
ország déli része volt. Jelenleg ezen 
a területen három ország osztozik: 
Horvátország, Szerbia és Romá-
nia. Mi a Délvidék Szerbián belül 
kialakított Vajdaság Autonóm Te-
rületén jártunk, melyhez tartozik 
a Duna és a Tisza által közrefogott 
Bácska, a Tiszától keletre fekvő 
Bánság egyik fele (másik fele Ro-
mániáé), valamint a Duna és a Szá-
va között elterülő Szerémség keleti 
fele (kisebbik, nyugati fele a horvá-
toké).  A Vajdaság területe 21000. 
négyzetkilométer, lakóinak száma 
kb. kétmillió. A török hódoltság 
idején a Délvidék szenvedte el a 
legnagyobb pusztítást, a települé-
sek szinte teljesen lakatlanná vál-
tak. A terület az 1697-es zentai 
csata után szabadult fel. A Bánság 
felszabadítására csak 1716-ban 
került sor, amely először Temesi 
Bánság néven közvetlenül Habs-
burg igazgatás alá került és majd 
csak 1778-ban csatolták újra Ma-
gyarországhoz. 1910-ben a terület 
lakóinak 38%-a volt szerb, 28%-a 
magyar és 21%-a sváb. A 2002-es 
népszámlálás szerint a magyarok 
aránya 14%-ra esett. Ez 290.000 
főt jelent. 1944-45 során a szerb 
partizánok, sokszor a helyi szerb 
lakosság támogatásával szörnyű 
bosszúálló hadjáratot folytattak a 
bácskai ártatlan magyarok ellen. A 
népirtásnak becslések szerint kb. 
40.000 magyar esett áldozatul. A 
90-es évekbeli délszláv háború ide-
jén kb. 50.000 magyar menekült 
hozzánk, többségük katonaköteles 
férfi és családja. 

Utunk első állomása, Kosztolá-
nyi Dezső és Csáth Géza szülővá-
rosa, Szabadka volt. A kb. 155.000 
lakos 36%-a magyar (57.000), 26% 
szerb, 10% bunyevác, 10% horvát. 
Ez a város a szerbiai magyarok 

szellemi-kulturális központja. A 
történelmi Magyarországon, Nagy-
várad mellett leginkább Szabadkát 
hódította meg a 20. század eleji 
magyaros szecessziós építészet, és 
a népművészeti motívumokat is 
magában foglaló stílus a mai napig 
meghatározza a bácskai nagyváros 
képét. A városi múzeumban az in-
tézet vezetője fogadott bennünket 
és vezetett végig a szecessziós kiál-
lításon. A sok szép műtárgy közül 
ízelítőként közlöm egy üvegkancsó 
képét. A múzeumból a szemközti 
zsinagógába mentünk át, melyet a 
két országos hírű építész, Komor 
Marcell és Jakab Dezső tervezett. 
Az épület restaurálásra szorul, de 
jelenlegi állapotában is lenyűgö-
ző. Innen szép sétát tettünk a vá-
ros központjában levő gyönyörű 
épületek között, melyek közül ki-
emelkedik a Raichle Ferenc által 
tervezett palota. Itt ma szálloda 
és pazar vendéglő működik. Sé-
tánkat az 1912-ben épült városhá-
zán fejeztük be, melynek tervezői 
ugyancsak Komor és Jakab. A népi 
motívumokkal és Zsolnay kerámiá-
val díszített épület Róth Miksa szí-
nes ablakaival mesésen gyönyörű. 
A díszteremben az ablakok a ma-
gyar történelem legnagyobb alak-
jait ábrázolják. Szabadkát elhagyva 
bácskai körút következett. Először 
a pacséri református egyházköz-
községet kerestük fel, ahol Csányi 
Erzsébet tiszteletes asszony foga-
dott bennünket. Elmondta, hogy 
13 évig gyűjtötték a pénzt a temp-
lom felújítására, ami most már 
folyamatban van. Utána váratlan 
kedvességként vendégfogadásban 
volt részünk. Bácskossuthfalván 
él a legnagyobb református gyüle-
kezet, mely több mint 2000 lelket 
számlál. Itt Móricz Árpád, fiatal 
ötgyermekes lelkész számolt be a 
falu és a gyülekezet életéről. Első 
napi utunk végállomása Bácsfeke-
tehegy volt. Itt a Szerbiai Reformá-
tus Keresztyén Egyház Központi 
Otthonában fogadtak nagyon ked-

vesen bennünket meleg vacsorával 
és szállással. A szép templomban 
az otthon igazgatója, Harangozó 
László négygyermekes lelkész is-
mertette a gyülekezet életét. Tudni 
kell, hogy ezeket a falvakat a Kún-
ságból telepítették a 18. században 
és mindmáig igen élénk testvéri 
kapcsolatot ápolnak egykori szülő-
földjükkel.     

■  Dr.Kiss András

Felhívás 
lakcímkártya 
átvételére
Kérjük, hogy akik lakcímkár-
tyát igényeltek, de nem vették 
még át azokat az önkormány-
zatnál, ügyfélfogadási időben 
keressék fel hivatal

■ Kajos Lászlóné

Nem először fordul elő, hogy 
eltakarítják a Rózsa utcai 
strand lejárónál az odahor-
dott gallyakat, zöld hulladé-
kot. Kérem a „szemetet” oda-
hordókat, hogy többé ne te-
gyék, őrizzék meg Surányban 
a Duna part tisztaságát!

Köszönettel

■ Gyimesi János
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ALMANAP AZ ÓVODÁBAN

Tavaly nagy sikerrel zárult az „alma-
nap- egészségnap”elnevezésű családi 
délutánunk. Sokan kérdezték: Ugye 
lesz jövőre is? 

Sokat töprengtünk, hogy megújít-
va, de tartalmához hűen miként ren-
dezzük meg ismét az almanapot. Az 
idén 7 próbát kellett kiállnia annak a 
családnak, aki ellátogatott hozzánk.

Az első  próba a célba dobás, ahol 
egy nagy zoknikukacot kellett átdob-
ni egy szép piros almán

A második  próbán olyan almafát 
rajzoltak a családok, amelynek min-
den részét más-más családtag ké-
szítette. A következő próbán három 

őszi gyümölcs várt arra, hogy darab-
jai egésszé álljanak össze az ügyes 
gyermekkezek által.

A negyedik ponton  egy éhes 
süni várta, hogy akadályokon átjut-
va megetessék almával a gyermekek 
és szüleik. Az ötödik  állomásunkon 
olyan szavakat kerestünk, amikben 
az  „alma” szó szerepel.

A hatodik helyszínünkön a nyári 
sporttal, a puszta sível ismerkedtek 
a próbázók,  ezt a feladatot csak jól 
együttműködve lehetett teljesíteni. 
A hetedik  próbánál a családi énekka-
rok mutathatták meg tehetségüket.

Aki minden próbát teljesített, 

gyermekbarát családi zsákbamacskát 
húzhatott. A délutánt Ficzek Kati 
ovi-tornája tette mozgalmasabbá, 
majd a száz főt is meghaladó résztve-
vők őszi népdalokat és gyermekdalo-
kat énekeltek. A szülők által hozott 
finomságokból igazi lakoma kereke-
dett a rendezvény végére. Az érdek-
lődők receptbörzén lelhettek a diós- 
és mákos sütemények leírására.                      

Sokan kérdezték: Ugye lesz jövő-
re is almanap? 

Rajtunk nem múlik:  Kissné 
Jacsó Katalin és Bocs Ágnes az 

„almanap” szervezői

Almanap az óvodában
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A VÉDŐOLTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ALAPTALAN FÉLELMEKRŐL

A védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről
A 21. század embere számára talán már 
feledésbe merült, hogy a védőoltások be-
vezetése forradalmi módon változtatta 
meg az életkilátásokat, csökkentette a 
gyermekhalandóságot és növelte a szü-
letéskor várható élettartamot. Magyaror-
szágon a több évtizede működő, évente 
felülvizsgált és aktualizált védőoltási 
rendszernek köszönhetően számos, ko-
rábban halálos betegség (járványos gyer-
mekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más 
betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola, 
stb.) gyakorisága pedig nagyságrendek-
kel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú 
védőoltási rendszert alkalmazó orszá-
gokban. A védőoltások gyakran saját 
sikereik áldozatává válnak, hiszen mind 
a lakosság, mind az orvosok tudatából 
fokozatosan kikopik az adott betegséggel 
szembeni félelem. Gyakran ennek helyét 
a védőoltások mellékhatásaival kapcsola-
tos alaptalan félelmek veszik át.

A mai modern védőoltások biztonsá-
gosak és beadásuk összehasonlíthatatla-
nul kevesebb kellemetlenséggel jár, mint 
magának a betegségnek az átvészelése. 
Az oltások hatásosságát és biztonságos-
ságát gyakran több tízezer emberen vizs-
gálják, a minőség biztosításáért pedig a 

gyártóktól független hatóságok felelnek, 
a követelmények rendkívül szigorú-
ak. Hazánkban az aktuális védőoltási 
rendet szakmai bizottság állítja össze a 
rendelkezésre álló valamennyi klinikai 
vizsgálati eredmény, valamint az ak-
tuális járványügyi helyzet figyelembe 
vételével. Egy-egy kutatás eredményé-
ből nem szabad messzemenő következ-
tetéseket levonni, az eredmények össze-
hasonlítása, szintézise elengedhetetlen.

Felelős szülőként a védőoltások által 
megelőzhető betegségek következményeit 
is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban 
támadott, úgynevezett Engerix-B védőol-
tás a Hepatitis B vírus fertőzés megelő-
zésére szolgál, amely világszerte az egyik 
legelterjedtebb betegség.  A világon 350 
millióra becsülik a fertőzöttek számát és 
évente egymillió ember hal meg a fer-
tőzés következtében. A klinikai kép a tü-
netmentes fertőzéstől - az esetek kéthar-
madánál jellemző - a májgyulladáson át a 
májrákig  terjed. A tünetmentes fertőzés és 
a heveny májgyulladás általában gyógyul, 
utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 
10%-ában krónikussá válik. A krónikus 
betegség kevés tünettel járó, évekig tartó 
enyhe betegség, 10-30%-ban májcirrózis-

ba torkollik, amely rákos betegséggé ala-
kulhat. A vírust a vér és testnedvek, nyál, 
ondó, hüvelyváladék terjesztik. Gyakran 
szexuális úton terjed, de mivel küzdőspor-
tok során szerzett sérülések, közös borot-
va, fogkefe, törülköző használata, tetoválás, 
akupunktúra, testékszerek felhelyezése is 
átviheti a fertőzést, nyilvánvaló a tizenéves 
korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A 
vírust 100%-os biztonsággal kiirtó gyógy-
szer nem létezik, ezért különösen jelentős, 
hogy a védőoltással 95-100%-os védettség 
szerezhető.

A védőoltások visszautasítása a 
fertőző megbetegedések előfordulásá-
nak emelkedésével járhat együtt, mely 
egyaránt káros az egyén és a társadalom 
számára is. A fentiek miatt Budapest Fő-
város Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve arra biztatja a fe-
lelősségteljes szülőket, hogy hiteles for-
rásokból tájékozódjanak, higgyenek a 
tudományos és megalapozott tények-
nek, valamint kellő kritikával olvassa-
nak minden védőoltással kapcsolatos 
internetes bejegyzést.
■ Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve Járványügyi Osztály
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19. RÁDIÓS TÁJFUTÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG

Idén Lengyelországban szeptember 7-
14. között rendezték a 19. rádiós táj-
futó Európa-bajnokságot. A verseny 
központja egy apró fürdőhely Kudowa 
Zdrój volt, Budapesttől 546 km-re. 
Az időjárás és a környezet kedvezett 
a nagy eseménynek. Közel 300 ver-
senyző 28 ország részvételével kezdte 
meg a küzdelmeket szeptember 8-án a 
foxoring versenyszámmal, amely a táj-
futás rádiós változata. Sajnos én ezen 
nem tudtam indulni, mivel június 10-
én, térdműtéten estem át, így a felépü-

lésem alatt kétséges volt maga az EB 
indulásom is. Szerencsére és hála Dr . 
Vásárhelyi Gábor sebésznek ( Uzsoki 
kórházban ortopéd sebész térdspecia-
lista) kitartó gyógytorna és minimális 
futóedzés után olyan állapotba kerül-
tem, hogy vállalni tudtam a verseny 
hátralevő három versenyszámát. Ta-
valyi sprint VB győzelmem után igaz 
érmes helyezést vártam, de ez nem 
jött össze olyan könnyen. Szeptember 
9-én a szállodától 50m-re telepedtünk 
le és vártuk a rajtot. Jobbra tőlünk egy 
szép hegyoldal, előttünk a kisváros 
parkja. Hosszú tanakodás után apró 
kis csapatunk, ami 5 főből állt arra a 
következtetésre jutott ez bizony park-
futás lesz. Na elő is vettem a simatal-
pú edzőcipőmet, mondván itt tényleg 
sprintelni kell. Ekkor még nem tudtam 
a 13-as rajtszámom milyen szeren-
csét, hoz számomra. Korán rajtoltam 
és már a térkép felvételekor kiderült 
a hegynek kell nekimenni. Itt már szó 
sem volt sprintelésről, inkább kemény 
szintemelkedés adta meg a lábaimnak 
a kellő hatást. Felgyürkőztem a kis he-
gyecske tetejére, ahol a váltó rádióadó 
volt és fordultam is a pálya második 
felére. Na itt aztán már hiányzott a táj-
futó szöges cipő.  Egy picike lecsúszás 
a hegyoldalon 3 perc küzdelmet adott 
számomra, hogy ismét egy rádióadót 

elérjek. Ezután már csak lefelé kellett 
haladni, de jött a feketeleves. Megér-
kezett a parkfutás, amit annyira remél-
tem. Az utolsó adótól a célig 450m, 
kemény aszfalton már egyáltalán nem 
hasonlított a gyors futáshoz. A pályát 
24, 59 perc (3, 1 km /8 rádióadó) alatt 
teljesítettem, ami az ezüstéremhez volt 
elegendő a Női 50-es kategóriában.

A szállodában, kellemes környezet-
ben a fürdőhely adottságait kihasznál-
va pihentem ki aznapi fáradalmaimat. 
Másnap vevőpróbával folytatódott az 
esemény a hagyományos RH és URH 
versenyekre. Itt derült ki az URH ve-
vőm egyik elektronikája beadta az unal-
mast. Edzőm Venczel Miklós (Nyír-
egyháza Rádióklub) aki nemzetközi 
bíróként volt jelen, hosszas küzdelem 
után úgy döntött ez nem javítható, így 
átadta nekem a saját készülékét. Mivel 
az URH versenyszám nem a szívem 
csücske az iránymérés bonyolultsága 
miatt, reménykedtem 11-én RH ver-
senyszámom lesz. Igaz a mezőny vé-
gén szerettem volna indulni, de a ren-
dezők kellően megkeverték a rajtlistát 
így már 10, 45-kor nekivághattam egy 
szenzációs lejt majd hegymenetnek. Az 
RH versenyt a közeli Duszniki Zdroj 
lesikló és biatlon pályáján rendezték. 

A rajtból lenézve azt hittem síugró 
versenyen indulok, olyan meredek volt 
a kifutófolyosó. Bemértem a keresen-
dő rádióadókat, nem is hittem a füle-
imnek. Jobbra a sípálya, aminek teteje 
150 m szinttel feljebb vagy kiszintezve 
oldalazva a hegyen érhetném-e el job-
ban az első állomást. Maradva a kis ke-
rülőnél 22 perc alatt meg is fogtam az 
első „rókát”. Innen lefelé gondoltam 
már csak gurulok, de az ólmot kellő-
en beöntötték a combjaimba. Újabb 17 
perc és meg lett a 2. adóm. A 3. már 
gyorsabban sikerült 7 perc alatt. Egé-
szen jól állok gondoltam, de még fel 
kell magam tornázni a célba, ám ez volt 
a legnehezebb.  Beérkezve a GPS-em 
7460m/400 m szintkülönbségű pályát 
jelzett, amit 59, 22 perc alatt teljesí-
tettem. Sokáig az élen álltam, de mini-
mális 1-2 perces eltéréssel a német és 
az orosz szintén világbajnok riválisaim 
jobbnak bizonyultak. Így örülhettem a 
bronzéremnek egyéniben és hála csa-
pattársamnak Cserpák Ferencné Pi-
roskának olyan idővel ért célba, hogy 
az orosz csapat mögött ezüstérem lett 
a jutalmunk. Este az elmaradhatatlan 
díjkiosztás himnuszokkal, ami most 
nem nekem szólt, de semmi bánkódás 
„lesz ez még így se„ mondással a nyolc 
főre dagadt kis magyar csapat egyik leg-

jobbja lehettem újra. A már-már hos-
szúnak tűnő esemény záró eseménye a 
várva-várt URH verseny pont szeptem-
ber 13-ra és péntekre esett. Ekkor már 
nem indultam olyan korán 11, 10-kor, 
előttem 5 perccel az RH bajnoka Ga-
lina német színekben. Újabb meglepe-
tés nem ért a terepet illetően, itt sem 
hiányoztak a hegyek. Mire felértem a 
hegygerincre meg is láttam ellenfelem 
hátát. Mondom is magamban eddig jó 
vagy Zarnó, csak legyen ész is, mert a 
domborzatról visszaverődő rádiójelek 

igencsak meg tudnak téged tréfálni. 
Na, ez így is lett. Többedmagammal 
kellemesnek nem mondható 20 per-
ces keverést sikerült abszolválni, mire 
a 38. percben meglett az első adóm. 
Gondoltam URH-n mindenki hibázhat, 
még nem adom fel. Irány a következő 
pont. Na, ilyen meredek lejtőt én még 
nem láttam. Szerencsére a műtött tér-
dem jól szuperált és 30 perc fáradozás 
után ismét fent egy gerincen meglett a 
bója. Már csak egy pont volt hátra, ami 
kb. 700 m-re lett volna, de a hullámok 
ismét másfelé tereltek és 22 percem-
be került megtenni ezt a minimális 
távolságot. Beküzdöttem magam a jól 
ismert emelkedőn és 100, 40 perccel 
(9400m/600 m szint) a 8. helyet értem 
el. Csapatban sajnos csak a 4. helyen 
végeztünk. Már csak az esti díjkiosz-
tó és bankett volt hátra. A rendezők 
jól végezték munkájukat, leszámítva 
egy csekélyke hiányosságot: nem volt 
desszert és gyümölcs az étkezéseknél. 
☺ Itt köszönöm meg két rádióamatőr 
társamnak, hogy segítettek kijutni 
erre a nagy eseményre, neveket nem 
említve, rádiós hívójelüket (HA5HU 
és HG5BMU) megadva KÖSZÖNÖM 
nekik, hogy megszerezhettem 26. világ 
és európa-bajnoki érmemet.

■ Zarnóczay Klára HA0RZK
Surány 3

19.  Rádiós tájfutó Európa–bajnokság

Érmeim, okleveleim a versenyről A célban



7PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ
2013. OKTÓBER 20.

www.pocsmegyer.hu

GAZDA HÍREK

Lassan befejeződik a mezőgazdasági szezon termény betakarítási része is.  Mi háziasszonyok is már a kamrapolcokra raktuk az 
eltett lekvárokat, befőtteket, savanyúságokat, pincében van a burgonya, az alma is tán, felszedésre került a csicsóka, ami szintén 
nagyon egészséges kiegészítője a táplálkozásnak, esetleg káposzta,  körte,szőlő is tárolódik a későbbi hónapokra. 

Már mindenhol a télálló burgonyát hirdetik, a gazdák nálunk is felszedték a krumpli 
nagy részét. Sajnos a hónap eleji fagy sok mindenben kárt tett, így a virágok, káposzta, kar-
fiol, paradicsom is károsodott. Úgy látszik idén mindent túl kell élni, hideg tavaszt, száraz 
nyarat, korai fagyot. Talán így lehet még jobban értékelni azt a küzdelmes gazda-munkát, 
aminek eredményét illik megbecsülni anyagilag is, ha vásárolunk.

A képen látható szeptemberi paradicsomültetvény már a múlté, de szép emlék a szép 
termésről, szorgos kezek munkájáról a Nemes családban, ahol három nemzedék szorgosko-
dott ebben az esztendőben is, hogy megélhetésük és szép, egészséges terményeik legyenek 
a piacra.  Velük együtt további jó egészséget kívánunk minden gazdának és eredményes 
felkészülést az új évre.

A feldolgozás, a jövő évi talaj előkészítés, a tél elei sertésvágások ideje  jön, s talán egy 
kicsivel több pihenés is jut a következő hónapokban a  dolgos gazdáknak.

Igyekezetünket, mármint a gazdahírek közzétételét, annak eredményességét a gazdák 
részéről ismerjük. Szívesen vennénk azok jelentkezését, akik ennek hatására kezdtek el 
kiskerti tevékenységbe, jól hasznosították a veteményezési tanácsokat vagy felkeresték a 
gazdacsaládokat és jól vásároltak. Az augusztusi terménykóstoló vásárunkon sok érdeklődő 
volt. Vajon elgondolkodtak-e azon, hogy jövőre helyben is vásárolnának, és talán jó lenne 
egy igazi, hangulatos helyi piacot szervezni – ami részben van már Surányban – több gazda részvételével. Ha gondolják, írják meg 
nekünk.Mindnyájuknak szép, csapadékos, színpompás őszi időt, havas, vidám telet kívánunk. Olyan jó, hogy ennyi szép évszak 
van itt a mérsékelt övben!

Név Termék Cím Elérhetőség  
Ágoston Zsoltné, Kati  kefír, joghurt, tej, sajt  Táncsics utca 17.  06-20-410-1654 Folyamatosan
Bán Józsefné Kati tojás, fűszernövények, virág Sziget út 3. 26-395-282  

Borda Sándor  
fehér- és sárgarépa, 
burgonya, főző hagyma, 
káposzta, karfiol

Ady Endre út 31. 06-20-543 9690
Általában édesapja telkén, a 
Táncsics utcában található a 
pénteki, jelzett időpontban.

Cserkúty Balázs, 
biogazda csemege kukorica Ady E. utca 06-30-238-0122

Az általa küldött hírlevélben 
rendszeresen üzen a vásárolható 
terményekről, kész termékekről, 
mézről, stb. Az alábbi e-mail 
címen is utolérhető és kérhető a 
„hírlevele”: csebal@freemail.hu 

Nemes István és 
menye, Zsuzsi  

paradicsom, paprika, 
burgonya Kossuth utca 19. 26-395-771 Náluk a kapun mindig ki van írva 

az aktuális kínálat

Vitálos József
vöröshagyma, fokhagyma, 
burgonya, s a hónap második 
felétől gyökérzöldségek

Petőfi út 3.  26-395-031  

Akinek zöldségek, növények alá marhatrágyára van szüksége, Ágoston Zsoltné Katinál ez is kapható!
Mivel már nem mindenki piacol, a telefonon való egyeztetést, megbeszélést ajánljuk Mindenkinek a vásárlás előtt. 

                                            ■ Közreadta Bécsy Lászlóné és Bagi-Szente Éva

Gazda Hírek
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Tisztelt Képviselők! 
Kérdéseimet írásban teszem fel Önöknek, hogy az átgon-
dolt válaszadásra mód nyíljon. Mivel a jelzett időpontban 
külföldön leszek, ezért a válaszokat akár a szeptemberi 
Kisbíróban is szívesen olvasnám, de - gondolom- a meg-
hallgatáson jelenlévők is szívesen veszik a szóban elhang-
zó konkrétumokat. Igazán sajnálom, hogy ilyen késői 
időpontban kerül sor a meghallgatásra, bár így kevesebb 
surányi panasz fog elhangzani, mivel a nyaralótulajdo-
nosoknak ez nem éppen megfelelő időpont és a másutt 
dolgozók még nemigen érnek haza 6 órára.  

1 .Köszönetemet fejezem ki a megvalósításban 
résztvevőknek a surányi fesztivál megrendezéséért. 
Számítunk sikeres munkájukra a jövő évben is!  

2. Esetleg már konkrét választ is kaphatunk arra, 
hogy miképpen alakulnak az eddig nem közölt, nagy-
ívű beruházások, mert erre ígéretet tett a polgármester 
úr a júliusi Kisbíróban. Megnéztem a Hivatal honlapját 
is, de a településfejlesztési cimszó alatt csak ürességet 
találtam. Ez már a terv vagy rossz helyen kerestem ? 

3. Ezeknek a nagyívű beruházásoknak köszönhető a 
Művelődési Ház és még egy épület  tervezett eladása? 

4. Ha a Kisbíróban megjelent - közel- 1 millió eu-
rós pályázatot megnyertük /?/, akkor annak pontosan 
mennyi is az általunk fizetendő önrésze és ezt miből 
tudjuk biztosítani, ha most is folyószámla-hitelre szo-
rulunk? Miből lesz fedezet a fenntartási, üzemeltetési 
költségekre és ez a tervek szerint az éves költségvetés 
kb. mennyi százalékát viszi el? 

5. Mit takar a „klímapark” nagyívű terve és mennyi 
az általunk fizetendő önrésze és annak mi a forrása? 

6. Ha már semmit sem tudunk a jelszavakon 
kívül,és a szerződések is aláírásra kerülnek,valamint 
elkezdődnek a beruházások /Kisbíró-2013.06.20.6. ol-
dal/, akkor hol a demokrácia? Miről mondhatunk véle-
ményt? A várható adóemelésekben?  

7. Milyen terv van egy megfelelően kialakított, cél-
szerűen méretezett, új közösségi ház létrehozására? 
Erre milyen források állnak rendelkezésre? 

8. Megoldható-e, hogy a Fürdőegyesület székházá-
nak kapuján legyen egy időjárásálló tábla a nyitvatartás, 
részletes programok, elérhetőségek feltüntetésére?  

9. Lesz-e Surányban valamilyen útfelújítás és mely 
részeket érinti? 

10. A most kimaradt surányi részeken -ahol egyre 
többen élünk életvitelszerűen - mikor lesz csatornázás 
és milyen költségmegosztásban? Készül-e terv Surány 
III. és IV. csatornázási fejlesztéseire? 

11.Hogyan alakul a helyi iskola sorsa, lesz-e felújí-
tás vagy bővítés, mert az óvodai létszámból egyenesen 
következik a fejlesztés igénye? Milyen megegyezésünk 
van az egyházzal az iskolaépület visszaadása, kártalaní-
tása, kárpótlása vagy önálló fejlesztése témakörében? 
Ebben milyen szerepet vállal az állam és mi a pócsme-
gyeri feladat? 

12.Gratulálok a honlap alakulásához, jók és már 
frissek a rendezvényismertetők. Az önkormányzat 
döntéseiről - a fentiek miatt is - részletesebb ismer-
tetést kérnék. Pl. ki. melyik napirendi kérdésben sza-
vazott igennel/nemmel? Mikor vannak és milyen kér-
désekben a  testületi üléseik?  Köszönöm válaszukat a 
surányiak nevében is! 

■ Bíró József

Tisztelt Bíró József! 
Ezúton szeretném megválaszolni az Ön által felvetett közmeghallga-
tással kapcsolatos kérdéseit.
Köszönjük pozitív észrevételét a Surány Fesztivál kapcsán.

A falu fejlődéséhez szükséges pályázatok az idei évre beértek. 
Így az inkubátorház létrejöttéhez szükséges nemzetközi pályázat is, 
amely 95%-os támogatottságú. A támogatási szerződés aláírása 1 
hónapon belül megtörténik. A fennmaradó 5%-ra, amelyet az ön-
kormányzatnak kell biztosítania, az állam megnyitotta a BM önerő 
alapot, amelyre lehet pályázni és reményeink szerint a pályázati in-
tenzitást tovább tudjuk növelni. Az épület körülbelül 1200 m² alap-
területtel fog rendelkezni. Művelődési házként, rendezvénytérként, 
vállalkozások elősegítését szolgáló intézményként fog funkcionálni 
és a későbbiekben oktatási intézményként is működhet. A tervek 
szerint 1,5 éven belül átadásra kerül az épület a mostani sportpálya 
területén úgy, hogy a jelenleg meglévő focipálya áthelyezésre kerül.

A pályázat az első 2 évben magában foglalja az üzemeltetési 
költségeket. Iskolafenntartás címen közel 20 millió forintot adtunk 
át Szigetmonostornak évente. Mivel az iskola állami kézbe került, 
így nincs szükség a további kifizetésre, ezért ennek az összegnek 
az átcsoportosítása fedezetül kell, hogy szolgáljon az üzemeltetési 
költségekre. 

Amennyiben átadásra kerül az inkubátorház, az önkormányzat 
távlati célja értékesíteni azokat az ingatlanokat, amelyek funkcióit az 
új épület el tudja látni.

Az inkubátorház magában foglal egy kb. 200m2-es aulát, vala-
mint több, nagyobb alapterületű helységet, amelyek rendezvények 
helyszínéül szolgálhatnak.

A klímaparkos pályázatot Szigetmonostorral együtt adtuk be, 
amely szintén 95%-ban támogatott. Területvásárlásra, illetve a te-
lepülés közigazgatási területén belül lévő zöldfelületek fejlesztésére 
lehetett benyújtani a pályázatot. A megnyert pályázat alkalmas lesz 
a Pázsit tó rekultivációjára. Az elnyert támogatás összege 208.190 
euró (körülbelül 62 millió forint), amely fedezni fogja a felmerült 
költségeket.

A közmeghallgatást követően megszületett a megállapodás La-
bundi Katalin, a Surányi Fürdő Egyesület vezetője és az önkormány-
zat között, miszerint az Egyesület veszi át a közösségi ház üzemelte-
tését. Így a továbbiakban ők tudnak bővebb felvilágosítást nyújtani a 
tervezett programokról, illetve az említett tábla kihelyezéséről is.

A csatornaberuházás befejezésig nem tervezünk Surányban na-
gyobb útfelújítást, az eseti hibák kijavítása folyamatos.

A jelenlegi csatornaprojekt a belterületi ingatlanokat érinti, 
Surány esetében a Harkály utcáig bezárólag. Jelenleg nem tudunk 
olyan pályázatról, amelynek keretében külterületi rész is csatorná-
zásra kerülhet. Mivel az itt lévő ingatlanok nagy részén vezetékes 
ivóvíz sincs, elsődleges célunk ennek megoldása.

Az iskola épülete jelenleg az egyház tulajdonában van. Jelenleg a 
Klebelsberg Intézményfenntartó bérli a 3 tantermet az egyháztól. A 
pályázatban meghatározott 2 éves fenntartási idő lejártát követően 
az önkormányzatnak lehetősége nyílik az új épületben lévő oktatási 
termek bérbeadására az iskolafenntartónak.

A Testületi ülések általában nyíltak, így bárkinek lehetősége nyí-
lik azokon részt venni. Az arról készült jegyzőkönyvek olvashatók 
weblapunkon. A jegyzőkönyvben a szavazások eredménye olvasható, 
nincs részletezve a név szerinti véleménnyilvánítás.

Remélem kérdéseire kielégítő választ adtam.
Üdvözlettel,

■ Németh Miklós
polgármester

A közmeghallgatásról készült teljes jegyzőkönyvet a 
www.pocsmegyer.hu honlapon olvashatják!

OLVASÓI LEVÉL – POLGÁRMESTERI VÁLASZ 
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OLVASÓI LEVÉL – POLGÁRMESTERI VÁLASZ 

Az alatt a tizenkét év alatt, amióta surá-
nyi üdülőtulajdonos vagyok, „összejött” 
több olyan dolog, ami – ahogy mondani 
szokás – „csípi a szememet” . Ezek kö-
zül most csak hármat szeretnék Önökkel 
megosztani, bár ennél sokkal több van.

A legaktuálisabb a szemétszállítás 
ügye. A Zöld Híd Régió Kft-től tavasszal 
(talán nyár elején) kaptam egy levelet – 
gondolom, hogy mások is – melyben ar-
ról tájékoztatnak többek között, hogy az 
üdülőtulajdonosok részére a hulladékok 
elszállításának az évi díja 9.533 Ft.

Júliusban aztán igazán meglepődtem, 
mert pár hónap alatt igen-igen megemel-
kedett az általuk előzőleg közölt szolgál-
tatás díja, tudniillik a küldött félévi csek-
ken már 5.789 Ft szerepelt, ami ugye 
11.578 Ft évi díjnak felel meg. Ez 2.045 
Ft-al magasabb mint az előzőleg közölt 
összeg, több mint 20%-os emelésnek fe-
lel meg.

Én már ezt sem értettem, de tovább 
járt az agyam… Van ugye egy kormány-
határozat – nevezetesen a rezsicsökken-
tésről – ami azt mondja ki, hogy a tavaly 
decemberi árakat kell figyelembe venni 
és azt kell tíz százalékkal csökkenteni. 
Nos minthogy tavaly is évi díjat fizettem 
- 8.583 Ft-ot – ezt kellene 10%-al csök-
kenteni és ennek kellene lenni az idei évi 
díjnak, ami ugye 7.725 Ft-ra jönne ki. Ez-
zel szemben velem fizettetnek 11.578 Ft-
ot, ami 3.853 Ft-al magasabb, mint ami 
jogos lenne. Gondoljanak bele, ez 50%-
os áremelés. Most akkor mi van?

Nem arról van szó, hogy ezt a kü-
lönbözetet nem tudom kifizetni, hiszen 
ez 321 Ft-ot jelent havonta, ettől még 
nem fogok a szegényházba menni. Én 
megértem, hogy a szemétszállítás, lera-
kás, ártalmatlanítás költséges dolog, és 
a csökkentett díjból nem lehet ezt a fel-
adatot normálisan ellátni. De talán jobb 
lett volna ennyivel megemelni mondjuk 
az adót, és akkor az Önkormányzat fizet-
te volna a különbözetet a szolgáltatónak. 
Az embereknek tulajdonképpen mindegy 
lett volna, de akkor nem íródott volna ta-
lán félreérthető, megtévesztő levél és a 
rezsicsökkentésről szóló határozat is be 
lett volna tartva.

Ha a fenti dolgokat rosszul látom, 
vagy valamit félreértettem volna, akkor 
minden érintettől előre is ezennel elné-
zést kérek.

Más. Azt már „megszoktam” (dehogy 
szoktam meg !!!) hogy  rengeteg az el-
dobott szemét Surányban. (Nem csak 
ott) Sokan, sokféleképpen szóvá tették 
ezt már, nem akarom itt ezt tovább „ra-
gozni”, csak egy ötlettel szeretnék segí-
teni, mert vannak azért olyanok, akik a 
szemétgyűjtőbe dobnák a szemetet. Csak 
éppen ezekből nincsen, vagy a frekven-
tált helyeken – például a Megyeri fasori 
dunai lejárónál, vagy a révnél – csak egy-
egy van, ami, tekintve, hogy csak egyszer 
ürítik egy héten, igen kevés. Egy-egy 
hét végén borzalmas látványt nyújtanak, 

ömlik ki belőlük a szemét, a jobb érzé-
sű emberek jobb híján alá-mellé rakják 
a hulladékot, amit aztán a szél, a kutyák 
széthordanak. (Fényképek is  készültek) 
Tehát legalább ezeken a helyeken kellene 
még egy-kettő további szemétgyűjtő. Ez 
talán nem lenne olyan nagy költség . De a 
szívemnek az lenne kedves, hogy mond-
juk minden második-harmadik sarkon is 
lenne egy-egy gyűjtő edény. Persze ettől 
még a szemetelő emberek nem fognak 
megváltozni, de legalább akik vigyáz-
nának a rendre, tisztaságra, azoknak ez 
nagy segítség lenne.

Végül még egy dolog. A tizenkét évi 
„Surányságom”  alatt szomorúan tapasz-
taltam, hogy a Megyer fasori dunai lejá-
ró egyre rosszabb állapotba került, mára 
kész „életveszély” lejutni ott a Dunához. 
Tudom, hogy az nem kijelölt fürdőhely, 
de azért még sokan szeretnének bizton-
ságosan lejutni, és ezért egy normálisabb 
és kevésbé balesetveszélyes lejárót talán 
megérdemelnénk. Nem szeretek másra 

mutogatni, de azért megemlítem, hogy 
Horányban példaértékűen megoldották 
ezt a problémát, talán mi is meg tudnánk 
oldani. Néhány betonlépcső kellene: víz és 
sóder „helyben” van, csak pár zsák cement, 
néhány deszka zsalunak és pár segítő kéz 
kellene hozzá. Én felajánlom a zsaludesz-
kákat valamint a  fizikai erőmet ehhez.

Már hallom is az ellenvetéseket, hogy 
az a Vízművek területe, engedély kell stb. 
Én mégis azt mondom, hogy pár lépcső 
megépítése talán nem lenne olyan nagy 
„bűncselekmény” . Ha a betonlépcső eset-
leg akadályba ütközne, akkor is lehetne 
hulladék fából egy biztonságos fa lejárót 
kiépíteni. Gondolom, hogy ehhez már 
nem kell semmiféle engedély. Az már csak 
– ahogy mondani szokták – hab lenne a 
tortán, hogy lent a Duna parton is lenne 
egy-két hulladékgyűjtő, talán ezzel is csök-
kenne a szétdobált szemét mennyisége.

■ Wimmer Gábor

Néhány gondolat…
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SURÁNYI FÜRDŐ EGYESÜLET

A Surányi Fürdő Egyesület újonnan meg-
választott elnökeként örömmel tájékozta-
tom Önöket, hogy 80 éves Egyesületünk 
megújulva, de a hagyományokat meg-
őrizve új lendülettel folytatja munkáját 
Surányért, a surányi emberekért.

Egyesületünk újonnan elfogadott 
Alapszabálya a közösségépítés mellett 
nagy hangsúlyt helyez a környezetvéde-
lemre, különösen Surány és a Szentend-
rei sziget különleges ökológiai értékei-
nek megőrzésére, védelmére. Az itt élő 
embereknek nem lehet közömbös a szi-
get természeti állapotának megőrzése, 
a vízbázis védelme, hiszen ez adja lakó-
helyünk igazi értékét. Értékelnünk kell 
és meg kell őriznünk ezt a különleges 
természeti értéket, hogy mi és gyerme-
keink ilyen gyönyörű szigeten élhetünk 
a milliós nagyvárostól, Budapesttől né-
hány kilométerre. Az Egyesület, mint 
civil szervezet mozgósítja tagságát és tá-
mogatóit, hogy személyesen is vegyünk 
részt Surány szépségeinek megőrzésében 
és építésében. Rendszeresen szeretnénk 
akciókat szervezni Surány- különösen a 
Duna part- takarítása, tisztán tartása és 
szépítése érdekében közösen az Önkor-
mányzattal és a Fővárosi Vízművekkel. 
Tagságunkat és Támogatóinkat kérjük, 
hogy minél nagyobb számban vegyenek 
részt személyes munkájukkal ezekben az 
akciókban. Új Alapszabályunkban szere-
pel, hogy a tagok személyes munkájukkal 

is segítik az Egyesület céljainak elérését. 
Egyesületünknek egyetlen magyar civil 
szervezetként sikerült részt vennie októ-
ber 8-11 között a Budapest Víz Találko-
zón. Ezen az ENSZ rendezvényen a világ 
1500 vízügyekkel foglalkozó tudósa, szak-
embere, ENSZ szervezetének képviselője 
vett részt. A Víz Világtalálkozót az ENSZ 
főtitkára és Áder János köztársasági el-
nök nyitotta meg. A Surányi Fürdő Egye-
sület is tartott egy előadást, amelyben ja-
vasoltuk, hogy az ENSZ tűzze ki célul egy 
nemzetközi vízügyi tudományos intézet 
létrehozását. Helyszínéül a Szentendrei 
szigetet, Surányt javasoltuk. Nagy siker, 
hogy a találkozó zárónyilatkozatába, a 
Budapesti Nyilatkozatba bekerült, hogy a 
tagállamok hozzanak létre egy erős víz-
ügyi kormányközi intézményrendszert, 
amelynek része lehet az általunk javasolt 
nemzetközi kutatóintézet is. Tovább dol-
gozunk azon, hogy ez az álmunk megva-
lósuljon Surányban. (A nemzetközi kon-
ferencia teljes anyaga a Budapest Water 
Summit honlapon érhető el.)

Természetesen folytatjuk az Egyesü-
let közösségépítő munkáját is. Pócsme-
gyer Község Önkormányzatával Egyesü-
letünk 2013. szeptemberében megállapo-
dást kötött az Egyesület székhelyeként is 
szolgáló Akácos út 17.sz. alatti Civil Ház 
üzemeltetésére. A Civil Házban folytatjuk 
a Baba-mama klub rendezvényeit, továb-
bá közös filmvetítéseket, rendezvényeket 

fogunk szervezni. Folytatjuk a hagyomá-
nyos rendezvényeinket, így az őszi tök-
faragás, a karácsonyi, a télbúcsúztató, a 
gyermeknapi rendezvények szervezését.

Egyesületünk pályázatot nyújtott 
be egy családi napközi megvalósítására, 
amelynek elbírálása megtörtént és jelen-
leg tartalék listán van. A hivatalos értesí-
tés szerint amennyiben forrás rendelke-
zésre áll, lehetőséget kapunk a megvaló-
sításra. Az ezzel kapcsolatos újdonságok-
ról tájékoztatást adunk a Kisbíróban.

A hagyományok őrzéséhez tartozik, 
hogy Egyesületünk támogatásával elké-
szült egy DVD Surány I. címmel, amely 
Surány történetét idézi fel archív filmek 
és riportok segítségével az 1930-as évek-
től 1945-ig. Kinyomtattunk egy olyan 
plakátot is, amely Surány üdülőtelepének 
30-as évekbeli reklámplakátjának a má-
solata. A DVD illetve a plakát 1000 Ft-os 
áron megrendelhető levélben az Egyesü-
let címén.

Amennyiben valaki tagja akar lenni 
Egyesületünknek a mellékelt tagfelvéte-
li/tagságmegújító nyomtatványt kell ki-
tölteni, amelyet kérjük, hogy töltsenek ki 
és aláírva küldjenek vissza az Egyesület 
2017 Surány Akácos út 17. alatti címére.

Reméljük, hogy egyre több surányi és 
Surányt szerető embert láthatunk viszont 
tagjaink között és rendezvényeinken.

Jelszavunk: irány Surány!
■ Labundy Katalin elnök

Surányi Fürdő Egyesület – 2017 Pócsmegyer–Surány, Akácos út 17.

A 80 éves Surányi Fürdő Egyesület fiatalos 
lendülettel vág neki a következő 80 évnek

2017 Pócsmegyer–Surány, Akácos út 17.
Tagsági nyilvántartó lap

Név:  .................................................................................................
Lakcím:  ............................................................................................
Levelezési cím:  ................................................................................
..........................................................................................................
telefon: .............................................................................................
e-mail: ..............................................................................................

Kérem a Surányi Fürdő Egyesületben tagságom megújítását

Kérem a Surányi Fürdő Egyesületbe tagként történő felvételemet

(a kívánt rész aláhúzandó)

A Surányi Fürdő Egyesület Alapszabályát megismertem és az abban 
foglaltakkal egyetértek, azt elfogadom. Az Alapszabály szerint az Egye-
sület munkájában az alábbi személyes részvételt vállalom: A tagsággal 
az Alapszabály szerint vállalom a tagdíj megfizetését (dolgozóknak 
1200 Ft/év, diákoknak és nyugdíjasoknak 600Ft/év.) Az Alapszabály 
szerint vállalom, hogy az SZJA társadalmi szervezetek részére felajánl-
ható 1%-át a Surányi Fürdő Egyesület részére ajánlom fel (technikai 
szám: 19178745-1-13)

2013. ...................... hó ……. nap    .....................................................
                                                                             aláírás
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BURSA HUNGARICA

Pócsmegyer Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az elmúlt évek gya-
korlata alapján csatlakozott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázathoz, melynek célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének tá-
mogatása.

Bursa Hungarica „A” típusú ösz-
töndíj pályázati feltételei (2 tanul-
mányi félévre pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok a 
Pócsmegyer Község Önkormány-
zat illetékességi területén lakóhel-
lyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik:

• felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony ke-
retében)

• teljes idejű (nappali tagoza-
tos), és

– alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben,
– vagy mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mes-
terképzésben,
– vagy egységes, osztatlan kép-
zésben
– vagy felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

Bursa Hungarica „B” típusú ösz-
töndíj pályázati feltételei (6 tanul-
mányi félévre pályázható):

Az ösztöndíjpályázatra azok a Pócs-
megyer Község Önkormányzat ille-
tékességi területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyze-
tű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

• a 2013/2014. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középisko-
lások;

• vagy felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtől kezdődő-
en felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz az EPER-
Bursa rendszerben történő pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx. A regisztrációt köve-
tően lehetséges a pályázati adatok 
feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A személyes 
és pályázati adatok feltöltését kö-
vetően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat benyújtási határideje: 
2013. november 15.

Figyelem! A pályázati űrlap csak 
a meghatározott kötelező mellék-
letekkel együttesen érvényes, vala-
mely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül!

A részletes pályázati kiírás a kö-
telező mellékletekkel a Polgármes-
teri Hivatalban, ill. a www.pocsme-
gyer.hu oldalunkon elérhető.

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
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KÖZELEG A MINDEN SZENTEK  ÉS A HALOTTAK NAPJA

Ősök szellemének tisztelete 
egy természetgyógyász szerint

Közeleg a Minden Szentek és a Halottak napja

Tabu témák közé tartozik, zavarban van az ember, ha olyannal találkozik, aki nem régen veszített el valakit, aki közel 
állt a szívéhez. Hogyan is viselkedjen vele, hogy ne legyen se tolakodó, se bántó, ne is érezze, hogy elkerülik. Nincs 
erre semmi kötelező, csak amit a jóérzés diktál.

Szerintem ilyen helyzetben nem az számít, én mit akarok, hanem mi tenne jót a másiknak. Mindenki más módon 
gyászol, köszön el véglegesen, engedi az útjára azt, aki befejezte a földi pályafutását.

Gyermekeknek nagyon fontos válaszolni a feltett kérdésre - miért halt meg, mi lesz vele a temetés után?
Ha a halál összefüggéseiben ismertetjük meg a gyerekekkel az elmúlást, akkor hozzásegítjük az élet igazi értéke-

inek a felismerésére és tiszteletére és ahhoz, hogy felelősséget kell vállalni saját magáért és másokért is (állatokért, 
növényekért, ásványokért).

Hogy teheti ezt? Nagyon egyszerűen SZERETETTEL ami hosszú távon is működik, érdemes kipróbálni. Manapság 
szinte szégyenszámba megy az igazi szeretet megnyilvánulása. Nem a „majom-szeretetről” beszélek, még az elköszö-
nési formák közé is bekerült – szeretlek - na, ezzel le is lett járatva, elveszítette az igazi értékét.

HALÁL, az igazság órája! Szoktuk mondani, már úgy is mindegy, az ember megszabadul az Isten tudja csak, mióta 
hordozott titkoktól.

Vannak igazi titkok (amit kettő ember tud, az már nem titok), vannak vélt titkok, amik talán nem is léteznek, 
mindkettő nagyon nyomasztó tud lenni. Vallásos embereknek a papra van szüksége, hogy olyan embernek mond-
hassa el, aki a titkát megőrzi. A hívő emberek egyenesen az Istennel beszélnek és ezért nincs nyomasztó titkuk. Aki 
semmiben sem hisz csak saját magában, azt nem tudom, hogy mi lesz a titkával.

A HALÁL előtti utolsó pillanatok, amikor az emberi méltóságot még vissza lehet szerezni, ha valaki elvesztette 
volna.

Sok teória kering az emberek tudatában, mi van a halál után? Rengeteg könyv van forgalomban különböző szer-
zőktől hitelesen alátámasztva, majd annak az ellenkezője is, hogy az emberek hova kerülnek a halál után. Van, aki 
természetesen tudja és bizton állítja, hogy megjárta az utat ami a halála után történt és mesél róla jót-rosszat, de az 
az ő halála volt. De mi van az én halálommal? Nincs séma, hiszen két egyforma ember sincs. Mindenki a saját halálát 
az életvitelével készíti elő.

Gyönyörű magyar közmondások egyike, ami híven tükrözi a helyzetet. - Ki mint vet, úgy arat- vagyis, amit adunk, 
azt kapjuk vissza. Ez pedig a VONZÁS TÖRVÉNYE. Leginkább az emberek arról beszélnek, amit vele tettek, de hogy 
miért, már nem is érdekli.

TEMETÉS: ha elvonatkoztatunk a helyzettől, (mert mindenkinek más az elképzelése ezzel kapcsolatban) és őszin-
tén megvizsgáljuk az érzéseinket, mirejutunk? Nem az elhunyttal foglalkozunk, saját magunkat sajnáljuk, „mi lesz 
velem nélküle” tisztelet a kivételnek.

Ha szeretetben élünk, nem lesz rossz érzésünk, nem lesz lelkiismeret furdalásunk, ha valaki távozik a környeze-
tünkből. Hiányérzetünk természetesen lesz, hiszen szerettem és már nem mondhatom személyesen, nem ölelhetem 
meg, nem simogathatom meg, nem gondoskodhatok róla, de neki már jó, ezzel meg is nyugszom. De mi lesz velem? 
Én itt maradtam, ezek szerint van még dolgom a földön, jobb lesz, ha ezzel foglalkozom, ahelyett, hogy sírdogálnék, 
apátiába esnék. Mindenki másképpen dolgozza fel a halál, az elmúlás, a visszahozhatatlan különös érzését. Leginkább 
a lelkiismeretet nehéz lecsillapítani. Minden, ami elmaradt, már nem pótolható. Főleg a szeretet. Ekkor szokott eljön-
ni az a pillanat, amikor elhatározza az ember, többet nem hibázok. Addig érdemes a szeretetet gyakorolni egymáson, 
míg élünk.

VAN ÉLET A HALÁL UTÁN?  Megkaptuk a választ azzal, mikor a születéssel a halált is bevállaltuk. 
Ez alkalommal is szeretettel és tisztelettel gondolunk őseinkre és megköszönjük, amit értünk tettek

■ Besze Judit

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.

AKKUMULÁTOR – DISZKONT
NYÍLIK OKTÓBER VÉGÉN
Szigetmonostor, Rév u. 1/A.

Személygépjármű, TGK, Motor, Riasztó 
akkumulátorok teljes választékban!

Részletekért hívja a 
06-20-335-6365-ös telefonszámot.
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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 ÜNNEPNAP
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 *14:35 17:40 18:00
 14:40 15:00 18:30 18:35
 *15:30 *15:35 **19:10 **19:30
 16:00 16:05 **20:10 **20:30
 *16:30 *16:35 **21:10 **21:35
 17:00 17:05 **22:20 **22:30
 *17:30 *17:35
 18:00 18:05
 18:30 18:35
 **19:10 **19:30
 **20:10 **20:30
 **21:10 **21:35 (éjszakai pótlék 3.000.-Ft 
 **22:20 **22:30 + teljes áru jegy)

* 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 

(más kedvezménnyel össze nem vonható)
Kisállat: ingyenes

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-
Bérletek:

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a havi bérletek 05-től 

következő hó 05-ig érvényesek!
A diák, a 65 év feletti, és a 90% kedvezmény 

igénybevételéhez igazolvány felmutatása kötelező!

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

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND (2013. okt. 1-től)

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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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 / GONDOLATOK A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

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

Gondolatok a házi 
segítségnyújtásról
Tisztelt Idősek! Kedves Olvasók!
Engedjék meg nekem, hogy írásomat Joseph Joubert gon-
dolataival kezdjem el, mely igazi hitvallásom is egyben:„Az 
ész figyelmeztet bennünket arra, hogy mit kell elkerülnünk, de 
csak a szív mondja meg, hogy mit kell cselekednünk.”Most jog-
gal teszik fel magukban azt a kérdést, hogyan kapcsolódik 
ez a gondolat az idősek szociális ellátásához, az otthonuk-
ban nyújtott házi segítségnyújtáshoz? Ezért most meg-
osztom Önökkel a szívem gondolatait, érzéseit… 

Korunk rohanó világában egyre kevesebb idő jut ön-
magunkra, családtagjainkra, szeretteinkre.  Figyelmünk 
gyakran elkalandozik a jövőbe, a pillanatok varázsát alig 
vesszük észre, kapcsolataink érzelmi finom rezdüléseire 
nem, vagy csak később reagálunk, nehézségeink mellett 
alig jut időnk idős szüleinkre. Előfordul, hogy csak akkor 
veszünk tudomást róluk, amikor már a meglévő testi -, 
lelki - és szellemi betegségük gondot okoz a mindennapja-
ikban, a mindennapjainkban. Pedig a jelek ott voltak…

Az időskori magányosság, a betegségek és szövődmé-
nyeik sok problémát okoznak az egyénnek és családjának. 
A család - terhei mellett - nem tudja vállalni a napi gon-
doskodást. Mit tehetünk? A válasz egyszerű: meg kell ta-
lálni a segítségnyújtás megfelelő formáját!

A házi segítségnyújtás kiút lehet e nehéz helyzetből. 
Olyan szociális gondozási forma, mely az idős személyt, aki 
önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes, az emberi 
méltósága megtartása mellett az otthonában látja el.

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület alaptevékeny-
ségi körébe tartozik a házi segítségnyújtás, mint szociá-
lis alapellátás. Ellátási területe: Dunabogdány, Kisoroszi, 
Tahitótfalu, Pócsmegyer, Leányfalu és Szigetmonos-
tor. Az egyesület több éves szakmai tapasztalattal rendel-
kezik.

A segítő szolgálatot hivatásuk magas fokán álló gondo-
zók látják el. Szakmai munkájukat a szakértelem, a nagy-
fokú türelem és együtt érző magatartás hatja át.

A segítő folyamat igen összetett: hozzájárul a test, a lé-
lek és a szellem egységben való gondozásához (holisztikus 
szemlélet). A „lélek gondozása” a segítőt saját belső léle-
kerő tartalékai mozgósítására készteti: ez az a folyamat, 
amely alkalmassá teszi őt a feladat ellátására, és pluszt 
jelent a gondozói tevékenységében. Szeretetének ereje az 
igazi gyógyító erő, mely valódi „csodákra” képes, ha mű-
ködik a reciprocitás elve: adni és elfogadni mindkét félnek 
szükséges (gondozott - gondozó).

A házi segítségnyújtás térítésköteles. Az ellátott jöve-
delmi (nyugdíj), családi és egyéb (méltányossági lehető-
ségek) helyzetétől függ, hogy mennyit kell fizetnie a szol-
gáltatásért. A térítési díj kötelezettségét törvény (Szociális 
törvény) rögzíti. Meghatározása figyelembe veszi az ellá-
tásra szoruló egyén valamennyi élethelyzetét (egyedüllét, 
betegség stb.). Más nézőpontból a térítés is a reciprocitás 
(kölcsönösség) elve szerint működik: szolgáltatás – térítés.     

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület által nyújtott 
házi segítségnyújtás minden ellátásra szoruló egyén szá-
mára elérhető. Személyesen, vagy írásban kell kérni a szol-
gáltatást az ellátásra szoruló egyénnek, családtagjának. Ha 
Ön, vagy családtagja érintett e kérdésben, és bővebb tájé-
koztatást kíván kapni, szeretettel várjuk megkeresését!

■ Spáth Gottfriedné
a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület elnöke

www.figyeljramegyesulet.hu
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Pócsmegyer területén a nyári-őszi 
időszakban szerencsére nem be-
szélhetünk számottevő mértékű 
bűncselekményszámról, az viszont 
sajnálatos, hogy történt néhány 
olyan jellegű besurranásos lopás 
községünkben – és ezek az esetek 
leginkább a surányi településrészt 
érintették – amelyek nagyobb oda-
figyeléssel, óvatossággal, megelőző 
tevékenységgel elkerülhetőek lettek 
volna…

Az egyik ilyen eset a Fácános utcá-
ban történt, ahol egy idős néni sérel-
mére követtek el besurranásos lopást. 
A sértett a tulajdonát képező hétvégi 
ház ajtaját nyitott állapotban hagyta, 
csak egy függöny „védte” a házat a le-
hetséges behatolótól.  A tolvaj fényes 
nappal, az ingatlan kerítésének meg-
bontásával jutott be a telekre, majd 
kihasználva, hogy a tulajdonos a telek 
másik részén kertrendezési munkála-
tokat végez, a házba bement, és onnan 
készpénzt, karórát, arany ékszert tulaj-
donított el.

Egy másik esetben a Levendula 
utcában tulajdonítottak el az egyik in-
gatlan területéről egy benzinmotoros 
fűnyírót, melyet a tulajdonos nem zárt 
el, és az elkövető az ingatlan keríté-
sén átugorva könnyedén „lovasíthatta 
meg” a kerti szerszámot.

Sajnos mindkét esetben megálla-
pítható, hogy nagyobb odafigyeléssel, 
körültekintéssel a fenti bűncselekmé-
nyek elkerülhetőek, megelőzhetőek 
lettek volna…

A besurranásos lopások 
főbb jellemzői

Kijelenthető, hogy az egyik legbosszan-
tóbb bűncselekmény-elkövetési forma 
kétség kívül a besurranásos lopás. Itt 
szinte percek alatt károsíthatják meg 
Önt és családját. Ráadásul még az is 
mindegy, hogy faluban, kisvárosban 
vagy nagyvárosban él, mert bárhol kön-
nyedén előfordulhat. Sőt, sajnos egyre 
gyakrabban, ami annak is köszönhető, 
hogy sok esetben a későbbi sértettek 
megkönnyítik a betörők, besurranók 
dolgát.

A besurranás lényege, hogy az el-
követők a lakásokba benyitogatva és 
belépve, amilyen gyorsan csak lehet, 
minél több értéket magukhoz vegye-
nek, majd utána sietve, lehetőleg ész-
revétlenül távozzanak a zsákmánnyal. 
Mindezt villámgyorsan hajtják végre, 
mivel nagyobb a lebukás veszélye, 

mint a betörésnél. A besurranáshoz 
azon felül nem szükséges semmilyen 
szaktudás vagy eszköz, legfeljebb ma-
gabiztosság és lélekjelenlét. Nézzük 
röviden, mi jellemző még!

- Utazó bűnözők
A besurranó tolvajok nagyon gyak-

ran utazó bűnözők, akik egy helyen 
megállnak, és „átfésülnek” egy-egy ut-
cát, településrészt.

- Fényes nappal jönnek
Ne legyenek illúziói a bűnözőkkel 

kapcsolatban! Nem csak az éjszaka 
leple alatt dolgoznak, minden szívfáj-
dalom nélkül képesek fényes nappal is 
véghezvinni a betörést. Elég egy résre 
nyitott ablak, egy pár perces szellőzte-
tés, és máris percek alatt komoly káro-
kat tudnak okozni.

- Alkalom szüli a tolvajt
A besurranásos lopásnál általában 

nincs előre eltervezett forgatókönyv. A 
tolvajok ugyanis sokszor nem szemelik 
ki előre a helyszínt, hanem akkor kö-
vetik el a bűncselekményt, amikor arra 
kedvező alkalom kínálkozik.

- Kulcsokra pályáznak
Gyakori eset, hogy a besurranó tol-

vajok a bejárati ajtó közelében hagyott 
kulcsokra vadásznak. Könnyedén el 
tudják érni például a levélbedobó nyí-
láson, vagy a régi típusú ajtók nyitva 
hagyott kis ablakán keresztül.  Bejárati 
ajtó közelében ezért soha ne hagyjunk 
gépkocsi vagy lakás kulcsokat!

- Nem riasztja el őket, ha ottho-
nunkban tartózkodunk

A besurranó tolvajok sok esetben 
minden szemrebbenés nélkül olyan 
házba is bemennek, ahol otthon tar-
tózkodnak annak lakói. Esetenként 
még attól se riadnak vissza, ha békésen 
szunyókáló lakás tulajdonos feje mel-
lől kell elvinni a pénztárcáját.
Hogyan védekezzünk hatékonyan a 

besurranó tolvajok ellen?
-  Az ingatlan kapuját, bejárati ajtaját 

mindig zárjuk kulcsra! 
-  Készpénzt, bankkártyákat, pénz-

tárcákat, táskákat, ékszereket és 
értékes műszaki cikkeket a lakáson 
belül biztonságos helyen tároljuk! 
Soha ne nagyjuk elől, különösen 
jól látható helyen, vagy bejárati ajtó 
közelében!

-  Jó szolgálatot tehet a lehúzott re-
dőny, biztonsági rács, vagy betörés-
védelmi fólia.

-  Nagyobb házakban érdemes moz-
gás, vagy ajtónyitás érzékelő riasz-
tóberendezéseket felszerelni a szo-

bákban. Ezeket éjszakára célszerű 
azokban a zónákban bekapcsolni, 
ahová nem szükséges kimenniük 
(garázs, szuterén, esetleg föld-
szint), így ha mégis bejutott a tol-
vaj, a riasztó működése elijesztheti 
a behatolót.

- A bejárati ajtóra ajánlatos nyitás-
érzékelőt szerelni, így azon nap-
közben sem tudnak észrevétlenül 
bejutni.

-  Érdemes végiggondolni azt is, hogy 
ott, ahol kamera működik, szinte 
nullára csökken a bűncselekmények 
száma, így megfigyelő rendszerrel 
a legtöbb esetben elkerülhetőek a 
megkárosító bűnesetek.
■ Bodor Róbert r. törzszászlós

Körzeti Megbízott

Rendőrségi hírek

Igény szerint 
felújítandó családi ház 

612 nm-es telekkel, 
melléképületekkel 

sürgősen eladó.
Cím: Pócsmegyer, 

Petőfi S. u. 5. 
/Rózsa ház/

Telefon: 
06-70-334-1569

Főiskolás lány 
keres tanulmányai 

mellé rugalmas 
munkalehetőséget 
Pócsmegyeren és 

környékén: ház körüli 
teendők elvégezése, 

időseknek bevásárlás, 
gyermek felügyelet, tél 

közeledtével a kert körüli 
feladatok elvégzése, 
levelek összegyűjtése, 

hólapátolás. 
Tel.: 06-20-577-5864
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...TALÁN IGAZ SEM VOLT!?

...talán igaz sem volt!?
Ne várják kedveseim, hogy UFO-król, 
űrhajókról és más efféle “modem” dol-
gokról regéljek - , mert részben kétsége-
im vannak létezik-e ilyesmi egyáltalán, 
- no és persze utálok is a földtől elru-
gaszkodni.

Jól van - jól - hiszen vak nem vagyok, 
elég felnézni az égre derűs csillagragyo-
gós éjszakán és fényes pontok haladnak a 
magasban, - rakéták űrhajók, műholdak; 
- építi az ember az új Babilont, az égig 
érő tornyot.

Maradok inkább itt a földön, fé-
szekmelegben, nézek a lábam alá, zöld fű 
vagy fehér hó, kő, homok, ragacsos sár, 
itt-ott zörgő kavics, ez az én világom. 
Annyira, de annyira szeretem, hogy sírni 
tudnék, ha eszembe jut, egyszer itt kell 
hagyni.

Félre bánat, félre gond! - élni jó, és 
jólesik felidézni az élet nagyszerű pilla-
natait, csodás régi nagy szerelmeket, a 
kedvest, aki már csak emlékeimben él, 
barátokat, utazásokat, sikereket és néha 
még a ku darcokat is.

Embert barátjáról - madarat tolláról 
/lehet megismerni/ tartja a régi mondás. 
Mennyire igaz! Lehorgonyoznék most 
ennél a témánál. Legjobb barátom már 
eltűnt a nagy semmibe, ahonnan csak az 
emlékezetem hozza vissza, csakhogy a 
komoly férfibarátságról nem lehet sokat 
lo csogni, fecsegni, - volt, van lesz, de ki-
beszélni nem lehet.

Mesélek hát  Önöknek kedves,  jó 
ismerősökről, rokonokról, majdnem 
ba rátokról, akikkel jó volt beszélgetni, 
meghallgatni színes élettörté netüket, 
bukdácsolásuktól sem mentes kutyago-
lásukat a rögös életösvényen.

Gábor bácsi
Ez a mokány kis magyar a régi Bereg vár-
megyéből indult útnak Amerikába a múlt 
század húszas éveiben.

De hallga...! - hogyan mondja el őkel-
me régies magyar nyelven (beleke verve 
egy-két angol kifejezést) a sorsfordító 
eseményt:

Úgy biza öcsém, baleset ért otthon 
a falumba és menekülnöm kellett. - No-
csak - miféle baleset Gábor bátyó!?

Úgy volt az - kezdi a mesét - hogy 
férjhez adták az én szeretőmet egy más, 
gazdagabb legényhez és a drágám még 
csak nem is ellenkezett. Esküvője napján 
feltőtekeztem rendesen a kocsmában, 
estefelé mikor meg szólalt a lakodalmas 
háznál a muzsika, mondom beugrok itt a 
sötét ut cából az udvarukra, megszoron-
gatni a táncba kicsit a Macát, - félsötét be 
úgy se ismer meg senki. Át is hajintot-
tam magam a kerítésen - de igen rossz 
helyre estem. Korábbi napon hátrébb 
helyre kőtöztették a budit, az itthagyott 
gödröt betakarták valami rissz-rossz 
deszkákkal, beszórták egy kis főddel 
oszt ámmen. No, én erre huppantam rá. 
Derékig beledzsampoltam /ugrottam/ a 
szerencsébe. Hát persze hogy összesza-
ladt a násznép...

Ma itt többé nincs maradásom!

Férfiember, ha csúfolt, szagot muta-
tott érezni irányomban azt szájon türül-
tem, de a fehérnép is vigyorgott rajtam 
hónapok múlva is, - na gyerünk innen 
minél messzebb! Kanadában kötöttem 
ki. Falumbeli jó cim bora régen kijött, 
- biztos helye volt egy szeszcsempész 
csapatban, be ajánlott maga mellé. Kana-
dából hordtuk a whiskit az Államokba. 
Tudtam én, hogy veszélyes dolog ez, ad-
dig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. 
Úgy is lett. Nagy lövöldözésbe kerülve a 
fináncokkal - cimborám fel bukott örökre 
- én meg elhajintottam a pisztolyt és meg 
sem álltam Detroitig. Ott ismertem meg 
Eszti nénédet - így lettünk házasok.

Hallgatom a történetet, megpróbá-
lom ráncokba rendezni az időt: az ameri-
kai szesztilalom 1920-tól 1933-ig tartott. 
Eszti néni, aki rokonom is és édesanyám 
jó barátnője, 1919-ben született és csak 
a forradalom után 1957-ben disszidált 
Amerikába. A húszas évektől az ötvenes 
éve kig is zajlott az élet. Persze-persze! 
- mindkettőjüknek ez a második házas-
sága.

Eszti néni
Drága kis Eszti mama életem megmen-
tője. Ő nem mesélt semmit, hiszen élete 
nyitott könyv.

A falusi parasztlánykák hat osztályt 
jártak, azután dolgoztak a szü lők mellett, 
- földdel, állatokkal. Férjhez mentek, ha 
eljött az ideje és gyermeket szültek.

A háború felborított mindent - Esz-
ter néni férje hazatért, de mozgal masabb 
életre vágyott, elment Pestre tűzoltónak 
- egy másik asszony oldalán. 

És itt jön az életmentés: harmadikos 
kissrác voltam, két fertőző betegség is el-
kapott, skarlát - diftéria.

Egyszerre érkezett orvos és Esz-
ti néni. Én már akkor közel a másik vi-
lághoz. Az orvos széttárta karját, itt már 
csak a penicillin segítene. Mi a kutyafüle 
az a penicillin?

Új gyógyszer - talán Debrecenben 
hozzá lehetne jutni a kórházban... Me-
gyek Debrecenbe, - kiáltott fel az én élet-
mentőm. Másnap meg volt a csodaszer. 
Mai napig szégyenlem, soha nem kérdez-
tem hogyan jutott hozzá.

A jóembereket megjutalmazza az 
Ég, bármihez kezdett, minden sikerült. 
Összepakolt és kislányával Pestre köl-
tözött, ötvenhatban egy hadiüzem rak-
tárosa. Persze hogy kiadta a fegyvereket 
a forradalomnak. Egy évvel később már 
Detroitban éjszakai pékségben dolgozik 
a lányával. A nyolcvanas években talál-
koztunk újra Floridában. Szép házban 
lakott, Gábor bácsival nagy egyetértés-
ben. Nyolchengeres Ford autóval furiká-
zott, boldogan mutogatta a három unoka 
fényképeit.

Volt még életében egy „nagy dobá-
sa”. Kicsalogatta édesanyámat is Ameri-
kába. Újra együtt a két barátnő és most 
már örökké együtt, remélem a mennyor-
szágban.

Szép Sanyi
Hogy Sanyi valóban szép volt-e, arra vála-
szolni nem tudok, mert én a női szépsé-
gek szakértőjévé próbáltam válni életem 
során. A feleségem szerint elég, ha valaki 
szoknyát visel és én máris..., na de erről 
talán máskor.

Vissza Szép Sanyihoz. Katonacim-
borám volt és majdnem barátom. Azért 
majdnem, mert megismerkedésünktől 
végleges elválásunkig az igaz barátság 
szakítópróbáit nem volt időnk végigvin-
ni, kikovácsolni.

A szép jelzőt édesanyámtól kapta, 
nem minden ironikus él nélkül. Sanyit 
egyszerűen selyemfiúnak tartotta.

Pedig az én cimborám olyan véletle-
nül lett kitartott, ahogyan Pilátus keve-
redett a credóba.

Nézzük, hogyan: megismerkedett 
egy nagyon csinos, helyes belvárosi kis-
lánnyal. A belvárosit hangsúlyozom, 
mert Sanyi terézvárosi, én erzsébetváro-
si a leányzó pedig Bp. V. kerületi. A bel-
városiakra kicsit úgy tekintettünk, mint 
a pesti polgár elitjére.

Könnyű volt nekünk Budán szol-
gáló katonáknak fővárosi lányokkal is-
merkedni, a ruszki stílusú egyenruhát 
59-60-ban kezdték magyarosra cse rélni, 
a lányok szeme megakadt rajtunk. Sanyi 
bejáratos lett a váci utcai lakásba, egy 
jó módú maszek kárpitos lányához, és 
egyszer csak-hipp- hopp! - már nem a le-
ányzó várta és üdvözölte megkülönböz-
tetett szeretettel, hanem a még mindig 
gyönyörűen vonzó - igaz Sanyinál húsz-
évvel idősebb anyuka.

Nem könnyű ám húsz évesen eluta-
sítani egy ilyen lehetőséget! Anya és lá-
nya hogyan intézték el egymás között a 
dolgot, ez örök titok marad, de Sanyit a 
gazdag maszekné elhalmozta mindennel, 
mit szem-száj kívánhat. Szabónál csinál-
tatott öltöny, kézműves cipő - sőt! horri-
bile dictu - még egy használt bogárhátú 
Volkswagent is kapott szerelmétől.

Sanyi barátom kicsit restellette a dol-
got, de egy kabaréban a Vörös Kabostól 
hallott tréfával ütötte el a dolgot:” Mit 
tegyek, ha én vagyok a zsánere”.

Kapcsolatuk évekig tartott. Már 
nős családos ember voltam, ritkán ta-
lálkozgattunk és egy kellemetlen, de 
nem végzetesen súlyos félreértés miatt 
összeszólalkoztunk.

Talán szabadulni akart a már terhes 
szerelmi kapcsolatból, rövidesen, disszi-
dált. Ötven éve szem elől tévesztettem és 
nem sikerült elnézést kérnem, - hiszen 
én követtem el hibát.

Aki tudja, hol van JÁRVÁS SÁNDOR 
autóvillamossági szerelő,  kérem nálam 
jelentkezzen, telefonon.

T.: 06-26-395-388 

Szívességét megköszöni, 

■ Asztalos Lajos
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Szeptember 22-én nevezetes és él-
ményekkel teli délután várt a helybé-
li lakosokra és az ide látogató vendé-
gekre, s akik a 4 órára meghirdetett 
Schubert hangversenyre igyekeztek, 
már a kezdés előtt 15-20 perccel 
alig találtak ülőhelyet a református 
templom padsoraiban.

Amennyiben kívülálló olvasná e 
sorokat, joggal kérdezhetné - Schu-
bert hangverseny a templomban?

Itt helyben már szinte megszo-
kottá vált, hogy a templomban az 
első időkben kissé bátortalanul fel-
hangzó tetszésnyilvánítást az utóbbi 
években akár vastaps is váltsa fel, 
köszönhetően Kovách Tamás lelkész 
úrnak, aki örömmel adott lehetősé-
get hangversenyek, akár igényes elő-
adások  megtartására. Ez alkalommal 
is tapsra bátorította a hallgatóságot. 
Köszönettel tartozunk ezért, mert a 
szép, műemlék templomban felhang-
zó muzsika igazi élvezetet nyújtott.

A nagy muzsikust, rövid életpá-
lyáját bemutató Dr. Richter Pál ze-
netörténész, akadémikus, Polka Tu-
rán Pál múzeumigazgató, valamint 
Tabajdi Zsuzsa történész előadása 
közelebb hozta a hallgatósághoz 
Schubertet mint embert is.

A műsoron szereplő szonáták, 
dalok és zongoraművek megszó-
laltatói, Bodoky-Krause Annamá-
ria, Rónaszéki Tamás, Déri György, 
valamint Gaál-Wéber Ildikó igazi, 
felejthetetlen zenei élményt nyúj-
tottak mindnyájunknak, akik hiá-
nyolva a sajnálatos okból elmaradt 
Pócsmegyeri zenés esték élvezetét, 
a szép muzsika reményében jöttünk 

el a meghirdetett hangversenyre, 
amely színvonala ellenére csak kí-
sérő programja volt a rendezvény 
másik fénypontjának, az emléktábla 
elhelyezésének az ú.n. Esterházy kú-
ria bejáratánál. 1818-ban Schubert, 
bátyjának írt levelében ugyanis em-
lítést tett arról, hogy szüretre Pócs-

megyerre látogat az Esterházy gró-
fok birtokára. Ezt a kedves eseményt 
kívánta emléktáblával megörökíteni 
a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális 
Egyesület. Az ünnepélyes alkalom 
megteremtéséhez támogatást nyúj-
tott a község Önkormányzata, mind 
anyagiakkal, mind az Esterházy kúria 

tornácán megrendezett vendégség-
gel, ahol jórészt a falubeli asszonyok 
csodás süteményeit (köszönet érte) 
kóstolhattuk, Kajos Lászlóné Ani és 
Szente Sándorné Julika, Kulturális 
Bizottsági elnök kínálásával.

A szép emléktábla az épület Du-
nára néző frontján került elhelye-
zésre és Dr. Borzsák Enikő, a Zöld-
szigeti Kör elnöke, a rendezvény 
főszervezője, valamint Gombás Jenő 
alpolgármester avatta fel ünnepélye-
sen. Az avatási szertartás részeként 
a fent említett, Schubert által írt le-
velet két fiatal, Bertalan Melinda és 
Morvai József olvasta fel németül, 
illetve magyarul.

A vendéglátást követően a zselizi 
Franz Schubert Múzeum igazgató-
ja Polka Turán Pál hozta el hozzánk 
szavakban a ma múzeumként szolgá-
ló épületet és a valamikor ott lakó, 
az Esterházy grófkisasszonyok „házi 
tanítójaként” működő muzsikust, 
magával ragadó mesélő stílusban, 
egyúttal eredeti relikviát, valamint a 
nagy muzsikusról készült rajzot ado-
mányozott Pócsmegyernek.

Mondhatjuk, hogy a 2013-as év 
kiemelkedő eseménye volt ez a Franz 
Schubertre emlékező délután, me-
lyet a szép süttői mészkőből készült 
tábla idéz majd emlékezetünkbe.

Emléktábla őrzi az egykori híres vendéget
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A nagy sikerhez elsősorban a szer-
vezést átvállaló Kovách Tamás lelki-
pásztor fáradhatatlan munkája, a mél-
tó környezetet kialakító dolgozók, és 
a remek vendégség járult hozzá. Az 
épület rendelkezésre bocsátásáért kö-
szönet illeti a Kónyi házaspárt.

Talán nem tűnik szerénytelenség-
nek, ha az ott lévő hallgatóság nevé-
ben mond köszönetet

■ Csémy Istvánné

ÚJRA MEGNYÍLT
PB-GÁZ CSERETELEP

 

SZIGETMONOSTOR, RÉV  U. 1/A.
TELEFON: 06-20-911-78-94

(NEMZETI  DOHÁNYBOLTNÁL!)

KICSI  PALACK:   4.990  Ft
NAGY  PALACK: 11.700  Ft 

NYITVA: Hétfő – Péntek: 13-19 h-ig
Szombat: 8-14  h-ig • Vasárnap: 8-13  h-ig

DÉLELÕTTI  CSERE  ESETÉN
TELEFONOS  EGYEZTETÉS ALAPJÁN!  

Emléktábla őrzi az egykori híres vendéget


