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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat és 

intézményei bankszámlaszáma megváltozott.
Kérjük, hogy az Önöknél lévő CIB bankos csekkeket NE HASZNÁLJÁK!

Aki átutalással kíván fizetni az alábbi számlaszámokon megteheti:

Bankszámla megnevezése: Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma
Pócsmegyer Község Önkormányzata pénzforgalmi bankszámla 11784009-15731041
     Építményadó számla 11784009-15731041-02440000
     Telekadó számla 11784009-15731041-02510000
     Kommunális adó számla 11784009-15731041-02820000
     Gépjárműadó számla 11784009-15731041-08970000
     Iparűzési adó számla 11784009-15731041-03540000
     Talajterhelési díj számla 11784009-15731041-03920000
     Eljárási illeték számla 11784009-15731041-03470000
     Bírság számla 11784009-15731041-03610000
     Késedelmi pótlék számla 11784009-15731041-03780000
     Egyéb bevételek számla 11784009-15731041-08800000
Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatala pénzforgalmi bankszámla 11784009-15393740
Barangoló Óvoda pénzforgalmi bankszámla 11784009-16788716
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Galambóc vára

Halász Béla református püspök

Újvidék, ortodox püspökség

DÉLVIDÉKI KÉPES ÚTI BESZÁMOLÓ / KÉPEK

Kazán-szoros

Hertelendyfalvai református templomÚjvidéki római katolikus templom

Péterváradi erõd

Újvidéki városháza

Székelykeve, tájház Szendrõ vára



3PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ
2013. NOVEMBER 20.

www.pocsmegyer.hu

DÉLVIDÉKI KÉPES ÚTI BESZÁMOLÓ – 2. RÉSZ

Délvidéki képes úti beszámoló 
2. rész
A következő nap Vajdaság tartomány 
fővárosába, Újvidékre látogattunk, 
amely csak a törökök kiűzése után 
alakult ki, elsősorban szerb és 
német betelepülőkkel. Jelenleg a kb. 
230.000 lakos csupán 5%-a magyar, 
mégis a délvidéki magyar kulturá-
lis élet fontos központja. Itt van az 
Újvidéki Magyar Színház, a Fórum 
könyvkiadó, az egyetemen magyar 
tanszék és Hungarológiai Intézet 
működik, itt adják ki a Magyar Szó 
hetilapot, és itt van a magyar nyelvű 
rádió és televízió szerkesztősége is.

Itt várt bennünket Faragó Zol-
tán, bácskai fiatalember, aki a 
további útjainkat vezette. Szép sétát 
tettünk a városban, melynek főtere 
lenyűgöző. A városházát és a Mária 
Neve katolikus templomot Molnár 
György, újvidéki építész tervezte. 
Különleges a mór stílusú ortodox 
püspökség épülete. A város leghan-
gulatosabb utcája a Duna-utca, itt 
van a Külföldi Művészeti Múzeum 
és a hatalmas Vajdasági Múzeum. 

A Duna túlsó oldalán magaso-
dik a péterváradi erőd. Az 1692-től 
épülő vár a Habsburg birodalom leg-
nagyobb erődrendszere lett. 

Ezután hosszú utat tettünk meg 
a történelmi Magyarország egyik 
legdélebbi településéig, Széke-
lykevéig. Az Al-Dunához 130 éve 
telepítettek három bukovinai széke-
ly falut, ezek közül ez a legnépesebb 
kb. 2500 lakossal, nyolcosztályos 
kizárólag magyar tannyelvű általá-
nos iskolával. Itt Dani Ernő jókora 
vendéglőjében várt bennünket finom 
pálinkával és meleg vacsorával. Ezu-
tán nagyon kedves szállásadóknál 
nyertünk elhelyezést három éjsza-
kára.

Ízelítőnek az itteni tájházból 
mutatok egy képet.

A szálláson kapott dús reggeli 
után csodálatos kirándulásra indul-
tunk a Kazán-szorosba.

Útba ejtettük a Duna partján levő 
hatalmas Galambóc várát. A roman-
tikus nyolctornyú várat

a 13. században a magyarok 
építették, de később török kézre 
került hosszú évszázadokra.

Galambóctól a Vaskapu-erőművekig 
tartó szurdokvölgy leglátványosabb 

szakasza a több száz méter magas 
sziklákkal szegélyezett, de mind-
össze 150m széles Kazán-szoros. 
A rómaiak után 1700 évvel, gróf 
Széchenyi Istvánnak jutott először 
eszébe a Duna hajózhatóvá tétele 
ezen a szakaszon. Az 1830-as éve-
kben került sor a legnagyobb 
sziklazátonyok felrobbantására, így a 
folyó évi 150 napra hajózhatóvá vált, 
a vízállástól függően. A kor techni-
kai színvonala csak a 19. sz. végén, 
Baross Gábor minisztersége idején 
tette lehetővé, hogy további sziklák 
felrobbantásával hajózhatóvá váljon 
a Duna. 

Visszatérőben, Szerbia  legna-
gyobb középkori várát csodálhattuk 
meg Szendrő város központjában. A 

várat 1430-ban építtette Brankovics 
György, szerb despota.

A következő nap vasárnap lévén, 
a másik bukovinai székely faluban, 
Hertelendyfalván vettünk részt ünne-
pi istentiszteleten, amellyel a falu 
letelepedésének 130 éves évfordulóját 
ünnepelték. A szépen felújított tem-
plomban ekkor találkoztunk az igen 
karakteres megjelenésű Halász Béla 
ref. püspök úrral.

Egy újságíró mesélte, hogy ittjár-
takor megkérdezett egy öreg szék-
elyt, hogy tudtak itt megmaradni 
ezen a távoli vidéken? Az öreg azt 
válaszolta: Tudod, fiam, mi úgy gon-
doltuk, hogy a világ szebb velünk, 
mint nélkülünk.

 ■ Dr. Kiss András

Pest megye közművelődési 
szakemberei Vecsésen
2013. október 15-16-án tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a Pest 
Megyei Népművelők Egyesülete és a Nemzeti Művelődési Intézet Pest 
Megyei Irodája a megye közművelődési szakembereinek és önkormányzati 
tisztségviselőinek szakmai tanácskozását. A program helyszíne a tavasszal 
átadott, kiváló adottságokkal rendelkező vecsési Bálint Ágnes Kulturális 
Központ volt. A szakmai találkozó első ünnepélyes mozzanataként - egy 
országosan is egyedülálló, szép hagyomány keretében - Tapodi Katalin a 
Pest Megyei Népművelők Egyesületének elnöke és Szlahó Csaba Vecsés 
város polgármestere átadták a Pest megye közművelődési intézményeiben 
10-20-30 éve dolgozó technikai, gazdasági munkatársak jubileumi ezüst 
medalionját, majd a közművelődési szakemberek szakmai hűségéért 
alapított Ezüstgyűrűvel szimbolizált díjakat. Pócsmegyerről a Művelődési 
Ház és Könyvtár munkatársa, Karsai Gábor kapott ezüstgyűrűt. Szívből 
gratulálunk neki!

Forgalmi rend változás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közmeghallgatáson elhangzott 
kéréseknek megfelelően kihelyezésre kerültek a forgalomirányító táblák az 
alábbi útszakaszokon:

• körforgalom és a hozzá tartozó elsőbbség adás kötelező tábla a 
Liget téren 

• zsákutca táblák: az Akácos-Nefelejcs utca, a Liliom-Nefelejcs utca, 
a Mókus utca és a Virág utca elején 

• szemetet lerakni tilos tábla a Megyeri fasor külterületi részén és a 
Vágóhíd utca elején, illetve végén

Kérjük, fokozott figyelemmel közlekedjenek az említett útszakaszokon!
■ Pócsmegyer Község Önkormányzata



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ
2013. NOVEMBER 20.4

www.pocsmegyer.hu 

VÍZ

A VÍZ  az egyik alapvető feltétele az 
életnek az emberek az állatok és a növé-
nyek számára is.

Régen a vizet közvetlenül a termé-
szetes forrásokból és kutakból nyerték, 
ezért a természet ajándékai eredeti for-
májában maradtak benne és táplálták 
az emberi szervezetet. Ha kellett gyó-
gyították is,  a 19.sz-ban ismert volt 
, ma ismét visszatértek a Kneipp féle 
vízgyógyászathoz.     Itt a faluban is él 
egy ember, aki hitelesen tudja bizonyíta-
ni Németországban a Kneipp klinikán 1 
hetet töltött, gyógyították.

Az IVÓVÍZ alapvető feltétele,hogy 
feleljen meg a fogyasztók számára eszté-
tikailag, hiszen először látjuk, aztán sza-
goljuk és végül ízleljük, megkóstoljuk. 
Az, hogy ízlik vagy sem, nem jelenti, 
hogy kifogástalan.  A vizet akkor lehet 
ivóvíznek minősíteni, ha az emberi szer-
vezet számára teljesen veszélytelen.

Hivatalosan (az ivóvíz szabványok 
előírásaiból)  az ivóvíz minősítése fizi-
kai, kémiai, bakteriológiai, hidrobioló-
giai, toxikológiai és radiológiai jellemzői 
alapján történik. Alapvető követelmény 
az ivóvízzel szemben, hogy ne tartal-
mazzanak az emberre ártalmas élő és 
élettelen anyagokat, viszont mikró és 
makró elemeket és sókat tartalmazzák..

  pH   érték  4,5  minimum.     Maxi-
mum :  8,5  lehet.     (labor eredményből 
ismert érték)

Bár mennyire is hihetetlen az ember  
teste 7O-75%-ban vízből van.

Nagyon fontos lenne az egészségünk 
érdekében oda figyelni a táplálkozás 
során az arányokra.

Tehát 3O% szilárd táplálék,  7O% 
folyékony táplálék.

Csak a tiszta víz viszi ki a fölösleges, 
haszontalan anyagokat, a salakanyagot a 
testünkből.

  Az emberi szervezet úgy van kita-
lálva, hogy magától működne, ha hagy-
nánk. Ha nem iszunk eleget és nem 
tudatosan táplálkozunk, hanem mindent 
megiszunk, megeszünk, ami elénk kerül, 
azt gondolja az agyunk, ami minden 
folyamatot is irányít, hogy szükséges 
ahhoz, hogy testileg, lelkileg és szelle-
mileg is tökéletesen működjünk, vis. 
Egészségesek legyünk.

A táplálékot a szokásos úton a szer-
vezetünk lebontja és beépíti, ahova kell, 
de ha olyat eszünk, amivel nem tud mit 
kezdeni, sehova nem passzol, akkor 
elraktározza, visszatartja, nem üríti ki. 
Ezek a ki nem ürült dolgok egy része 
elkezd lebomlani, de a szervezetünk ezt 
is tudja kezelni A májunk több mint 
ötszáz féle műveletet lát el. Kiválasztó 
szervünk a máj mellett a vese és a bőr is. 
A  tini pattanások éppen arról szólnak, 
már telítődött a szervezet   édességtől, 
tejtermékektől, csokitól, kakaótól, felvá-
gottaktól, csipsz-től, stb. Megjelennek a 
pattanások, miteszerek, .  Nem szabad 

kétségbe esni, mindössze végiggondo-
lom mit ettem az elmúlt 2-3 hétben 
minden nap, ezt nem eszem egy darabig 
és már is látható a tükörben, nem jön 
több pattanás és ami van is gyógyul, ha 
el nem vakartam és meg nem fertőzte 
a többit is. Még ekkor is van megoldás, 
az agyon titkolt hidrogénperoxid, 6%-os 
változatával bekenjük pár pillanatra, míg 
nem csíp, lemossuk, culevit  krémmel 
bekenjük és pár nap alatt  a szerveze-
tünk el is tünteti, mint ahogy megjele-
nítette. Természetesen ilyen esetben is 
több tiszta vizet kell innunk, a napi 1,5 
liter nem elegendő.

A sör nem tartozik a víz kategóriába, a 
szörpök, üdítők, levesek, kávé, tea sem!!

A VÍZ-nek van egy sokak számára 
már ismert tulajdonsága: átvesz min-
denféle információt!

A VÍZ információ hordozó!  Hogy 
lehet ezt elképzelni?  Egyszerűen.  Meg-
fogom a két kezemmel a vizes palackot 
és csupa szép és kellemes dolgot gon-
dolok, majd megkóstolom a vizet, ami a 
palackban van. Finom kellemes a szem-
nek is. Egy másik üveg vizet megfogva 
csupa goromba, kellemetlen dolgot gon-
dolok, nem csak az íze a színe is meg-
változik. Ezt mindenki meg tudja csinál-
ni! Érdemes kipróbálni, persze ha nem 
hiszek abban amit csinálok, akkor nem 
is várhatom el, hogy sikerüljön, ehhez a 
hithez nem kell beülni a templomba.

  Dr M. Emoto japáni alternatív 
orvos, csodálatos könyvvel örvendez-
tette meg a világot. MRA (mágneses 
rezonancia-analizáló) készülék, ami az 
emberi szem számára láthatóvá teszi a 
vizsgált anyagban lévő energiát. Tehát 
a megfagyott vizet ezzel a készülék-
kel vizsgálta és megdöbbentő dolgokat 
tapasztalt. Ha zene, ima, vagy pozitív 
gondolatok kerültek a vízbe, meseszép 

csipkére emlékeztető szabályos alak-
zatok jelentek meg (hópelyheknél már 
ismert), viszont, ha negatív, goromba 
, otromba , kellemetlen , vagy agres-
szív hatás érte a vizet, összevisszaság 
és kuszaság  volt látható. Miután tud-
juk a VÍZ információ hordozó, akarok 
én rossz vizet inni?  Semmi idő alatt 
át tudom polarizálni, csak megfogom! 
Ennyire egyszerű.

Gyerekek és főleg a szopizós babák 
körül még mindég nincs egyet értés, 
mikor mennyi milyen vizet igyon. 
Milyen vízből készüljön a tápszer, ha 
szükséges, a tea, a főzelék, rendkívül 
fontos erre odafigyelni. Itt a szigeten 
kiváltságos helyzetben vagyunk, amit 
meg kell köszönni és hálásnak kell 
lenni, hogy nem szennyezhetik hívatás-
szerűen a földeket, így a növények is 
egészségünket szolgálják, az állatok is, 
akik ezt a növényt eszik, mi meg meg-
esszük az álatokat. Ezek az információk 
nem tűnnek el se a főzés, se a szárítás, 
se a fagyasztás során!

  Földanyának nevezik a Földet az 
ezoterikusok, olyan, mint egy igazi anya, 
mindenféle földi jóval ellátja a gyerekeit, 
dédelgeti az emberiséget.

  Kárpát- medence VÍZ nagyhata-
lom is, gyógyvizünk világhírű. Szentend-
rei sziget nem csak az ősi ártatlanságát 
őrizte meg itt 26 km-re BP-től, hanem a 
vízkészletét is, tudjuk milyen fontos.

  Szeretném még megemlíteni a 
Magyar Szent helyeket, ahol szintén 
benne van az információ az ott található 
forrásvizekben. Sokak számára megle-
pő, csodás gyógyulásokról számolnak 
be azok az emberek, akik rendszeresen 
isznak a Szt. helyről származó vízből, 
viszont itt is érvényes, hit nélkül semmi 
nem működik.

■ Besze Judit

V Í Z
Víz szerepe az ember életében egy természetgyógyász szerint

1. Október 19.én éjszaka eddig isme-
retlen tettes(ek) gépjárművel megron-
gálták a Tulipán utca 15 alatti ingat-
lan kerítését. A Rendőrség keresi az 
elkövető(ke)t.
2. Nem sokáig örülhettünk a megtisztí-
tott alsó strandi lejárónak. Most kb 20 
méterrel távolabb rakta le hulladékát 
az ismeretlen elkövető.
3. Pócsmegyer határában járva lettem figyelmes a Vízművek védett területén talál-
ható trágyadombra. Környezetvédelem ÓH!

■ Gyimesi János fotói

1.

3.2.
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DUNAKANYARI CSATORNÁZÁSI PROJEKT – ÖSSZEFOGLALÓ 

DUNAKANYARI CSATORNÁZÁSI PROJEKT – ÖSSZEFOGLALÓ
Beszámoló a KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0061 azonosító számú, Szen-
tendrei szennyvíz-agglomerációhoz 
tartozó települések csatornahálóza-
tának bővítése tárgyú projekt előre-
haladásáról.

Közbeszerzések
A Támogatási Szerződés aláírását 
követően, (2011. december 19.) a 
Társulás a Közbeszerzési Szakértő 
céggel megkezdte a projekt lebonyo-
lításához szükséges közbeszerzések 
előkészítését. Első körben a műsza-
ki ellenőr, a projektmenedzsment és 
a jogi feladatok ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárás dokumentumai 
kertültek benyújtásra a Támogató 
Szervezethez, valamint a Közbeszer-
zési Főfelügyelőséghez minőségbiz-
tosítás céljából. 

•
A jogász eljárás nyertese a Rideg 

Ügyvédi Iroda. A szerződés 2012. 
november 8-án aláírásra került. 
(5.900.000.-Ft)

•
2012. október elején indult 

a mérnök kiválasztására irányuló 
eljárás. Az eljárásban két ajánlatte-
vő nyújtott be pályázatot, a nyer-
tes az UTIBER-KÖMI-EUROUT 
konzorcium lett. Szerződéskö-
tés 2013. március 19-én megtör-
tént.(118.800.000.-Ft)

•
2012. október hónapban jelent 

meg a projektmenedzsmenti felhí-
vás. A projektmenedzsment kivá-
lasztásánál a Társulási Tanács nyer-
test hirdetett, azonban az ADITUS 
Kft, a Közbeszerzési Döntőbíróság-
hoz fordult jogorvoslati kérelemmel. 
Beadványuk elutasításra került, így 
a nyertes pályázóval Perfektum Pro-
ject Kft, a szerződés 2013. július 30-
án aláírásra került. (55.795.000.-Ft)

• A PR (Nyilvánosság bizto-
sítása) eljárás nyertese a Szentend-
re Kulturális Kft lett. Szerződéskö-
tés 2013.05.28. A cég megkezdte 
munkáját, melynek eredményeként 
elkészült a projekt weblapja (www.
dunakanyaricsatornazas.hu). Az 
oldal kialakítása folyamatban van, a 
Társulattal valamint a projektirodá-
val egyeztetésre vár. 

• Vagyonértékelés elkészíté-
sére a BDL Kft-t három meghívásos, 

tárgyalásos eljárás keretében válasz-
totta ki a Társulás Tanácsa. Szerző-
déskötés 2013.06.03. (23.000.000.-
Ft) . A vagyonértékelés a DMRV-
vel, valamint a településekkel való 
egyeztetés után, szeptember hónap-
ban elkészült, a Támogató felé meg-
küldésre került. 

A kivitelező közbeszerzési eljá-
rásnál, a pályázatok benyújtásának 
határideje 2013. szeptember 16-a 
volt. A kivitelezést a kiírásban „A 
rész” (Szentendre, Leányfalu, Tahi-
tótfalu) és „B rész ”(Szigetmonos-
tor, Pócsmegyer) bontottuk, mivel 
mindkét részterület   kivitelezése a 
természeti adottsága miatt, más és 
más technológiára szorul.

A megadott határidőre az alábbi 
pályázatok érkeztek:

„A”  rész: Dunakanyar konzorci-
um (A - Híd Építő Zrt + Penta Álta-
lános Építőipari Kft)

„B” rész: Dunakanyar konzorci-
um valamint SADE Magyarország 
Mélyépítő Kft

Az ajánlatok kiértékelése, hiány-
pótlások megküldése folyamatban 
van. Szerződéskötés várható idő-
pontja: 2013. november 18.

Tenderterv
A végleges tenderterv többszö-
ri módosítás után 2012. december 
hónapban elkészült. A kivitelezői 
közbeszerzés dokumentumai közé 
tartozik, így megküldésre került a 
Támogató Szervezetnek. A többszöri 
módosítás oka, az állandóan változó 
érintettek köre (lakosság), valamint 
a hatóságok által kért korrekciók. A 
terv a közelmúltban átadásra került 
a mérnök csapatnak. A kiviteli terv 
elkészítése a kivitelező feladata. 
Szerződéskötés után elkezdődik a 
terv elkészítése, engedélyeztetése. 

Kifizetések benyújtása
A mai napig 11 db kifizetési kérel-
met nyújtottunk be (előkészület 
költségei, Közbeszerzési Szakértő 
díja, Szerződött partnerek számlái) 
a Támogatóhoz. A lehívott támoga-
tás nagysága 55.835.423.-Ft. 

Projekt Előrehaladási Jelentés 
(PEJ)

A Támogató felé a Társulásnak fél-
évente előrehaladási jelentést kell 
benyújtani, mely az elmúlt 6 hónap 
eseményeit, aláírt szerződéseket, 

valamint a vállalt indikátorokban 
történt változást mutatja. Ez idáig 
három jelentést küldtünk, mindhá-
rom elfogadásra került.
A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 
beruházásunkat kiemelt jelentőségű 

projektté nyilvánította. 
Ez nagymértékben megkönnyíti és 
meggyorsítja a közigazgatási hatósá-
gokhoz benyújtott dokumentumok 
elbírálásának határidejét (pl kiviteli 
tervek engedélyeztetése).  A döntést 
30 napon belül meg kell hozni a ható-
ságoknak. A szakhatósági állásfoglalá-
sok kibocsátásának határideje 10 nap.

Ellenőrzések 
Ez idáig két alkalommal esett át a 
Társulás ellenőrzésen a Támogató 
Szervezet, valamint a NAV által. A 
helyszíni szemle során vizsgálták az 
addig keletkezett dokumentumokat, 
közbeszerzéseket, könyvelést.

Örömünkre szolgál, hogy mind 
az Energia Központ, mind a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség jelen-
tésében nem tudott hiányosságról 
beszámolni, mindent rendben talált.
DCST Társulási Tanácsa: Felügye-
lő Bizottság, Közbeszerzési Bíráló 

Bizottság, Projektiroda
A Társulás vezető döntéshozó szer-
ve, az érintett települések polgár-
mestereiből álló Társulási Tanács. 
Minden egyes döntést igénylő kér-
dés felmerülése esetén, a Tanács 
összehívásra kerül. Ez idáig 31 alka-
lommal üléseztek, ahol számtalan 
napirend került megtárgyalásra. 

Felügyelő Bizottság: Társulás 
működésének és gazdálkodásának 
ellenőrző-felügyelő szerve, mely a 
települések által delegált tagokból 
áll (5 fő). Fő feladata a projektiroda 
munkájának, a Társulás pénzfelhasz-
nálásának az ellenőrzése. FB ülést 10 
alkalommal tartottunk.

Projektiroda: Feladata a Csator-
názási Társulás működtetése, admi-
nisztrációjának a vonatkozó jogsza-
bályok szerinti elvégzése, kapcso-
lattartás a településekkel, Támogató 
Szervezettel, egyéb résztvevőkkel..

Közbeszerzési Bíráló Bizottság: A 
közbeszerzési eljárások során, dönté-
si javaslatot tesz a Társulás Tanácsa 
elé. Tagjait szintén a települések de-
legálták (5 fő).  Az elmúlt időszakban 
13 Bíráló Bizottsági Ülést tartottunk.
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EMLÉK GELLÉRT EMMÁTÓL

Ki volt Gellért Emma?
A Kisbíró olvasói közül ma már alig 
valaki emlékezhet rá. Ha úgy fogal-
mazok, hogy Péchy László (1897–
1978) feleségétől mutatok most be 
egy emléket, akkor azért többen tud-
ják, kiről van szó. Férjéről, a surányi 
kápolna építészéről a júniusi szám-
ban írtam.

Gellért Emmustól/Emmytő l 
(1902–1977) sok emléket őrzök 
édesanyám, Csepregi Horváth Lilian 
(1902–1991) hagyatékából. Nagyon 
jó barátnők voltak. Mindketten 
budapestiek. Egyszerre építtettek 
nyaralót 1937-ben Surányban, két 
egymás melletti telken, amelyeket 
nem választ el kerítés. Emmus már 
férjezett volt, Lilian még hajadon. 
Ezért sokat segített neki „a surányi 
dolgokban” Péchy Laci.

Gellért Emma pedagógus végzett-
séggel rendelkezett, 1920-ban nyerte 
el „néptanítói” oklevelét. Tanított 
ipari tanulókat is. 1934-ben ment 
férjhez. Miután két gyermekét meg-
szülte, hamarosan nyugdíjaztatta 
magát, családjának szentelte magát. 
Így is meg tudtak élni. 1926–1946 
között rendszeresen kézimunka-dél-
utánokat tartott barátnőinek, ame-
lyeken alkalmanként Lilian is részt 
vett, aki rajztanárként jól értett a 
népművészethez, szőttesekhez, hím-
zésekhez. Népi kézműves technikák-
kal is foglalkoztak. Emma és Lilian 
között igen gyakori volt a találkozás, 
telefonbeszélgetés, levélváltás. A 
most bemutatott kézírás 1939 tava-
száról való, amikor már utómunká-
latok folytak Péchyék és Lilian surá-
nyi kertjében. A lejtős telkeket tera-
szokra, egy alsó és egy felső részre 
osztották, egy betonlépcső-szakasz 
is épült köztük. Iszapot és „sóder”-t 
hozattak a kerti utakra és a ház előt-
ti, szintén homokos területre, ahova 
nyugágyakkal pihenni, olvasni, varr-
ni, hímezni. A télen is Surányban 
lakó, mindkét telken bejáró kertész-
ként alkalmazott Ficsor Istvánékhoz 
adták téli megőrzésre a tornácpár-
kányuk muskátli-töveit. Áprilisban 
Péchy László megtervezte, és nyárra 
fölépült Lilian kertje sarkában az úri 
nyaralókertekben kedvelt építmény-
típus képviselője, a nyitott oldalú, 
filagória (az építész kifejezésével), 
azaz lugas (az építtető által használt 

megnevezésével). A levelezőkarton 
olvasata (P= pengő):

Édes Liliankém! Most beszámolok a 
surányi dolgokról. A földmunka nagyobb-
részt kész s azt mondja Laci hogy nagyon 
jól mutat. A gyepeket is elhelyezte az Ist-
ván. Eddig 106.50 P volt István kiadása 
s szükséges még körülbelül 5 P napszám 
4 P iszap a 6 P sóder az utakra. A felső 
lépcső nincs meg, mert jobbnak vélik így 
hagyni tekintve hogy nagyon meredek. A 
mi részünkre Laci ma kivitt 3 kg fűma-
got, Nálad kb 4 kg fog kelleni. Hogy a 
pénz dolgába fennakadás ne legyen Laci 
kifizetett Istvánnak 25 P-t mely összeg 
a májusi díja tehát az általad küldött 
összeg (50+50) a földmunkákra ment. 
Laci még kifizette a muskátlik őrzését 
is melyből a Te részed 2.50 P – Ezzel 

szemben 2 fuvar iszapot átvettünk Tőled 
ezért tartozunk 1.60 P-vel. Végered-
ményben tehát kapunk majd Tőled 20 
P + 12.50 + 2.50 – 1.60 = 33.40 
P / A kutat kedden fogják megcsinálni 
még nem tudjuk mibe kerül. A filagória 
ügyben beszélt Laci az emberrel, jövő 
vasárnapra megcsinálja a költségvetést. 
Laci szerint nagyon rendesen, jól néz ki a 
Te uj felső részed, jaj de kíváncsi vagyok. 
Liliankém, most bucsuzom, mert nagyon 
álmos vagyok, de csók leveledért, majd 
élőszóval bővebben. Tehát kedden 1/4 6 
és 1/6 6 közt a szőtteseknél, addig is ölel 
szeretettel Emmyd –

■ Balogh Jánosné 
Horváth Terézia

Emlék Gellért Emmától
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HÁLAÁDÁS A REFORMÁTIS TEMPLOMÉRT

November 10-én hálaadó istentisz-
teletre gyűltek össze Pócsmegyer 
reformátusai. Tíz esztendeje épült 
újjá templomuk, amit ma is csoda-
ként élnek meg. Minden belépés a 
templomajtón eszükbe juttatja, mily 
hatalmasan cselekedett velük az Úr… 
Tíz év távlatából még inkább érzé-
keljük, hogy egészen különös, felül-
ről való vezettetésben volt részünk. A 
helybéliek féltő szeretete, imádsága, 
emberileg nehezen felfogható áldo-
zatvállalása a jövendőért is történt. 
Azért, hogy a nyomukba lépő nem-
zedékeknek legyen hely, ahol Istent 
dicsőíthetik, és kegyelméből megújul-
hatnak. Tíz esztendő után még inkább 
érezzük, micsoda lehetőség a meg-
újult templom. Ma sem tud más lenni, 
mint az istenkereső, kérdéseire választ 
váró, megnyugvásra, békességre igyek-
vő ember lelki otthona. Az újjáépülés 
csodája jele annak, hogy meghívottak 
vagyunk az Istennel való közösségre!

A templom mellett elhelyezésre 
került új hirdető szekrényben a fény-
képes tablók mindenki számára érzé-
keltetik a hajdani építkezés méreteit. 
Köszönjük szépen Vitálos Tamás asz-
talos ajándékát! 

Az ünnep többszörös volt, hiszen 
az istentiszteletünkön hitvallásunk-
ra, a 450 éves Heidelbergi Kátéra is 
emlékeztünk. Dr. Szűcs Ferenc teo-
lógiai professzor igehirdetése mélyen 
megérintette az ünneplő gyülekezetet. 
Megértettük belőle, hogy a Káté eszköz 
kíván lenni, hogy eljussunk az igazi 

forráshoz, Isten igéjéhez. Ebben van a 
rendeltetése, és ezt tölti be több évszá-
zada nagy áldással református népünk 
körében.

A harmadik kerek évforduló, amely 
a gyülekezetet hálaadásra indítot-
ta Kajos László gondnok úr és Tóth 
Lajos testvérünk presbiteri szolgálatba 
állásának 25. évfordulója. Megható 
volt őket ez alkalomból köszönteni és 
negyedszázados szolgálatukért hálát 
adni. A presbiter társak ajándékaként 
átadott mívesen faragott táblákon két 
ige olvasható: „Áldjon meg téged az 
Úr, és őrizzen meg téged!” (4Mózes 
6,24) és „Az Isten szeretet.” (1János 
4,8).    

E jeles alkalmon öröm volt együtt 
lenni hollandiai református testvér-
gyülekezetünk képviselőivel. Imádsá-
gaik, áldozatvállalásuk, irántunk való 
őszinte szeretetük, figyelmességük 
jele annak, hogy lehet másképp is a 
mai, elhidegült Európában…

Délután vetítéssel folytatódott 
a megemlékezés. Csengő Tschörner 
András presbiter testvérünk művészi 
igényességgel állította össze az épít-
kezés képeit. Kiss András doktor úr 
pedig közzé tette lenyűgöző pócsme-
gyeri portré- és tájképgyűjteményét. A 
fotók önmagukért beszéltek. Alkotó-
juk rendkívüli érzékkel, a táj és ember 
iránt való őszinte szeretettel rögzítette 
a pócsmegyeri élet karakteres pillana-
tait. Javasoljuk a rendkívüli élményt 
jelentő képek újbóli levetítést! Nem 
tudom, van-e még egy olyan falu kis 

hazánkban, ahol ennyi kiváló fotós 
dokumentálja a mát egy szépnek és 
boldognak remélt jövendőre... 

A pócsmegyeri református egy-
házközség mindenkit szeretettel hív 
adventi alkalmaira:
• November 25-29. Esténként 5 
órakor EVANGÉLIZÁCIÓ 
Lukács evangéliuma 1. része alapján. 
• December 1. advent 1. vasárnap-
ja:  10.30-kor ÚRVACSORÁS 
ISTENTISZTELET.
– 15.00 ADVENTI KOSZORÚ-KÉSZÍ-
TÉS. Az alkalomra díszítőkellékeket, 
munkaeszközöket szívesen fogadunk. 
Szívesen vesszük a vendéglátáshoz 
felajánlott édes és sós süteményeket. 
Együttlétünk templomi áhítattal kez-
dődik.
• December 5. csütörtök: 
–17.00 órakor MIKULÁSVÁRÓ CSA-
LÁDI ISTENTISZTELET. 
– 17.45-től a Bocskai téren együtt vár-
juk a Mikulás érkezését.
• December 22. advent 4. vasárnapja: 
10.30-kor GYERMEKEK KARÁCSO-
NYI ISTENTISZTELETE.

■ Kovách Tamás

HÁLAADÁS A REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT

Dr. Kiss András képe egy húsvéti református istentisztelet után készült. Mint több 
portréja, ma már ez sem készülhetne el. Zákányi Bálint nagytiszteletű úr nincs már 
itt közöttünk. Elől bal szélen 25 éve szolgáló presbitereink: Tóth Lajos és Kajos 
László gondnok úr.

A másik képről egyből kiderül, ki készí-
tette, hiszen Tücsök kutya  évek óta Kiss 
doktor úr sétáló társa. 

2013. 
november 30-án, 
a pócsmegyeri 

Művelődési Házban
Dr. Kiss András 

elmondja 
legkedvesebb 
Ady-verseit.

Minden érdeklődőt 
szívesen várunk! 
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HIRDETÉSEK

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.

A K K U M U L Á T O R
D I S Z K O N T

Szigetmonostor, Rév u. 1/A.
Dízel és benzinüzemű gépjárművekhez akkumulátorok széles választékban!

– motorkerékpároktól a kamionig –
24 év szakmai tapasztalat, kedvező árak!

Tel.: 06-20-335-6365

„3-1-2 – Ne hagyd el magad! – Vedd kezedbe saját sorsodat…”
„ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN! – 

3-1-2 meridián gyakorlatokkal”
Egészségvédelem az évezredes kínai tapasztalaltok alapján
„Olyan, kínai professzorok által kifejlesztett módszert mutatunk 
be, amely nemcsak egészségünk megőrzésére, hanem a betegségeink 
legyőzésére is alkalmas. 
Az egész testet felölelő gyakorlatsor eredményesen kezeli a különböző 
szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri, légzőszervi, érzékszervi, 
mozgásszervi és idegrendszeri problémákat. Hat az immunrendszerre, 
ezáltal segít az allergiás, megfázásos tünetek kezelésében is” - 
szeretettel ajánlja: Dr. Eőry Ajándok orvos-természetgyógyász, az 
Európai 3-1-2 Meridián Központ vezetője

Egészségvédelem az évezredes 
kínai tapasztalatok alapján

INGYENES  gyakorlási lehetőséggel 2013. október 
28-án (hétfőn) „Egészség megőrző klub”-ot hoztunk 

létre itt Pócsmegyeren a Művelődési Házban az ember-
ek egészségi állapotának megőrzéséért, illetve betegsé-

gük gyógyításáért. 
A klub minden héten hétfőn 09.00 órakor és minden 

kedden 18 órakor kezdődik, időtartama fél óra. 
Szeretettel várja az érdeklődőket a Művelődési Házban 

Dr. Eőry Ajándok tanítványa:
A klub vezetője: Borszékiné Rétháti Ágnes      

 Elérhetősége: 26/395-118, vagy 06/30/426-2319
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HIRDETÉSEK

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!  

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

Az ünnepekre halászlé, 
töltött káposzta, hidegtálak, 

házias sütemények 
elkészítését vállaljuk.
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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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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 / HIRDETÉSEK

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

MEGHÍVÓ
IDÉN IS MEGTARTJUK 

AZ IMMÁR HAGYOMÁNYOS

ADVENTI  VÁSÁRT
PÓCSMEGYEREN

DECEMBER 15-ÉN, VASÁRNAP 
A BOCSKAI TÉREN

11:30-TÓL KÉSŐ DÉLUTÁNIG
 

SZÍNES VÁLASZTÉK, 
KÉZI KÉSZÍTÉSŰ AJÁNDÉKOK

és FORRALT BOR, TEA VÁR 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

A VÁSÁR BEVÉTELÉT A TAVALY 
ÉVHEZ HASONLÓAN A MILLENIUMI 

KOPJAFA KÖRNYÉKÉNEK TELJES 
FELÚJÍTÁSÁRA FORDÍTJUK.

A SZERVEZŐ
ZÖLDSZIGETI KÖR POLGÁRI, 

KULTURÁLIS EGYESÜLET
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TANÁCSOK KEZDŐ HÁZIASSZONYOKNAK (ÉS URAKNAK)

1.számú útbaigazítás
Van, aki nem szereti az omlós-ropo-
gós libatepertőt? Biztosan létezik 
ilyen ember. Beismerem, én imá-
dom. Lehet az kacsából, libából csak 
jól legyen elkészítve.

Nem könnyű ám ilyesmit sze-
rezni. Korábban a kalászi Cora áru-
házban kacsa-liba változat kínálta 
magát a pulton, de utoljára hiába 
kerestem. Volt, nincs, eltűnt, mint a 
Cora - helyette más áruház van - de 
nincs tepertő.

Nyelvészkedhetek kicsit? Igen? - 
köszönöm, akkor elmondom: Pesten 
TÖPÖRTYŰ, szülőföldemen a kies 
nagykunságban TEPERTŐ és békés 
megyei menyem szerint TÖPÖRTŐ. 
Nevezhetjük bárhogy, csak jó legyen.

Beindítottam hát a nyomozást, 
megmozgattam fűt-fát, a föld alól 
is tepertőt kell szerezzek. Többször 
kaptam téves információt, elindul-
tam Tahiba, Szentendrére, Duna-
bogdányba, de mindannyiszor üres 
kézzel tértem haza. Ejnye, az ördög-
be is! - valaki csak készít tepertőt kis 
hazánkban, azt el is kell valakinek 
fogyasztani, libatartó nagyhatalom 
vagyunk, hová lesz a sok jó libaháj? 
- a liba mája bezzeg kapható, - csak 
legyen vastag a bukszád...

A véletlen segített. Lengyel 
rokonság érkezett és a szentendrei 
piacra voltak kíváncsiak. A Bükkös 
patak mellett szerdán kódoroghatsz 
félórán át mire parkolót találsz, - én 
bizony egy kapubejárat előtt álltam 
meg. Egy bájos fiatalasszony csodás 
sajtokat árult a közelben, talán fel-
ismerte, hogy lengyelül tanakodunk 
- /közben én magyarul dünnyögök/, 
így kiabált felénk kocsijának támasz-
kodva: menjenek nyugodtan, néz-
zenek körül, ha valaki járni akar a 
kapun, majd megnyomom a dudát, 
és abból tudják vissza kel jönni!

Jártunkba - keltünkbe ráleltem a 
tepertőre. Egy öregúr gusztusos fel-
vágottakat árul egy bódéból - nem-
zeti színű dobozokban kacsa - liba 
tepertőt is, - aranyáron. Kézműves 
termék - olvasom a dobozon. Mind-
egy, na! - megveszem, ha már erre 
vágyom. Jó volt, csak kevés volt /és 
nagyon drága/

Tótfalui hölgy ismerősöm-
től kaptam a jótanácsot: menj ki a 

békási piacra, vegyél bőrös libahájat, 
lesz tepertőd is libazsírod is. Min-
dig hallgattam a nőkre, így most 
is; - másnap már rotyogott, serce-
gett a tepertőnek való. Előtte per-
sze átböngésztem a szakirodalmat. 
Horváth Ilona szakácskönyve, majd 
Magyar Elek : Az ínyesmester sza-
kácskönyve egyformán adja a taná-
csot: a megtisztított darabolt bőrös 
hájat öntsd fel vízzel, hogy ellepje, 
fedő alatt hevesen forrald, míg zsír-
jára sül-fő, - majd tovább-tovább 
csendesen, míg szépen megpirul.

Na, köszönöm szépen! Már az 
elejétől zsíros minden, tálak desz-
kák, kések, mosogató, - és a dolog-
nak még nincs vége; sütőfazék, 
szűrő stb. stb.

Számolni kezdtem. Furikázás 
Békásmegyerre és vissza, reggeltől 
délig munka és felhasznált energia. 
Nem is volt drága a Szentendrén 
vásárolt kézműves termék.

A két kilónyi bőrös hájból lett 
egy liter zsír és kb. húsz deka teper-
tő. Legközelebb újra Szentendrén 
vásárolok.

2. számú útbaigazítás 
Nagyon kezdő háziasszonyoknak 
szól (lehet ez akár kezdő hímnemű 
konyhatündér is) A tanácsadást egy 
megtörtént esetbe ágyazva ismertet-
ném, ki - ki szűrje le maga a tanul-
ságot.

Ha valaki netán magára ismer, 
kijelentem: tévedés. A dolog az én 
családomban zajlott elejétől végig. 
Imigyen: Friss házas öcsém nyájasan 
simogatta meg ifjú felesége dombo-
rú felületét és így szólt hozzá ked-
vesen: Nyuszikám, tudnál készíteni 
egy kis tejberizst? - Persze hogy csi-
nálok, volt a válasz, mennyit akarsz?

Úgy kb. két tányérral, ha te is 
akarsz enni. Bizti, ami bizti - sógor-
nőm három púpos tányér rizst 
öntött egy lábasba, ráöntötte az 
otthon fellelt fél liter tejet és főzni 
kezdte.

Szerencsére a házban a sarkon 
még nyitva volt a közért, így csak 
a harmadik leszaladásnál zárt be, 
- meri a tej még mindig kevésnek 
bizonyult. Sógornőm anyukája tele-
fonos segítsége kapóra jött. Most 
már vizet is használhatsz, - és talán 
tedd át az egészet egy nagyobb 

fazékba. Kommentárt nem fűzök a 
történethez, vonja le ki- ki a tanul-
ságot, - mondom ki másodszor.

Három a magyar igazság - (az egy 
ráadástól most tekintsünk el)

3. számú útbaigazítás
Férfiak lépjenek ki a vonalból, - 
tanácsadás kizárólag hölgyeknek. 
Térj magadhoz kedvesem, / úgy 
is mondhatnám, szállj magadba/ - 
tudom én, hogy a patriarhális viszo-
nyok kezdenek erőtlenedni, helyébe 
lép az anya- jogú állapot és helyzet, - 
de kérlek szépen, légy kíméletes! Ne 
döngöld a földbe, ne alázd meg ezt 
a szerencsétlen hímet! Évezredek 
táplálják a hitét, hogy ő a teremtés 
koronája és Te most hirtelen kirán-
tod alóla a gyékényt, amin őkelme 
elégedetten heverészett. Legalább a 
látszatát őrizzük: a gyeplő a férfiak 
kezében van.

Figyelmüket megköszöni egy 
szerény TANÁCSADÓ

 ■ Asztalos Lajos

Tanácsok kezdő háziasszonyoknak (és uraknak)

MEGHÍVÓ

DR. MÓRICZ IMRE  
mutatja be

KIREKESZTETTEN 

című önéletrajzi kötetét.

Dr. Móricz Imre 

Móricz Zsigmond örökbe fogadott 

fia, aki a tavalyi Móricz Zsigmond 

és Pócsmegyer című kiállításra 

értékes, korábban közzé nem tett 

személyes iratokat és tárgyakat 

bocsátott rendelkezésünkre.

A  helyszín: Művelődési ház

Pócsmegyer, Táncsics u. 2.

Időpont: 2013. november 22.

Mindenkit 

szeretettel vár a szervező

Zöldszigeti 

Kör Polgári Kulturális Egyesület
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ISMERKEDÉS AZ EM-BIO-VAL

Ismerkedés az Em-Bio-val – 2. rész:  
Hogyan működik az EM technológia?

Az 1980-as évek elején feltalált EM 
(effektív mikroorganizmusok) technoló-
giája, világszerte egyre elterjedőben van. 
Nem csoda, hiszen egyre többen hisznek 
az Anyatermészet csodálatos és kifür-
készhetetlen éltető erejében… és abban 
is, hogy a megromlott egészségi állapo-
tok helyreállításáért nem elég „csak” fel-
hagyni a romboló szokásainkkal, hanem 
egy értelmesebb és szelídebb koncepci-
ón alapuló újratervezéssel, új módszerek 
alkalmazásával elkezdhetjük a világunk 
megtisztítását és megújítását. Éppen erre 
a nem kis feladatra látszik alkalmasnak az 
Em-Bio készítmény, mely mindenek előtt 
egy olyan gondolati-mentális válaszút 
elé állítja az embert (emberiséget), hogy 
„merjen-e változtatni,… merjen-e a szívé-
re hallgatni és eszerint cselekedni?”  

A „Forradalom a Föld megmentésé-
ért” c. könyvben, Teruo Higa professzor, 
az EM technológia „atyja”, részletesen 
és logikusan írja le a felfedezése sokrétű 
alkalmazásának lehetőségeit, úgy hogy 
közben valóban ráébredhetünk annak 
tudatára, hogy mindannyian személy sze-
rint tehetünk „valamit” a mindennapi 
életünkben, ami hozzájárulhat az áhított 
„szép holnap” megteremtéséhez.

No, nézzük, hogy mitől is működik az 
Em-Bio? 

Erre elég abszurd választ is adhat-
nánk: azért működik, mert semmi más 
összetevő nincs benne, csupán az Anya-
természet néhány élő kis alkotóeleme, 
mely visszakerülve a természetes közegé-
be (víz, föld, növények, állati-és emberi 
szervezet), békében és harmóniában az 
adott környezetnek az éltető adottságait 
erősíti. (Zárójelben említeném meg azt a 
néhány tizenéves kitartó kutatómunkát, 
amíg azt a bizonyos néhány kis alkotóele-
met, mikroorganizmust összetársította T. 
Higa professzor. Erről olvashattak a ked-
ves olvasók a 2013.09 havi cikkben).

A továbbiakban T. Higa professzor 
szavaival fedezhetjük fel a mikroorga-
nizmusok világát és az EM technológia 
működési elvét.

„Az effektív mikroorganizmusok rövid 
formájaként az EM egy gyűjtőfogalom, 
melyet a mikroorganizmusok egy csoport-
jaként jellemeztem, amely a természet 2 
dinamikus folyamatán belül (regeneráció 
és degeneráció) a regeneráló folyamatért 
felelős. Fotószintetizáló baktériumok, 
élesztők, tejsavbaktériumok és gombák, 
amelyek az anabiotikus mikroorganiz-
musok törzseihez tartoznak, ezekből áll 
az EM. Ha jelen van ezek kombinációja a 
talajban, és elegendő mennyiségben tud-
nak szaporodni, elősegítik az antioxidá-
ciós szint növekedését és ezzel együtt egy 
megerősödött energiakoncentrációt. Más 
szavakkal: aktivitásuk ösztönzi a rege-
nerációs folyamatot, a talajban levegőt 
és vizet tisztítanak, fokozzák a növény 
növekedését.

Az anabiotikus mikroorganizmusok 
további pozitív hatása abban áll, hogy 
az általuk kiválasztott anyagok nagy 
mennyiségű tápanyagot tartalmaznak, 
melyek növények és állatok számára is 
hasznosak, ezek többek között amino-
savak, szerves savak, poliszaharidok és 
vitaminok.

Ez az oka annak, hogy miért teszi az 
EM a kemikáliák és a műtrágyák hasz-
nálatát a mezőgazdaságban nemcsak 
szükségtelenné, hanem az alkalmazása 
minden tekintetben még jobb eredmé-
nyeket is hoz. Az EM-el elért hozamok 
a mezőgazdaságban nemcsak mennyi-
ségileg, hanem minőségileg is egészen 
figyelemreméltóak, a termések ízben és 
tápértékben magasabb rendűek.

…
Az EM egy folyékony koncentrátum. 

Az előállítása tartályokban történik 80 
féle mikroorganizmusból. A felhasznált 
mikroorganizmusok 5 különböző család 
10 különféle nemzetségéhez tartoznak, és 
mind aerob, mind pedig anaerob fajokat 
tartalmaznak. Ez talán a legkiemelkedőbb 
tulajdonsága az EM-nek: aerob és anae-
rob fajok nemcsak képesek, hanem egye-
nesen boldogan képesek létezni egymás 
mellett, egy közegben. Ez valójában azt 
jelenti, hogy az EM olyan termék, amely 
megvalósítja a két, teljesen különböző 
létfeltételeket igénylő mikroorganizmus 
csoport egymás mellett élését: aerob mik-
roorganizmusokét, amelyeknek oxigénre 
van szükségük és anaerob mikroorganiz-
musokét, melyeknek az oxigén méreg.

Az ezernyi talajban létező baktérium 
között két baktériumfajta létezik: a foto-
szintetizáló és azotobaktérium. Mindkét 
faj életfontosságú funkciója a nitrogén 
megkötése. Életfeltételeik teljesen külön-
bözőek. A fotoszintetizáló baktériumok 
anaerobok, azaz nem tudják elviselni az 
oxigént. 

Másrészről az azotobaktériumok, 
melyek szintén a talajban élnek és szintén 
nitrogént kötnek meg, viszont aerobok és 
csak oxigén jelenlétében fejlődnek. Az 
az elvárás, hogy mindkét fajta sikere-
sen együtt éljen, ahhoz az elképzeléshez 
hasonlít, miszerint a víz és az olaj keve-
redik. Nem csoda tehát, ha eddig tel-
jességgel kizártnak tartották, hogy ilyen 
mikroorganizmusok együtt éljenek. Pon-
tosan ez történik azonban egy EM-kultú-
rában. Mindkét fajta a legelőnyösebb és 
legproduktívabb módon szimbiózisban él 
együtt. Ennek a vitathatatlan és tudomá-
nyosan megalapozott ténynek a pontos 
meghatározása végül is egy igen figye-
lemre méltó felfedezés és fontos áttörés 
ezen a területen.

Mi módon képes két ilyen nyilván-
valóan különböző faj így viselkedni? Az 
egyik ok a köztük fennálló tápanyagfor-
rások cseréjében rejlik. Az azotobakterek 
aerobok és szerves anyagon élnek és fej-

lődnek, ami reprodukciójuk és szaporo-
dásuk alapja is. Véletlen módon azonban 
az a végtermék, amelyet létrehoznak, a 
legideálisabb táplálékforrás a fotoszin-
tetizáló baktériumok számára, melyek 
maguk ismét szerves végterméket produ-
kálnak és így újból megteremtik az azoto-
bakterek létfeltételeit.

Éppen a tápanyagciklusban megva-
lósuló váltakozó csere teremti meg azon 
feltételek egyikét, mely által mindkét faj 
képes együtt létezni.

Az aerob és anaerob baktériumok 
további együttélésének akadálya az a tény, 
hogy az egyiknek oxigénre van szüksége, 
amivel szemben a másik csak akkor fejlő-
dik, ha oxigén nincs jelen. Az azotobakte-
reknek oxigénre van szükségük, hogy élje-
nek és szaporodjanak, de túlszaporodásuk 
mindazonáltal oxigénhiányhoz vezet.

Éppen ez az oxigénhiány viszont az foto-
szintetizáló baktériumok életfeltétele. Elju-
tottam valóban ahhoz a felismeréshez, hogy 
a csere ilyen módon zajlik és ezt a folyama-
tot mikroszkóp alatt videóra vettem.

Miközben teljesen igaz az állítás, hogy 
a talaj a mikroorganizmusok annyi mil-
liárdját tartalmazza, hogy lehetetlen szá-
mukat pontosan meghatározni, az is igaz 
és rendkívül fontos tudni, hogy többsé-
gük természetükből adódóan opportu-
nista, azaz határozott „kövesd-a-vezért” 
viselkedést produkál, amely révén a cso-
portban lévő domináns törzsek viselke-
déséhez alkalmazkodik. Más szóval a 
talajban lévő domináns mikroorganiz-
musok csoportja az, amely meghatároz-
za, hogy regeneráció vagy degeneráció 
történik. Folyamatos küzdelem folyik a 
fölény megszerzéséért a kisszámú domi-
náns törzs között és a fennmaradó mik-
roorganizmusok milliói várnak a harc 
végeredményére, hogy alkalmazkodjanak 
a győztes tulajdonságaihoz.

Hasonló elv alapján csupán a megfele-
lő életkörülményeket kell megteremteni, 
hogy az anabiotikus mikrobatörzsek ural-
kodjanak és szaporodhassanak.

Amennyiben az anabiotikus törzsek 
kerültek ki győztesen, az összes többi 
mikroorganizmus utánozni és követni 
fogja őket. Az EM lényegében összegyűjti 
a tipikusan anabiotikus mikroorganizmus 
törzsek erejét, és érvényre juttatja azt. 
Az EM-ben használt csoport magában 
foglalja többek között a fotoszintézis bak-
tériumot, tejsavbaktériumot, élesztőket, 
gombákat és a hasznos actinomiceteszek, 
melyek közül van, amelyik aerob, mások 
anaerobok.

Azonban mindegyik hasznos az embe-
ri és növényi élet számára és együttesen a 
csoportban lévő domináns anabiotikus 
törzset követik.”

(A következő rész 
2013 decemberben várható)

■ Bartha-Kulcsár Imola
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Nem sok sikerrel búcsúztattuk el az 
őszt október 25-én, az ősz maradt és 
lám, most november közepe táján 
is kitart. Persze nem csupán az őszt 

búcsúztatni jöttünk össze, hanem a 
hagyományos tökfaragást tartottuk 
meg (ez évi a nyolcadik volt). Sokan 
jöttek el, szerezve újabb élményt és 
örömöt a résztvevőknek és maguk-
nak, gyermekeiknek, családjuknak. 
És voltak látogatók, szemlélődők, 
nekik is köszönet az érdeklődésért. 
Sütöttünk buktát (sitty-sutty elfo-
gyott) és tököt a kemencében. A 
hangulatot és az alkotásokat Gyime-
si János közel 200 képben örökítette 
meg, azok bárki számára hozzáfér-
hetőek.

■ KG

Az ősz maradt…Az ősz maradt…
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A sok kedves helyi hagyomány 
között előkelő helyet foglal el a 
főleg idősebbek által számon tartott 
esemény, az évenként tiszteletükre 
megrendezett vendéglátás.

Mint tudjuk, ez az a rendezvény, 
melyre az önkormányzat évente 
vendégül hívja és vendégül látja a 
község idős lakosait.

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a 
meghívottak – köztük jómagam is, 
- örömmel várjuk a nagy gonddal 
elkészített meghívót, valamint az 
eseményt, melyen alkalom nyílik 
a velünk egykorúakkal találkozni, 
elbeszélgetni családról, unokák-
ról, egészségről-betegségről, titkos 

konyhai receptekről, és élvezni a 
sokaknak osztályrészül jutott egye-
düllét enyhítéseképpen a kedves tár-
saságot.

A kellemes délutánra ez évben 
is sort kerített önkormányzatunk, 
október 18-án, s ezúttal igen meg-
tisztelő helyen, településünk egyik 
emlékmű épületének, az Eszterházy 

kúriának tágas helyiségeiben várták 
a meghívottakat a szépen terített 
asztalok, megrakva üdítővel, egy-egy 
palack borral, pogácsával.

Mint rendezvényünk szervező-

jétől megtudtam, 210 db meghívót 
kézbesítettek személyesen Surány-
ban és Pócsmegyeren egyaránt. A 
meghívottak közül mintegy 90 ven-
dég tudta elfogadni a meghívást. 

A jelenlévőket Szente Sándorné 
Julika képviselőasszony, a Kulturális 
Bizottság elnöke köszöntötte ked-
ves szavakkal, majd Gombás Jenő 
alpolgármester tisztelte meg, mint 
településünk legidősebbjeit, Vitálos 
Istvánné Eszti nénit virággal, Jáhner 

Vili bácsit egy üveg finom borral.
Kis óvodásaink elmaradhatatlan 

kedves műsora után a többünk által 
már jól ismert nagyszerű Vonog-
ráf (korábbi Kerek) zenekar rendez-
kedett be a terem sarkában, majd 
muzsikájukat hosszan élvezhettük.

Szaller Ferencék most se okoz-
tak csalódást, a rendkívül finom és 

bőséges pásztortarhonyával és pör-
költtel. Hasonlóképpen kedvesked-
tek a vendégeknek a helybeli asszo-
nyok finom süteményeikkel.

Az estebéd után Popovics Erzsike 

szólt a vendégekhez, majd korábbi 
háziorvosunk Kiss doktor emlékez-
tetett bennünket a pócsmegyeri táj-
képeinek és portréinak a református 
templombeli vetítésére, valamint a 
november 30-án tartandó Ady ver-
ses estjére. Ezután folytatódott a 
remek zene és a társalgás. 

A hosszúra nyúlt kellemes dél-
után beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeinket, úgy vélem mindannyian 
jó hangulatban jó érzéssel keltünk 

fel az asztaloktól. Köszönettel tar-
tozunk önkormányzatunknak, hogy 
nem feledkezik meg idős lakosairól, 
valamint minden kedves közremű-
ködőnek önzetlen fáradozásáért, a 
finom falatokért.

■ CSK.

IDŐSEK NAPJA 2013.

Idősek napja 2013. 

A jelenlévő legidősebb hölgy, Vitálos Istvánné Eszti néni Településünk legidősebb lakója, Jáhner Vili bácsi

A szervezők Kiss Anna társaságában Fonográf zenekar Óvodásaink műsora


