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Pócsmegyeri

Kisbiro

Ismét ünnepelünk, immár a 166. éve a magyar újjászületést, a forradalmat, az ifjúságot és a 
tavaszt. Jókai Mór, az írófejedelem 1848 krónikása 1848. március 19-én az Életképek című 
újságjában így ír NYÍLT SZAVAK HONUNK FIATALSÁGÁHOZ című cikkében:

„Itt az idő, testvéreim, hogy elveinket kimondjuk.
Első volt szavunk a forradalom piacán, elsők valánk kimondani a jelszót: legyen szabadság!
És lőn szabadság…
Most, miután önerőnket ismerjük, s benne bízhatunk, tegyük, hogy ez egyesült fiatal erő honunknak 
mindég jobb keze legyen, áldást hozó az igaz ügynek, romlást az ellennek.
Két fegyver van kezünkben: a sajtó és a kard. Az igaz honfitűz, mely e kettőt kezeinkbe adá, egyszer meggyújtva 
nem fog kialunni többé, hanem napként fog égni a haza egén, hogy világot és meleget árasszon széjjel.
A holtak föltámadásának napja eljött.
A századoktól eltemetett nemzetdicsőség, s a börtönben tartott szabadságérzet voltak e halottak. 
Most ne keressétek őket sírjaikban, ők feltámadának.
A magyar nemzet ismét dicső és szabad!
Magyar hang, magyar nemzeti szín, magyar érzelem minden ajkon, minden lobogón, minden kebelben.”

A cikk rávilágít a március 15.-i vértelen forradalmat követő lázas és lelkes hangulatra. Tartalma ma is aktuális és kiemeli a for-
radalmi események főszereplőinek, a pesti forradalmi ifjúságnak szerepét. Eligazítja a mai olvasót a forradalmi események tanúsá-
gainak megértésében, irányt mutat és lelkesít.

A forradalmat követő bő másfélszáz év viharos szomorú és dicsőséges eseményei semmit nem tudtak változtatni az akkori napok 
nagyszerűségén, időtálló emléket állítva a történelmi jelentőségű eseményeknek.

A nemzet felkelt tetszhalott állapotából, korszakalkotó törvények születtek és kialakult a mai modern független európai Magyaror-
szág előképe. A mai nemzedéknek nem kell erőltetett párhuzamokat keresni, hiszen amin ma dolgozik az ország, az nem más, mint 
a 48-as eszmék megvalósítása.

A 12 pont tartalmazza mindazokat a követelményeket és feladatokat, amelyek ma is vállalhatók és méltóak a jövő megalapozása 
érdekében. Az új Alaptörvényünket végre magunk határozhattuk meg, vitáink ellenére sajtó- és közszabadság van. Országunk füg-
getlen és újra európai státuszt nyert. Az író nem véletlenül szólt a fiatalsághoz, hiszen 48 elsősorban az ő ünnepük. A különböző vér-
gőzös diktatúrák sem tudták elvenni a fiatalság jogát a 48-as forradalom megünneplésétől, amelyről mindig jó hangulatban önkéntes 
alapon és őszinte szívvel emlékeztek meg. 

A Múzeum kert, a Pilvax kávéház, a Talpra magyar olyan fogalmak lettek, amelyek minden magyarnak közös emléke és hagyomá-
nya, éljen bárhol a világban. A tanárok e napon végre gondtalanul és őszintén beszélhettek még a legnehezebb időkben is, meg 

   emlékezéseik igazát diákjaik lelkesedése igazolta. Természetesen jól esett a tanítási szünet is és jó idő  
   esetén pedig a kora tavaszi szabadtéri programok is vonzóak voltak.

     Hazánk közjogi berendezkedése olyan, hogy mindig tavaszra esnek a választások,  
     meghatározva a következő évek lehetőségeit. Ez idén is így érvényes.

Tisztelt Ünneplő Közönség! Az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc olyan 
élő történelmi emlék, hagyomány és program, amelynek minden mozzanata ma is 
vállalható és megvalósítandó.

A polgári átalakulás a nemzeti egység a függetlenség és a sajtó, valamint a köz-
szabadság olyan értékek, amelyek az ünnepet mindig aktuálissá és méltóan megün-
nepelhetővé teszik. Nem véletlen, hogy történelmi nagyságokban bővelkedett e kor. 
Nevüket valamennyi magyar településen megtaláljuk, arcélüket nem kell utólag re-
tusálni, szerepüket újra értelmezni.

E gondolatok jegyében kívánok az Önkormányzat, a Képviselő-testület, 
valamint a magam nevében valamennyiüknek békés és szép ünnepet. Vegye-
nek részt a meghirdetett országos és helyi programokon jó hangulatban és 
békében.

Töltődjenek fel az ünnep hangulatával, emlékezzenek és ünnepeljenek!
Köszönöm, hogy meghallgattak.

■ dr. Csémy István

Azok kedvéért, akik nem 
tudtak részt venni a március 15-i 
megemlékezésen itt, az újság hasábjain is közöljük 
a Bocskai téren elhangzott beszédet.

Tisztelt Ünneplő Közönség, 
Hölgyeim és Uraim, Kedves Diákok!
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Zöld Híd ügyfélszolgálati telefonszám változás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfelei pontos 

tájékoztatására és ügyeik gyors elintézése érdekében ügyfélszolgálatot működtet, az alábbi elérhetőségeken: 
kék szám: 06-40/201-026, e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
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önkormányzati hírek, események

Egészségnap
A Vata Kör tagjai Karsai Gábor segítségével most is aktívan, szabad időt nem 

kímélve, igazi csapatmunkában szervezték a 2014. március 1-jei Egészség-

napot. Mindemellett szeretném megköszönni a Vata Kör tagjainak nevében 

azoknak a résztvevőknek a munkáját, lelkesedését, szakmai segítségét, akik 

nélkül nem jött volna létre és varázsolódott volna ilyen széppé ez a nap.

Kiemelten köszönjük Dr. Szabó György háziorvosnak, hogy jelenlétével, 

tanácsaival támogatta rendezvényünket, valamint Csefó Tiborné Erika asz-

szisztensnő és Gyöngyösiné Baranyi Marika védőnő lelkiismeretes munkáját 

a szűrővizsgálat lebonyolításában. Külön köszönjük Dr. Kolcsár Attila fog-

szakorvos és Szekeres Erika asszisztensnő részvételét, tanácsait, az ajándék 

fogápolási termékeket, valamint a Szent Klára Patika támogatását.

A természetgyógyászat és egészségmegőrzés számos területén megszer-

zett tudásukból adtak ízelítőt, tanácsot: Besze Judit, Cserkúthy Balázs, Csu-

por Zsuzsi, Erdei Márta, Metzger János, Molnár József és Molnárné Nagy 

Anna, Orsolyák Györgyi és Zsigmondné Zsuzsi. Az egészség megőrzésé-

ben fontos szerepet játszó mozgásra hívta fel a figyelmünket Borszékiné Ági 

néni, Ficzek Kati és Szabó Erika. A gyermekek figyelmét, játékos kedvét 

a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól Bognár Judit és 

munkatársa, valamint Kántor Judit óvónő inspirálta. 

Nagyon sok kedves visszajelzés érkezett munkájukról, sokan nem is tud-

tuk, milyen „gyöngyszemeket, kincseket” rejt ez a sziget és környéke. Sokan 

eljöttek, érdeklődtek és felmerült az igény, hogy ősszel is szervezzünk ha-

sonló rendezvényt.    

■ Kovács Mária

Vata Kör

Gátépítés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Rózsa utca és a révbolt közötti gát-
szakasz megerősítésével összefüg-
gő teherszállítás a Megyeri fasor - 
Nyárfa sor - Duna sétány - Rózsa 
utca - Tulipán utca útvonalon fog 
zajlani.

A munkálatok várhatóan márci-
us 25-én kezdődnek és 4 héten át 
fognak tartani.

■ Pócsmegyer Község 
Önkormányzata

Nő-
gyógyászati 
rákszűrés

2014.04.04-én 8-12 óráig ultra-
hanggal egybekötött komplex rák-
szűrést végez Dr. Telek Tamás nő-
gyógyász, a Szentendrei Szakrende-
lő orvosa. 

Helyszín: Pócsmegyer Ady E. út 
12. (tanácsadó)

A vizsgálatra időpontot kell kér-
ni Gyöngyösiné Baranyi Mária vé-
dőnőtől. Azok jelentkezését tudjuk 
most elfogadni, akik 3 évnél régeb-
ben voltak rákszűrésen, vagy idő-
sek, ill. nehezen mozognak.

Személyesen és vezetékes te-
lefonon /06 26-395-123/ kedden 
8:30-10-ig, szerdán:8:30-12:30-ig, 
illetve a 06-30-694-32-65 számon 
egész nap.

Szülő Akadémia 
a szigetmonos-
tori iskolában

Szeretettel meghívjuk a 
kedves érdeklődőket, a Szülő 
Akadémia „Női utakon” című 

különkiadására.
Időpont: 2014. április 7. 17.00 óra

Helyszín: Szigetmonostor, 
Zöldsziget Körzeti Általános Iskola

Beíratás a Barangoló 
Óvodában!

Értesítünk mindenkit, hogy a  Barangoló Óvodában 
az óvodai beíratás a 2014-15-ös tanévre, 

2014. április 22-től 25-ig lesz, 9-16 óra között. 
 Várjuk mindazon gyerekek jelentkezését, akik 

2014. december 31-ig betöltik harmadik életévüket.  
A beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek 

anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, valamint 
a szülő és a gyermek lakcímkártyáját.
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népfőiskola

Látogatható gazdák (szervezés alatt): 
TahiTóTfalu, Pócsmegyer, szigeTmonosTor

Jelentkezés: a szervezőknél
a láTó uTak az ÖnkormányzaTi hivaTalok 

elől indulnak 10.00, 11.30 órakor 
Fuvarozás TELIKOCSIKAL 4 fős csoportokban
KONFERENCIA PÓCSMEGYER, Művelődési Ház

14.00 – 14.30 – REGISZTRÁCIÓ
ELŐADÁSOK – Moderátor: NAGY Júlia kultúra közvetítő

14.30 megnyiTó – Dr. SAJTOS Sándor, a Szentendrei-szigeti 
Önkormányzati Társulás Elnöke
14.50 a Szentendrei Sziget talajtani adottSágai – Dr. SOLTI 
Gábor, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége Elnöke
15.10  a Szentendrei-Sziget fenntartható 
vidékfejleSztéSe (tények éS ideák) – OROSZ György, Szent 
István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
15.30 S z ü n e t – Helyi termék kóstoló
Moderátor: LÓSKA Anikó, szociológus
15.50 termelhető, tenyéSzthető volt éS ma ...illeTve holnaP?
HANSÁGI Dénes 
16.10 miért jó az integráció éS miért kell Szövetkezni

Dr. SZABÓ Zoltán, Hangya együttműködés
16.30 Együttgondolkodás – BeSzélgetéS a jelenlevő 
Szakértőkkel, helyi gazdálkodókkal – MŰHELY moderá-
tor: NYITRAI Ákos, szövetkezetfejlesztő, építész

INFORMÁCIÓK: a települési honlapokon
SZERVEZŐ: NYITRAI Márta Zsuzsa / Dunakanyar-Pilis 

Helyi Termék Szociális Szövetkezet
Érdeklődés, előregisztráció, e-mail: dunakanyar.pilis.helyiter-

mek@gmail.com, Tel.: +36 30 478 3173
NAGY Júlia, BKNSz

Tisztelt Szigetlakó, Tudatos Fogyasztó, Érdeklődő! 
Bizonyára emlékszik arra, hogy a 2012. augusztus végén a Bu-
dapest-környéki Népfőiskolai Szövetség „Fenntartható vidékfej-
lesztés a családi kisgazdaságokra alapozva” szervezett Közép-Ma-
gyarországi regionális fóruma, konferenciája és látóútja sikere-
sen zajlott. Főleg azért, mert azóta sok pozitív dolog történt a 
Szentendrei térségben.

A helyi termék közösség önerősítő folyamatai már közel egy 
évtizede léteznek. A térségben a tevékeny, de kis lokális cso-
portok kezdeményezései egybeérhetnek ez lehetőség a hatéko-
nyabb működésre.
- A hitelesnek tekintett helyi (Tahitótfalu, Pócsmegyer, Sziget-
monostor, Kisoroszi) kistermelőknek lehetőségük van a rend-
szeres és magas színvonalú termelői piacokon és vásárokon 
megjelenniük (Legyen úgy, ahogy régen volt…, és más Helyi 
piacok, Kézműves vásárok, Pilisi Tekerő …)
- A 2008 óta együtt dolgozó közösség létrehozta a Helyi Ter-
mék, Érték fogalmát és azt tisztázni és megerősíteni kívánó 
szervezetet: a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövet-
kezetet.
- Már a szövetkezet tagjainak kooperációs tevékenységeként 
a térségben új termelői piaci, vásári lehetőségek születtek 
(Dunabogdányban a Termelői piac, Szentendrén a Dumtsa Kor-
zó Fesztivál)
Párhuzamosan a háztáji jellegű kistermelést és helyi termelői 
összefogást egyéb szakmai integrációs, kooperációs eszközök-
kel is segíteni szükséges, hiszen az érintett településeken ez 
által megerősödhetnek az életigenlő folyamatok: az élelmiszer 
önellátás és önfoglalkoztatás, a fenntartható családi alapú gaz-
dálkodás, jobbá válhat életünk. Ennek egyik lényeges feltéte-
le, hogy erősíteni kell a települések külterületeinek diverzitást 
megőrző megműveléséhez szükséges körülményeket a csalá-
dokban, vagy a közakaratban megjelenő pozitív szándékokat.
A fenti célok érdekében a településeken a családi gazdálko-
dóknak, a szakmai, a kulturális, hagyományőrző közössé-
gek vezetőinek, önkormányzati képviselőknek egyaránt tuda-
tosítani szükséges, hogy a helyi termékek, a tradicionális ér-
tékek a szigeten belül, de tágabban Dunakanyar (Szentend-
re Vác, Esztergom) térségében azonos megítélést és közös-
ségi támogatást kívánnak. A helyi termelők minősített ter-
mékeinek, értékesítési körülményeinek javítása, a lokalitáson 
túlnyúló márkák, minőségi garanciák kialakítása a közeljö-
vő feladata. A termékek ismertségének növeléséhez, fejlesz-
téséhez természetesen elkerülhetetlen a településeknek és a 
résztvevő családoknak az egyre fokozódó együttműködése. 
Szükséges a Szentendrei szigetet táji, történeti, kulturális egy-
ségként identitásában erősíteni, jó élettérként és öko-tudatos 
vendégváró helyként ismertté tenni.
Az elért szerény sikerek alapozták meg a tapasztalt csapat (ter-
melők, szervezők, kultúra átadók) átalakulását egy a közössé-
gi értékekre, szociálisan érzékeny nyitott szövetkezeti formára.
Ez az alulról és munka alapon szerveződő közösség a fenti cé-
lokhoz vezető eseményeknek akkor lehet a katalizátora, ha a te-
lepülések civiljei, képviselői, vezetői és a közigazgatás részéről 
egyaránt társadalmi segítséget kap.
Tisztelettel kérjük, a termelőket, a tudatos vásárlókat, a szigetlakó ci-
vileket adják meg e kis lelkes mag számára a találkozási lehetőséget, 
hogy a jövőt együtt alakíthassuk…

Várjuk a találkozást...
A Szervezők

■ NAGY Júlia 
Budapest-környéki 

Népfőiskolai Szövetség

■ NYITRAI Márta Zsuzsa 
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék

Szociális Szövetkezet

Népfőiskolai helyi fórumok látóutak a 
szentendrei szigeten a családi kisgazdaságokra 

alapozott fenntartható vidékfejlesztésről

Meghívó 
láTóÚT 

a Szentendrei sziget családi gazdaságainak megtekintése 
2014. március 29. szombat 10.00 – 13.00
Utána találkozás és Műhely Konferencia 

„szentendre éS térSége fennTarThaTó vidékfejleSztéSének 
előSegítéSe a cSaládi kiSgazdaSágokra alaPozva, 

helyi termék, termelők közöSSégének erőSítéSével” 
témában előadások és beszélgetés

2014. március 29. szombat 14.00 – 18.00 
Helyszín: Pócsmegyer, Művelődési Ház és udvara

A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése 
és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatóságának jóváhagyásával valósult meg.
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lovagolok fűzfasípot fújva

Nem szeretek kotorászni a múlt tar-
solyában, mert előkerül jó és rossz 
vegyesen. Ha kellemes emlék tárul 
fel, elszorul az ember szíve; ejnye de 
szép is volt, kár, hogy elmúlt, - ha 
meg valami kellemetlen, akkor ar ra 
gondolok, na, ezt nyugodtan elfelejt-
hettem volna.

Talán a gyermekkor az, ami nem 
okoz fájdalmas rossz érzéseket, ha 
lapoz gatom az emlékek színes ké-
peskönyvét. Nem zavart az engem, 
hogy dörögtek az ágyuk, hogy ke-
vés kenyér-szalonnával be kellett 
érni /mindig kákabélű vol tam/, hogy 
édesapám eltűnt a szem elől és csak 
öt év múlva került elő /na azért ez 
egy kicsit zavart/ de természetesnek 
vettem, ha édesanyám menekült a 
házvégi kisablakon, mert elől kato-
nák verték a bejárati ajtót. Jó-jó, ezt 
már elmeséltem korábban Önöknek, 
nem is folytatom tovább, inkább néz-
zük a helyszínt, kezdődő életem gyö-
nyörű - gyönyörűséges, a szemembe 
könnyeket csaló délibábját, szülővá-
rosomat. Persze a délibáb kifejezést 
ne vegyék komolyan, csak az elra-
gadtatott fájó visszaemlékezés mon-
datja velem ezt a kissé giccses mi-
csodát. A valóság egy alföldi város-
ka, poros gömbakácok, sárgára pin-
gált barokkos városháza, első hábo-
rús emlékmű vágtató lovassal, aki a 
véres kardot mu tatja fel. Ez a város, 
Kisújszállás attól nőtt naggyá, hogy 
Horthy Miklós itt szállt le a gyorsvo-
natról. Nem terjedelemben lett a vá-
ros nagy, ha nem jelentőségben, is-
mertségben.

Ezt hadd magyarázzam meg! A 
Budapest - Debrecen vasútvonal ki-
váló gyorsvonati pálya, Kisújszállá-
son állomás, fűtőház, príma resti és 
per sze minden vonat megáll.

Próbálna nem megállni! - hiszen 
a szalonkocsiból itt kászálódik ki a 
Főméltóságú Úr - Magyarország kor-
mányzója. Az állomás előtt automo-
bil, ami tíz perc alatt elröpíti őkelmét 
a közeli Kenderesre a családi kas-
télyba. Kényelmesebb és gyorsabb 
így vonattal, mint az akkor még dö-
cögős, poros országúton, lovaskocsik 
és barangoló állatok között százöt-
ven ki lométert autóval lavírozni a fő-
város és Kenderes között.

Kakastollas csendőrök járőröztek 
az útvonal széltében, hosszában. A 
fő utca végén derékszögben kanyaro-
dik az út Kenderesnek. Sarkonforgó 
- mai napig úgy hívják ezt az utca-
részt, de főképpen a csárdát, - ajta-
ja abla ka a főútra néz. Két civil ru-
hás csendőrnyomozó ül egy asztalnál 
kisfröccs mellett. A kocsmáros már 
ki van tanítva, egy intésre behúzza 
az ajtó-ablak táblákat, amíg elhalad 
a fontos autó.

Egy kapatos gazda lármázni kezd: 
nyisd ki az ajtót Gazsi, integetni aka-
rok a kormányzó úrnak, jól ismer ő 
engem, keze alatt szógáltam.

Rángatni kezdené a kilincset, 
de az egyik vastagnyakú nyomozó 
“megle gyinti” hogy két asztalt is fel-
borít.

Mire magához tér az integetős, 
kinyillanak az ajtók, eltűnnek a zsa-
ruk és lehet tovább iszogatni.

Ezt a kis közjátékot személyesen 
nem láttam, de szavahihető ember-
től hallottam, aki ugyancsak hallotta 
valahol. Miért ne lehetne igaz?

Barátom! - itt a pilisi hegyek 
árnyékában, a hömpölygő Duna 
ölelésé ben nem értheted a rajon-
gást, amit érez a “pusztai” ember, 
ha szülőföld jéről beszél. Vagy talán 
mégis? - Petőfi verse, a Szülőfölde-
men segít eligazodni, ráhangolódni.

De félre a poézist, nézzük a va-
lót! A kormányzói kegy megemel-
te a városka rangját. Járási székhely 
lett, emeletes járásbírósági ház épült 
a főutcán - mozi, benzinkút, gimná-
zium. A gimnázium régi nevezetes 
os kola! A debreceni gimiből távoz-
ni kényszerült Móricz Zsigmond itt 
foly tatta tanulmányait a tanár nagy-
bácsi védőszárnyai alatt. A gimi ma 
Zsiga bácsi nevét viseli, előtte a kis 
parkban áll életnagyságú szobra.

Van még egy irodalmi nevezetes-
ség. A fiatal Arany János tanítósko-
dott itt az ezernyolcszázas évek ele-
jén. Azóta persze új iskola épült az 
Arany János utca sarkán, itt kezdtem 
én is a betűvetést megtanulni / igen-
csak régen 1946-ban/.

Ismerős ugye, hogy két szom-
szédvár állandó vetélkedésben, 
marakodás ban van. Városkám 
“szomszédvára” Karcag. Mára el-
dőlt, Karcag a Kunság fővárosa. Bi-
zony nem tett jót városomnak a Hor-
thy védnökség. Pedig hej!- igyekez-
tek nagyon az új világban a városve-
zetők. Pápábbak lettek a pápánál.

Nagy igyekezetük miatt Kis-
Moszkvának csúfolták a környékbe-
li községek városunkat. Karcag egyre 
nagyobb, Kisuj /ahogy mi hívjuk-ne-
vezzük/egyre kisebb. A Kádár érá-
ban Czinege Mihály karcagi szárma-
zású honvédelmi miniszter turbózta 
erősen. Ma már ott tartunk, hogy a 
hungarikumnak szá mító birkapapri-
kást is ők “találták” fel. Akár hiszik, 
akár nem a mos tani kormányban 
is van két gyakran szereplő karcagi 
származású miniszter. Hiába, na! - a 
kunsági ember szeret ott lenni, ahol 
történik valami.

Vígasztal viszont, hogy Karcag-
nak nincs saját nótája. Bezzeg van 
Kisujnak! Íme az első két sora;

Kisújszállás körül van ibolyával 
Gyere babám szedj egy kötő aljával 
A surányi presszóban, ha találko-

zunk, szívesen elénekelem az egé-
szet, kivált ha jókedvemben találnak.

Mellékelem első iskolám arckép-
ét “aki” arról nevezetes, hogy épí-
tésekor /1926-ban/ beleépítették a 
régi iskola köveit és talán így Arany 
János emlékét, szellemi örökségét is.

De van még egy irodalmi adu-
ászunk. Csukás István bácsi a gyer-
mekmesék koronázatlan királya kis-
újszállási, - és helybéliek a mese-
könyv lapjai ról elénk toppanó mese-
alakok, - legfőképpen BAGAMÉRI, 
(ki fagylaltját ma ga méri). Bizony-bi-
zony, édesapám gyermekkorában 
nyalta azt a fagyit, amit az öreg cuk-
rász fagylaltos taligályából az utcá-
kon árult.

■ Asztalos Lajos

Lovagolok fűzfasípot fújva
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első bálozók voltunk...

A Zöldsziget Körzeti Általános Isko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola Szülői 
Munkaközössége megrendezte első jó-
tékonysági bálját. A február 15-i ese-
ményen 150 fő vett részt.

A bál célja, hogy az iskola udvará-
ra egy EU szabványoknak megfelelő 
játékot vásároljunk. Mertünk álmod-
ni, tenni, szervezni és álmaink meg-
valósulni látszanak. Óriási összefogás-
ra volt szükség. Bálon is tapasztaltam 
tánc közben: vonatozás volt, először 
pár ember csatlakozott a mozdonyhoz, 
aztán majdnem mindenki beállt és egy 
nagy körré szerveződtünk. 

Valahogy így kezdődött… Először 
Alapítványi Napban gondolkodtunk, 
aztán Alapítványi Bál lett belőle. Jöttek 
a megbeszélések, tervezgetések. Elké-
szültek a plakátok, jegyek, melynek 
grafikáját Galambos Pálnak, a nyom-
tatást Szőnyi családnak nagyon szé-
pen köszönjük. A terem díszítése a 2.a. 
osztály keze munkáját dícséri. A díszí-
tést Karaffa Vera tervei alapján a 2.a-s 
szülők vállalták nem kevés munkával 
magukra. Sokuk áldozatos munkája a 
tornatermet bálteremmé változtatta.
(Doviscsák család, Kovács család, Fe-
hér Andrea, Bíró Tímea, Nagy Noémi)

Bálunk fővédnöke Molnár Zsolt 
polgármester úr megnyitotta a bált. 
Ezután Csepregi Éva művésznő fel-
lépése következett és máris kezdetét 
vette a jó hangulat. Fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy a művésznő nem 
kért pénzt a fellépésért. Gyönyörű ta-
vaszi tulipáncsokorral köszöntük meg 
(melyet Antal Judittól kaptunk) a szín-
vonalas műsort. 

A tánchoz a talpalávalót Fülöp Ti-
bor és Pocsony Lóránt szolgáltatta. Kö-
szönjük nekik! 

A vacsorát a Torony Vendéglőben 
Lakatos Miklós főzte, az alapanyagokat 
a Lukács család, Mócsai Gábor (apu-
kám), Menyes család (zölcsi), Kere-
kes család (pékség) és Szigetmonostor 
Önkormányzata biztosította. 

A krumplipucolást, kiszolgálást, 
mosogatást Böszörményiné Szévics Tí-
mea, Hrozina Andrea, Lakatos Andrea 
és Petik Mária vállalta magára. 

A büfében Kondacs Krisztina, Boné 
Katalin, Vági Timi és Fekete Dzsenifer 
serénykedett. A büfé berendezéséről 
Pócsmegyer Önkormányzata, Sebők 
Szilárd, a kávéról az Angyalföldi család 
gondoskodott, 5 kg finom pogácsát a 
Maribell Kft.-től kaptunk.

Rengeteg finom süteményt sütöt-
tek nekünk a kedves anyukák, nagy-
mamák.

A bejáratnál Nagy Krisztina és 
Zimonyi Barbara ellenőrizték a jegye-
ket.

Konferálásban, logikai játékokban 
a Fantáziamalom Családi Színház és 
Játszóház Péter és Timi jeleskedett. 

Ruhatár szervezése Jobbágy 
Péterné Horkai Krisztina feladata volt, 
a ruhatárban Csizmaziáné Wittinger 
Kinga, Rózsa Zoltán és felesége Gabi, 
Tóth Anikó, Mócsai Orsi szorgalma-
san serénykedtek az este, éjszaka fo-
lyamán.

Biztonságunkról a Szigetmonosto-
ri Polgárőrség gondoskodott. Itt ragad-
nám meg a lehetőséget, hogy nem csak 
az esti segítséget, de reggelenkénti alá-
zatos munkájukat is megköszönjem, 
vigyáznak gyermekeinkre, hogy biz-
tonságban beérjenek az iskolába. Kö-
szönet érte.

Az est folyamán 3 részletben kellett 
kihúznunk a tombolát, mert rengeteg 
felajánlást gyűjtött össze Dobos Dia és 
húga Jarka. Nagyon sok jó, segíteni vá-
gyó embert találtak meg. 

Második fellépőnk Túri La-
jos Grammy-díjas előadó fokozta az 
amúgy is forró táncos hangulatot. (Ő 
is ingyen lépett fel nálunk!) Bál utáni 
elpakolásban, takarításban is sok se-
gítséget kaptunk!

Összegezve nagyon jól sikerült este 
volt,akik ott mulattak jól érezték ma-
gukat. Célunkat sikerül megvalósíta-
ni, hamarosan ott lesz az iskola udva-
rán az a játék, melynek kicsik és na-
gyok egyaránt örülhetnek!

Szeretnék köszönetet mondani 
azoknak, aki segített a szervezésben, 
lebonyolításban: Szente Sándornénak, 
Fürné Láng Erikának, Pásztor An-
namáriának, Lukács Anikónak, 
Dalmadiné Kiss Ildikónak, Lelkes Me-
lindának, Jobbágy Péternének, Dobos 
Diának, Sebők Szilárdnak. Köszönjük 
a kedves szülőknek, nagyszülőknek, 
rokonoknak, pedagógusoknak, képvi-
selőknek, akik támogatójegyet vásárol-
tak és azoknak, akik megvásárolták a 
belépőjegyeket és eljöttek mulatni.

Köszönjük a tombola felajánláso-
kat: Damaria kozmetika, Pap-szigeti 
zöldséges, Spauza-Medical Wellness 
ház, Hajhullám, Dimenzió masz-
százs, Halász Zsuzsó, Ficzek Katalin, 
Full Szerviz, Rikkerné Locher Krisz-
tina, Cseke Flóra, Oázis Szépségsza-
lon, Rosinante fogadó, Skanzen, Pedi 
Stúdió, Horváth Judit, Bikram jóga, 
Derecskei Orsolya, Kolibri körömsza-
lon, surányi Rév ABC, Fitness Vital, 
Bacchus vendéglő, Sipos János, Mik-

lósi Eleonóra, Bagó-Horváth Csil-
la, Gyöngyösi Marika, Kövecses Ágo-
ta, Seres Réka, Viszlóczki Izabella, 
Petrof György surányi Betyár csárda, 
Lakatos család Torony vendéglő, Bá-
lint Szabó Valéria, Lukács Györgyné 
Anikó, Várbíró Kinga, Bibione café, 
Bravos, Harmath Bea, Kulcsár Imola, 
Bartha Marcsi, Molnár Zsolt, Jobbágy 
Péterné Harkai Krisztina, Moód Geor-
gina, Parászka Mónika, Baranyai Mar-
csi, Kiss Ildikó ( Herz), Dalmadiné 
Kiss Ildikó, Lovas bolt, Hahn Judit, 
Bozóki Lajosné, Antal Judit Virág-
bolt, Nyerges Kft., Szépolt Gabriella, 
Szűcs Réka, Göncziné Seres Jaroszlava, 
Lipták Emese, Warta Éva, Szakács 
Dorothy, Bana Erzsébet, Nemere Zsu-
zsa, Nemere Szilvi, Brigi és Dorka, 
Tornyosi Eszter, Hlács Mária, Petyerák 
Katalin, Bujnáné Erika, Szabó Kata-
lin, Zsámboki Mária, Mirza Lovasbolt, 
Bak Bernadett, London Katalin, Holler 
Rácz Barbara, Zeller Lívia, Honvári 
Enikő, Ilona Hirsch, Tóth Takács Ka-
talin, Gecse Tünde Erika, Gyalog Haj-
nalka, Bajnóczy Rita, Kiss Krisztina, 
Juhász Zoltán, Záborszky Gabriella, 
Kovács Sándor, Mócsai Zoltán, Duna 
Terasz, Kapás Elvira, Meyer Ágnes, 
Gönczi Simon, Suszt Márti, Pásztor 
Annamária, Bató Dominika, Balláné 
Nagy Gabriella, Petik Mária,Csuha Il-
dikó, Hoppá Stúdió. Összesen 176 cso-
mag tombola gyűlt össze, így elnézést 
kérek, ha valakit kihagytam.

Nagy dolgot hajtottunk végre, úgy 
érzem mindig nyitott ajtókon kopog-
tattunk, mindenki első szóra jött segí-
teni. Jó egy ilyen fogaskerék része len-
ni.

Köszönjük, ha ebben az évben is 
az adójuk 1%-át az iskolánkat támo-
gató alapítványnak ajánlják fel. Az ala-
pítvány neve: Zöldsziget Körzeti Álta-
lános Iskoláért és Zeneiskoláért Ala-
pítvány Adószáma: 18686414-1-13

■ Vácziné Varga Hajnalka
SZMK elnöke

Első bálozók voltunk…

Számítógép-
Szervíz

+36 30 9483-709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.
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eseménynaptár

Időpont Program Szervező Helyszín

2014. április 6. Országgyűlési Választások  Barangoló óvoda, Polgármesteri 
Hivatal

2014. április 6. Tojásfestés Surányi Fürdőegyesület Surány, Akácos út 17.

2014. április 17-22. Tavaszi szünet Általános Iskola  

2014. április 22-25. Beíratás Barangoló óvoda Barangoló óvoda

2014. május Biciklis kirándulás Vata-kör Pócsmegyer szérű

2014. május 1. Szigeti majális Tahitótfalui Önkormányzat Tahitótfalu

2014. május 3. Tavaszi nagytakarítás Surányban Surányi Fürdőegyesület  

2014. május 25. Európai parlamenti választás   

2014. május 28. Országos kompetencia mérés 
6. és 8. o Általános Iskola Szigetmonostor

2014. június 1. Gyereknap Karsai Gábor Pázsit tó

2014. június 8. Búcsú  Pócsmegyer

2014 június 14. Ballagás Általános Iskola Szigetmonostor

2014. július 20. I. világháborús megemlékezés Zöldszigeti Kör PKE  

2014. július 21-aug 22. Óvodai szünet Barangoló óvoda  

2014. aug.-szeptember Zenés nyáresték Zöldszigeti Kör PKE  

2014. augusztus 1-2. vagy  8-9. Irány Surány Szőcs Péter Surány, Napsugár tér

2014. augusztus 20. Nemzeti ünnep Karsai Gábor, Szőcs Péter  Pócsmegyer

2014. szeptember Pócsmegyeri esték Zöldszigeti Kör PKE  

2014. szeptember Idősek napja Önkormányzat  

2014. szeptember 6. Őszi séta a szigeten Surányi Fürdőegyesület  

2014. október 23. Nemzeti ünnep Karsai Gábor Pócsmegyer

2014. október 24. Tökfaragás Surányi Fürdőegyesület, Karsai G. Művelődési Ház, Pócsmegyer

2014. november Katalin napi bál Vata-kör Művelődési Ház, Pócsmegyer

2014. november 15. és 22. Szabad Szombat Surányi Fürdőegyesület Surány, Akácos út 17

2014. december Mikulás   

2014. december Adventi vásár Zöldszigeti Kör PKE  

2014. december 13. Adventi előkészület gyerekeknek Surányi Fürdőegyesület Surány, Akácos út 17

2014. december Mindenki karácsonya   

2014. december 31. Vörőskői túra Református Egyház Leányfalu

SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGEI

Pócsmegyeri Önkormányzat 
Karsai Gábor 30/694-3266 
konyvtar@pocsmegyer.hu 
 Szőcs Péter 30/315-9068 

rendezveny@pocsmegyer.hu 

Surányi Fürdő Egyesület 
Nagy Brigitta 30/708-3340 

nagybrigi850430@freemail.hu  

Zöldszigeti Kör Polgári 
Kulturális Egyesület 
 Dr. Borzsák Enikő 

20/443-1431 
 borzsak.e@mail.datanet.hu

                                                              
Vata-kör 

Bécsy Lászlóné 20/206-6451 
Szabó Erika 30/269-8992 

 

2014. évi eseménynaptár tervezet

KöSZöNET
Nagyon köszönöm mindenkinek a sok-sok írásbeli és szóbeli támogatást, amit kap-
tam munkám kezdetén. Szívesen veszek továbbra is minden megkeresést.
Az elmúlt hónapban ígéretemhez tartva magam, felkerestem Pócsmegyerért és 
Surányért tenni kész szervezeteket, embereket. Ennek eredménye, hogy sikerült egy 
egy éves programot összeállítani. Így mindenki jó előre tud szervezni!
A másik ígéretem a hírlevél, amely szintén elkészült. A www.pocsmegyer.hu portá-
lon lehet feliratkozni rá. Akinek van internetes elérhetősége javaslom, használja ki 
a lehetőséget.

■ Szőcs Péter

Felhívás
Pócsmegyeri és surányi 

rendezvényekre keresünk helyi 

művészeket, akik szívesen 

megmutatnák magukat. Színház, 

zene, tánc és minden olyan produkciót 

várunk, amit bemutathatnánk a 

helyieknek. Jelentkezni a rendezveny@

pocsmegyer.hu oldalon lehet.
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sportolási lehetőségek

Program Időpont Helyszín Szervező
Alakformáló és 
tartásjavító gerinctorna Sz 18:00 Szigetmonostor Faluház Héri Tünde 

Babatánc H 16:30 Pócsmegyeri Művelődési ház  

Ficzek zsírégető torna
H 18:30, Sz 18:30, P 18:30 Pócsmegyer Régi Óvoda Ficzek Kati 70/574-0632

Faluház K 18:00, Cs 18:00 Szigetmonostor Faluház

Ficzek torna időseknek H 15:15, Sz 15:15 Pócsmegyer Régi Óvoda Ficzek Kati 70/574-0632

Foci

ovis és 1. osztályos 
gyerekeknek K 17:00, Cs 
17:00, P 17:00 Szigetgyöngye SE 

Szigetmonostor Iskola 
Boros Roland, Vajda Gellért, 
Klement József 20/44350072.3.4 .osztályos 

gyerekeknek  K 18:00, Cs 
18:00, P 17:00

Foci felnőtt Sz 19:00 Szigetmonostor Iskola Márton Gábor

Foci öregfiúk Szo 18:00 Szigetmonostor Iskola Kiss Sándor

Görkorcsolya P 17.30 Szigetmonostori Iskola Sidó Szabolcs 20/3595343  

Jóga H 19.00 Pócsmegyer Nagy Emma 20/557-4974

Karate H 17:30, Sz 17:30 Szigetmonostor Iskola Mikle Nikolett 20/594-1314

Lovaglás Pócsmegyer

 HSH-Lovarda ( Pánczél 
kanyar) 

Hlatky-Schlicter Hubert 
www.hshlovarda.hu  

 History Lovarda 
Szabó Tímea, Ádám Zsolt 
70/948-9602, 
www.history.eoldal.hu

Lovaglás Szigetmonostor

 
Szelesvágta Lovas Sport 
és Kulturális Egyesület 
Szigetmonostor 

Sédy Tamás  20/393-0948 
www.szelesvagta.hu

 Rose Lovarda 
Horváth Tímea, György 
Attila 30/563-8617, www.
roselovarda.hu  

 Monostori Lovas Farm www.monostorilovasfarm.
hu, 30/856-8152

Meridián torna H 9:00, K 18:00 Pócsmegyeri Művelődési ház Borszékiné Rétháti Ágnes 
30/426-2319

Művészi torna Kicsiknek: Sz 16:30, 
Nagyoknak: Sz 17:15 Szigetmonostor Faluház Somogyi Gabriella 30/443-

1353 
Ping-pong Cs 18:00, Szo 9:00 Szigetmonostor Faluház Barta Szilveszter 20/567-8408

Röplabda felnőtt  Szigetmonostor Iskola Lizi néni 26/393-100

Tenisz  Surány teniszpálya Asztalos Lajos

Úszásoktatás  Becker Barbara 20/359-5341

Zumba Sz 19:00, P 19.00 Szigetmonostor Faluház Pataki Judit

A listát a Vata-kör gyűjtötte az Egészség napon. 
A környék sportolási lehetőségeit bővebben a www.pocsmegyer.hu honlapon lehet megtalálni.

Sportolási lehetőségek a környéken 

önkormányzati hírek helyreigazítás

2014. február havi számunkban az önkormányzati hírek között szerepelt, 
hogy a posta és a takarékszövetkezet összevonásra kerül. 

Az említett nyilatkozat Polgármester Úr és a Posta közötti megbeszélésen, 
a posta munkatársa szájából hangzott el. 

Ezennel szeretnénk kiigazítást tenni, miszerint a TAKARÉKSZÖVETKE-
ZET NEM KERÜL ÖSSZEVONÁSRA A POSTÁVAL.

Pályázat-
kiírás

Pócsmegyer Község Önkormány-
zata pályázatot hirdet a Pázsit tó 

üzemeltetésére, hasznosításá-
ra. A pályázat kiírása március hó-
napban közzétételre kerül a www.

pocsmegyer.hu honlapon!
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eboltás / hirdetések

        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)

EBOLTÁS
Tisztelt Ebtulajdonosok! 

Felhívom a szíves figyelmüket, hogy az 
ebek veszettség elleni összevezetéses 

kötelező védőoltását  
Surány, Napsugár téren  2014.04.12.-én 

szombaton 14-16 óráig végezzük. 
Az oltás akciós ára: 

4200 Ft/eb, a féreghajtó 300 Ft/10 ttkg. 
Az oltást lehet háznál is kérni, melynek 

kiszállási díja több eb esetén 1000 Ft/db, egy 
kutyánál 1500 Ft. 

A veszettség oltás létezik ún. kombinált 
formában is, amely a legtöbb vírusos 

betegség ellen is védelmet nyújt. 
Ennek az ára 8000 Ft/db. 

 

Állatkórház-Szentendre, Római sánc u.2/b 
Állatorvosi rendelő, Tahitótfalu, 

Szentendrei u.6.(TESCO-val szemben) 
T.: 30-9370-863, 26-317-532 

Éjjeli, hétvégi ügyelet: 30-662-6849
Dr. Szolnoki János és kollégái 
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hirdetések  

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

TONCSI 
KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,  

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és vá-
lassza ki az Önnek tetsző ételeket!

Rendezvényekre, családi 
összejövetelekre házi készítésű 

sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
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fontos telefonszámok és tudnivalók

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 06-30-694-3266
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

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 

homeopátiás kezelést biztosít a betegek számára!
Bejelentkezés:  06-26/395-123 •  06-20/422-7092

Szekeres Erika asszisztens

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 Tamási 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 Alagyi Szilvia 06-26-814-845
Polgármester titkárság 
Klibán Zita 06-26-814-843
Kisbíró szerkesztősége
Dudásné Tamási 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
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kresz szabályok

Amit a legfontosabbnak tartok már 
az elején szeretném leszögezni, nem 
személyeskedni akarok, csak felhívni 
a figyelmet arra, hogy közösségben 
élünk és figyelnünk kellene a másik 
emberre is. Saját házunk táján kez-
dem. Én 1994 óta lakom Surányban 
és napi rendszerességgel járok gya-
log, kerékpárral és autóval. Napi ta-
pasztalatom van a mi kis falunk köz-
lekedési moráljáról. 

Gyalogos szemmel
Pócsmegyeren a Kossuth utcában 
végre az északi oldalon és a Hunya-
di utca mind két oldalán végig ki van 
építve a járda. Itt nem törik ki az em-
ber bokája, igaz a különböző járdára 
ránövő örökzöld növényzettől nem 
lehet normálisan haladni, mert csak 
imitt-amott van normálisan lenyír-
va. A növényzet nagyon szép, csak 
gondozni kellene. A járda elsődleges 
szerepe a gyalogos forgalom szabad 
és biztonságos biztosítása. Ha a nö-
vények be- és lelógnak, akkor a gya-
logosnak le kell lépni a járdáról az 
úttestre, ami balesetveszélyes. 

Eső után az úttesten tengernyi 
pocsolya van. A gyalogos választhat, 
hogy nyakába dől az összes víz a nö-
vényről, vagy bokáig merül az úttes-
ten lévő vízben. Ez még egy csónak 
beszerzését is felveti, mert a Kos-
suth és Ady Endre utca találkozásá-
nál esős időben talán még horgász 
versenyt is lehetne szervezni, olyan 
nagy kiterjedésű víz van az úttesten.  
A növényeket kb. 2.5 m kellene fel-
nyírni, hogy esernyővel is tudjunk 
haladni.  

A falu több állandó lakója úgy 
gondolja, hogy a járdán való parkolás 
az teljesen természetes. Akár fél ke-
rékkel, akár teljes terjedelemmel fel-
állnak a járdára, annak ellenére, hogy 
a saját udvarukba is be tudnának áll-
ni. Ez főleg a Kossuth és a Hunya-
di utcában lakókra érvényes. Itt van 
a legnagyobb gyalogos forgalom a 
RÉV megközelítése miatt. Hivatko-
zási alap: a Volán menetrendszerű 
buszjárata nem fér el. Más települé-
sen eszébe sem jut, de hát itt otthon 
van, és ő a saját telke előtt így par-
kol.  A busz elfér, csak be kell tarta-
ni az idevonatkozó KRESZ szabályo-
kat. Az már az autóban ülőket nem 
érdekli, hogy aki gyalogosan közle-
kedne, az tőlük nem tud a járdán ha-
ladni, és lekényszerül az úttestre. Az 
autósok felháborodnak, hogy miért 
nem a járdán megy a gyalogos. Nem 

értem miért kell ahhoz rendőr, hogy 
valaki betartsa a szabályokat. 

Kerékpáros szemmel
A faluban közlekedő kerékpárok 
szinte mindegyikén hiányoznak a vi-
lágító berendezések. Ez itt teljesen 
természetes. Igaz, Tahitótfaluban 
sem ismerik, de ez nem ment fel sen-
kit az alól, hogy emiatt el lesz gázol-
va vagy egy gyalogos fog elé belépni, 
mert nem látja. Mikor szóltam egy 
két esetben közölték velem, minek 
az, ő tud vigyázni és ő jól lát. Ez nem 
a hosszú élet titka. 

Itt kell megemlítenem a bekötő-
út és surányi Mély utca közti főút ál-
lapotát, ami nyomvályús és esős idő-
ben járhatatlan gyalogosan és kerék-
párral. Tudom ez a Közútkezelő ha-
táskőre, de nem kell jósnak lenni, 
itt előbb vagy utóbb halálos gázolás 
fog történni. Miért kell megvárni? 
Ha már nem újítják fel az utat, akkor 
legalább az önkormányzatnak köve-
telni kell az 50 km/óra tábla kihe-
lyezését. Akár minden héten levelek-
kel bombázni a Közútkezelő munka-
társait.  Arra már nem is gondolok, 
hogy járda vagy kerékpáros út épül-
jön. Tudom volt próbálkozás és nem 
sikerült, de itt is folyamatos nyomást 
kell gyakorolni.

Autós szemmel
Autós szemmel is igen érdekes, 
ahogy egyesek értelmezik a KRESZ 
szabályait. Én otthon vagyok, így azt 
teszek, amit akarok. Ha meg akarok 
állni az út közepén beszélgetni, mert 
meglátom a szomszédomat, akkor 
megteszem. Ott parkolok, ahol ép-
pen jól esik. Rendőr úgysincs a kö-
zelben, különben is csak pár percre 
állok meg. Ez nap, mint nap a Dózsa 
György és Kossuth utca találkozásá-
nál van. Minden gond nélkül megáll 
a másodikként autóval. Igaz, az első 
fél kerékkel a járdán áll a keresztező-
dés torkolatában. Nem számít, hogy 
a Dózsa György utcából nem lehet 
kihajtani a Kossuth utcára, mert tel-

jes takarásba teszi a jobbról jövő for-
galmat és egyből a szembejövő sávba 
lehet csak kanyarodni. 

Másik mindennapi probléma a 
gyalogosok közlekedése a Hunyadi és 
a Kossuth utcában mikor a RÉV ki-
köt, és az emberek elindulnak haza. 
Mindenki úgy közlekedik, mintha a 
réten lenne. A járdát csak véletlenül 
használják, inkább egymás mellett 
mennek, és igen jókat beszélgetnek. 
Egyáltalán nem ritka, hogy az utcát 
teljes szélességében egy-két társaság 
elfoglalja. Ha már járható a járda, ak-
kor ott kellene menni. Tudom kes-
keny, és akkor nem lehet beszélget-
ni, meg hát ott parkolnak az autók. 
A Hunyadi utcában az egyik oldalon 
meg kellene tiltani a parkolást és ak-
kor parkolni is lehetne normálisan és 
a Volánbusz is elférne.  Így viszont 
egy szlalom pályára hasonlít. 

Itt kell megemlítenem a 
Tahitótfalun való hazajövetelt is. A 
Hősök teréről behajtani a Béke ut-
cába igen érdekes feladat. Ha kis ív-
ben kanyarodunk, ahogy a KRESZ 
előírja, akkor a házfalnak ütközünk. 
Az útesten semmilyen irányadó fel-
festés nincs. Jobbról a Kossuth La-
jos utcából nem lehet normálisan ki-
kanyarodni balra, pedig arra halad-
nának a legtöbben. Ezt még tetézi 
a jobbra levő kisüzletek előtti par-
kolót nem használó autósok, tilos-
ban való parkolása. Így nem egyszer 
igen komoly baleseti helyzet alakult 
ki. Mindenki másra mutogat, és per-
sze senki nem csinál semmit. A Béke 
utca nem főútvonal, annak ellenére, 
hogy közösségi közlekedés zajlik raj-
ta. Ez az ország más településein tel-
jesen természetes, hogy főútvonal 
lenne. Azon sem lepődik meg az em-
ber, hogy szembe jön a kerékpáros, 
mert ahol szabadna haladnia (Dózsa 
György utca) ott emelkedő van. Pe-
dig a KRESZ csak ott engedi az egy-
irányú utcában szembe kerékpáro-
zást, ahol ezt kiegészítő tábla jelzi.

Remélem, a fenti véleményem 
senkit sem sarkall arra, hogy vélet-
lenül lyukas gumival kelljen hazatol-
nom a kerékpáromat, vagy elő kell-
jen vennem az autóm pótkerekét a 
csomagtartóból. Nem személyes-
kedni akartam, csak felhívni a figyel-
met arra, hogy közösségben élünk és 
nem az erdőben.

■ Wágner Sándor

A szigeten lakók sajátos viszonya a 
KRESZ szabályaihoz
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Erdélyi 
utakon 
– 2. rész

Rieni-t elhagyva az Erdélyi Szigethegység 
bányászati hagyományaival szembesültünk 
Brádon, az úgynevezett Aranymúzeumban. 
A környéken valaha gazdag aranybányák 
voltak és a múzeum tárlóiban csodálhattuk 
a különböző ásványokkal együtt kiállított 
változatos formájú aranyérceket.

A tulajdonképpeni úti célunk egy Fe-
hérvíz nevű helység volt a Retyezát lábá-
nál, ahol Mara Ernőek vártak bennünket. 
Ez a rendkívül rokonszenves erdélyi em-
ber családjával együtt 1989 végén települt 
át, mint jómagam és visszaemlékezéseim 
második kötete hozott össze bennünket 
egy kedves véletlen folytán. Ő a változások 
után visszakapta a család egykori birtokai-
nak egy részét, és kis kúriáját helyreállítva 
gazdálkodásba fogott.

Ez tette lehetővé, hogy vendégül láthas-
son bennünket, méghozzá vacsorára mind-
járt birka becsinált tárkonyos levessel, bir-
kasülttel, saját készítésű kiváló almapálin-
kával, és egyebekkel. Fehérvíz teljesen ro-
mán település, de Ernő kitűnően megérti 
magát az emberekkel.

Másnap kirándulni indultunk. Elő-
ször egy szomorú ref. templomromnál áll-
tunk meg, melynek még álló csonka tor-
nyán egy emléktábla arról ad hírt, hogy az 
1838-39-es években építtette újjá Bajesdi 
Koszta László. Azóta bizony sok víz le-
folyt a Fehérvizen és a református magya-
rok elfogytak. Innen Őraljaboldogfalva felé 
mentünk tovább, ahol még áll a 13. szá-
zadban román stílusban épült később gó-
tikus elemekkel gazdagodott református 
templom. A 14-15. században készült hí-
res freskók, egyes vélemények szerint egy 
padovai mester művei. A román gondnok 
elmondta, hogy angliai diákok jöttek diplo-
mamunkájukat ezekből a freskókból írni. A 
faluban sajnos már csak három református 
él,hozzájuk a közeli Hátszegről jár ki ha-
vonta a lelkész.

Ugyanebben a faluban van a Kendeffyek 
kastélya, mely vendéglő- és szállodaként 
működött, de mióta az örökösök vissza-
kapták várja sorsának jobbrafordulását.

A közeli Zeykfalván a 13. században 
épült román és gótikus stílusú kis temp-
lom titokzatos, ősi hangulatot áraszt. Ko-
rábban katolikus, később a református egy-
házé volt, ma ortodox.

■ Dr.Kiss András

választások korát éljük

Közeleg a politikai választás, ahhoz nem értek csak azt látom, minden-
ki a hatalmat akarja megszerezni, ezért másfajtáról írok.

Lehetséges, hogy még nem hallottak róla, hogy csupán egyetlen 
nagyhatalom létezik, ami a világunkat mozgatja és ez a SZERETET.

Bármilyen hihetetlen is, de ezzel az egyszerű és mindenkiben meg-
található tulajdonsággal, mindent el lehet érni, lehet működtetni. Bol-
dognak lehet lenni. Csodákra képes.

Persze nem kötelező!
A boldogság kicsit bonyolultabb, mert a MEGBOCSÁTÁS záloga. 

Aki nem képes megbocsátani, soha nem lehet boldog. A haragja tár-
gyával foglalkozik napestig ahelyett, hogy a dolgát tenné. Persze ez sem 
kötelező. Vannak, akik azt bizonygatják, hogy a FÉLELEM és a SZERE-
TET mozgat mindent.

Hogy is van ez?
Még hogy félek, ugyan már mitől? Ja, a sötétségtől, és ki nem fél?
Ja, hogy bántanak, stb…stb…stb, betörnek, elviszik, ami az enyém, 

amiért én dolgoztam? 
Ilyenkor jut eszembe, hogy a kezünkben van a „gondolat hatalma”, 

tehát, ha azt gondolom, hogy..., akkor azt be is vonzom magamhoz? Le-
hetséges ez? 

I G E N!!!
Oda kell figyelni a gondolatainkra, csak azzal kell foglalkozni, ami a 

saját dolgunk, amit szeretnénk, és nem amitől félünk, természetesen a 
realitás keretein belül. Nem avatkozunk a mások életébe, csak ha meg-
kérnek rá. Nem könnyű! Mert én látom. Mert én jobban tudom, csak se-
gíteni akarok neki. Ilyenkor bonyolódik az ember egy áldatlan helyzetbe.

GONDOLATAINK határozzák meg a szándékainkat.
Szándékainkat is felülbíráljuk, hiszen ezeket mondjuk ki, tehát a 

szavainkat határozzák meg. Szavaink következménye a tett.  Azt fogjuk 
csinálni, amit kimondunk. Végül a tetteink határozzák meg az életün-
ket, tehát sorsunk irányítói vagyunk. Bármilyen fura is mindenki maga 
idézi elő, ahogy él. Ide illik az a szépséges magyar közmondás: minden 
ember a saját sorsának kovácsa. 

Az ember hajlamos mindenért a másikat okolni, persze csak, ha baj 
van, ha minden megy, elfelejtkezik a köszönetről, az természetes, neki 
az jár. Szerinte persze, de ugyan már miért gondolja ezt? Kap valamit, 
és nem köszöni meg. Megtartja ugyan, nem adja vissza, hogy van ez?

Már az óvodában a gyerekek arról beszélnek, velük milyen igazság-
talanság történt, pedig, ha valakikben, a kicsi gyerekekben az igazság-
érzet még tökéletesen működik. Aztán persze megtanulják valamilyen 
ok folytán manipulálni a gondolataikat, hogy a legjobban jöjjenek ki egy 
adott helyzetből.  Ha megkérdezzük, csak arról beszél, vele mit tettek, 
de miért azt már elrejti. Csak mosolyog, mert pontosan tudja, miért lett 
vele az, ami lett és elgondolkozik, mert végtelenül okos, és meg is fo-
gadja, nem bántja a másikat, van úgy, hogy sokáig kibírja.

Ha nem vezetjük rá a gyerekeinket, hogy azt kapja vissza, amit ad, 
akkor felnőtt korában már a saját kárán tanulja meg, leginkább, ami fáj-
dalmasabb lesz.

 Választhatok, hogy kellemes viszonyt alakítok ki a szomszédság-
gal, persze itt kettőn múlik a vásár. Ha erre nincs, igény nem jelenthe-
ti, hogy nem figyelek rá, ha van valami bonyodalom.

Szerintem az idős emberek több figyelmet érdemelnek, sok az egye-
dül élő, főleg idősebb hölgy, asszonyság. Az urakról sem feledkeznénk 
meg, de a teremtés koronája a helyzet magaslatán áll mindég, vénségé-
ben is, vagy nem?! Kell lenni valaminek, ami megoldja ezt az áldatlan 
állapotot. Szent meggyőződésem, hogy ha összefognánk, találnánk va-
lamit, ami mindenkinek megfelelő lenne, és semmi kötelező, mert at-
tól én is irtózom!

Mit gondolnak?
Lehet választani!             

■ Besze Judit

VÁLASZTÁSOK  
KORÁT  ÉLJÜK
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A Kendeffy kastély

Freskórészlet

Teplombelső Román parasztház

Táncosnő aranyból

Az első reggeli Brádi aranymúzeum Mara Ernőék kúriája

Árpádkori templom Őraljaboldogfalvi ref. templom
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Szevasz 
tavasz…
Február 22-én elbúcsúztunk a tél-
től. Az immár ötödik alkalommal, 
civil összefogással megrendezett 
hagyományos „Surányi Farsang” 
jó hangulatban, sok résztvevővel, 
eredményesen zárult: a tél elmúlt. 
Ebben az évben az elégetésre szánt 
kisze-bábút Ravasz Róbert készí-
tette, igazából boszorkánynak áb-
rázolva a telet. A vendéglátásról a 
Surányi Fürdő Egyesület és Petrof 
György gondoskodott.

■ KG
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