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Mint minden évben, mióta a jeles erdélyi 
fafaragó mester kopjafája felállításra került 
a Borbála sétányon ezen a napon is, az 
1956. évi forradalom és szabadságharc év-
fordulójának megünneplésére gyűltünk 
össze, ki a töltés mentén, ki fenn a töltésen.
Ez az ünneplés azonban emlékezetesebb 
marad a korábbiaknál, hiszen a forrada-
lom és szabadságharc hatvanadik évfor-
dulóját ünnepeltük meg, és hajtott unk fe-
jet, a szabadságukat, sőt életüket feláldozó 
honfi társainkra emlékezve.
Ott , a Duna partján 2016. október 23-án 
boldog nyugalommal vehett ünk mély lé-
legzetet környezetünk friss, egészséges, és 
hazánk szabad levegőjéből. Az 60 évvel ez-
előtt i eseményeket Tegzesné Bibó Borbá-
la ünnepi beszéde hallatán élhett ük át újra,

illetve ismerhett ük meg. Lélegzetvisz-
szafojtva hallgatt uk elbeszélését akkori 
élményeiről, édesapja meghurcolásáról, 
pincébe menekülésekről, valamint arról, 
hogy 30 évig érezte hátrányát annak a ki-
emelkedő tevékenységnek, amit édesapja 
bebörtönzésével torolt meg a szabadság-
harc leverése után felálló rendszer.
Az ünnepi beszédet követően, mint min-
den nemzeti ünnepen, iskolásaink szava-
latai, zeneszámai és látványos táncbemu-
tatója következett . A gyermekek, mint 
minden alkalommal, most is tehetségről, 
átélésről tett ek tanúbizonyságot, köszön-
jük nekik, és tanáraiknak a fáradozást és a 
szép teljesítményt.
A megemlékezés befejezéseként koszorút 
helyeztek el a kopjafánál Németh Miklós 
polgármester, Gombás Jenő alpolgármes-
ter, Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző, va-
lamint a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturá-
lis Egyesület, a Történelmi Vitézi Rend, és 
a Zöldsziget Általános Iskola képviselői.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével feje-
ződött  be. Az emlékezetes eseményt még 

meghitt ebbé és ünnepélyesebbé tett e, 
hogy tiszteletére először hangzott  fel a re-
formátus templom felújított  harangrend-
szere, az új harmadik haranggal.

CSÉMYK

Tisztelt emlékező közösség!

Tegzesné Bibó Borbála vagyok, annak 
a Bibó Istvánnak a lánya, aki 1956-ban a 
Nagy Imre kormány államminisztere volt, 
és aki november 4-én, amikor a szovjet 
tankok bevonultak Budapestre egyedül 
maradt a Parlamentben.
Édesapám 1979-es halála óta sokszor be-
széltem már róla és a forradalomról is, de ez 
a megközelítés, hogy egy gyerek szemszö-
géből mutassam, be, milyen is volt 1956 
– ez számomra is újdonság volt. Ne vár-
janak tehát hagyományos ünnepi beszé-
det, történelemórát, engedjék meg, hogy 
megosszam Önökkel egy valaha volt kis-
gyerek ötvenhatos emlékeit. Első megren-
dítő élményem az volt, hogy nem kellett  
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iskolába menni. Én évvesztes voltam, hét-
évesen alig vártam már, hogy iskolás lehes-
sek, és máris vége is szakadt. Másik szokat-
lanság a nagy vendégjárás volt. Ismerősök 
jött ek, rádiót hallgatt ak, vitatkoztak, kia-
báltak, felszabadultan, lelkesen latolgatt ák 
a lehetőségeket, mi megpróbáltunk az el-
kapott  mondatokból kiokoskodni valamit. 
Furcsa volt az is, hogy nagyapám, Ravasz 
László beköltözött  családostul Leányfalu-
ról. A mi lakásunkban vett ék fel október 
31-i rádiónyilatkozatát, majd kérésére át-
költöztünk az unokatestvéreim közeli laká-
sába, hogy mindnyájan együtt  legyünk. A 
döntő érv a pince volt – legyen hová men-
ni, hiszen lőtt ek. A háborúban járt férfi ak 
ebben tapasztaltak voltak, tudták, erre is 
sor kerülhet. Megrendítő emlékem a kor-
mányalakítás. Emlékszem, amikor beolvas-
ták a rádióba, és én hallott am az édesapám 
nevét is. Nagyon boldog és büszke voltam, 
hogy egy államminiszter gyereke vagyok, 
és nem nagyon értett em, miért is sír édes-
anyám. Valószínűleg ő már akkor pontosan 
látt a, mi következhet mindebből. Feszült, 
de emelkedett , jókedvű volt a hangulat, a 
felnőtt ek a lehetséges jobb jövőről beszél-
tek. Nekünk gyerekként mulatságos volt 
a zsúfoltság, többen aludtunk egy ágyban, 
futott unk, ha lőtt ek, de inkább játék volt ez, 
mint valóság. De már szorongva hallgatt uk 
a férfi ak beszámolóit a városról, a helyzet-
ről. Tudtuk, hogy lőtt ek rájuk, amíg sor-
ban álltak kenyérért, és borzadva néztük a 

konyhaablakból hogyan ég óriási lánggal 
a Várban a találatot kapott  levéltár. Szívet 
melengető, szép történeteket is hallott unk 
a betört kirakatú boltokról, ahonnan nem 
tűnt el semmi, és a sarokra kitett  hokedlin, 
a kosárban gyűlő százforintosokról, amit az 
elesett ek családjainak szántak. Sok fegyve-
res szabadságharcos járt az utcán – nekünk 
erősen tiltott ák, hogy fegyvert vagy lőszert 
elfogadjunk tőlük.
A forradalom szép és emelkedett  napjai 
hamar elteltek. November 4-én hajnalban 
arra ébredtünk, hogy remeg, dübörög az 
egész város, tankok özönölnek az utcákon, 
lőnek. Édesapámat minisztertanácsi ülésre 
hívták a Parlamentbe. Oda is ért, de addig-
ra Nagy Imréék, már a jugoszláv követsé-
gen voltak, így hajnalra, amikor az oroszok 
elérték a Kossuth teret, szinte már egyedül 
volt az épületben. Megfogalmazta Magya-
rokhoz című kiáltványát, ezeket eljutt att a 

a nagykövetségekre, majd kompromisz-
szumos kibontakozási tervet fogalmazott , 
és november 6-án hazajött . Szomorú vi-
lág köszöntött  ránk ezután. Lassan vissza-
mehett ünk az iskolába, ahol kevesebben 
lett ünk, mert az osztálytársak disszidáltak, 
a tanárok se tértek vissza mind, s a nyol-
cadikos fi úk közül is elestek néhányan a 
Széna téri harcokban. Édesapám még egy 
ideig reménykedett , kompromisszumos 
megoldásokon dolgozott , tárgyalt külföldi 
diplomatákkal is, de tavasztól már csak a 
letartóztatást várta, ami május 23-án el is 
jött . Hosszú, csúnya éjszaka volt. Nekünk, 
gyerekeknek megengedték, hogy a szü-
lők ágyában üljünk, beszélnünk nem volt 
szabad. Módszeresen szétdúlták a lakást, 
összeszedték az iratokat, és hajnal felé tá-
voztak. Magukkal vitt ék apámat, aki bú-
csúzóul azt mondta, legyek jó és fogadjak 
szót az édesanyámnak. Ez után rossz idők 
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következtek. 15 hónapig gyakorlatilag azt 
sem tudtuk, él-e egyáltalán. Az első, kézzel-
fogható hírt édesanyám barátnője, Sárközi 
Márta hozta azután, hogy kihallgatt ák a 
Fő utcában és szembesített ék apámmal. 
Ugyan megeskett ék, hogy erről senkinek 
sem szól, de ő bátor ember lévén azon-
nal feljött  hozzánk, elmondta, hogy látt a, 
hogy megvan, hogy él. Ez volt az első hír 
másfél év után, hír arról, hogy nem tör-
tént vele nagyobb baj, egészen eddig. Az 
ítélet 1958 augusztusában született  meg: 
életfogytiglan. Ez az a szó, ami egy gyerek 
számára megmagyarázhatatlan. Hogyan 
lehet az élet végéig börtönben ülni? S ha 
lehet, akkor ennek miért örülünk most? 
Később tudtam csak meg, hogy a tárgya-
láskor már kész volt a halálos ítélet, és csak 
az indiai kormány közbenjárására változ-
tatt ák meg édesapámnak, mint I. rendű, 
Göncz Árpádnak, aki a II. rendű vádlott ja 
volt a pernek életfogytiglanra a büntetését. 
A III. rendű vádlott , Regéczy-Nagy László 
15 évet kapott . 
Elkezdődtek a börtönévek. Ha az ember 
börtönben van, járnak neki kedvezmények. 
Ezek a következők lehett ek: levél, csomag, 
beszélő. Leveleket 3 havonta lehetett  írni, 
mégpedig 32 sort. 3 hónap történéseit 
kellett  32 sorba besűríteni. Hetekig fogal-
maztuk, radíroztuk, kerestük a szavakat, 
nehogy valami rosszat írjunk, mert akkor 
a cenzúra a felbontott  és elolvasott  levelet 
nem adta oda az elítéltnek. Cenzúra és til-
tás volt, s ha az elítélt vétkezett , megrovás 
járt. Az édesapám is részt vett  az 1960-as 
váci éhségsztrájkban, ezért egy évnyi ked-
vezménymegvonásban részesült. Egy évig 

se levél, se csomag, se beszélő…Az élet-
fogytig való ítélett el teljes vagyonelkobzás 
járt, mindenünket elvitt ek. Szüleim barátai, 
Illyés Gyula és Sárközi Márta járták végig 
a Bizományi Áruházakat és a raktárakat, 
keresték meg a holmijainkat és vásárolták 
vissza. Szegények voltunk, nehezen éltünk. 
Édesanyámat azonnal kirakták igazgatóhe-
lyett esi állásából, nappali munka után még 
délután és este is dolgozott , hogy biztosítsa 
megélhetésünket.
Mégis ebben az időben megtapasztal-
hatt uk az ismeretlen emberek mélységes 
együtt érzését, szolidaritását. Számtalan-
szor találtunk kosárban ennivalót a kilincs-
re akasztva – sose tudtuk meg kitől. Min-
den karácsonykor megjelent a házmester 
nénink az űzött , hajszolt édesanyámnál 2 
tepsi bejglivel és egy kaláccsal, és szabad-
kozva mondta, hogy csak ennyire telik tőle. 
Soha olyan gazdag karácsonyaink nem vol-
tak.
Valahogy mindenki, család, rokonok, is-
meretlenek úgy gondolták, legalább ka-
rácsonykor legyen kicsit több örömünk. 
Annyi emberben élt 1956 emléke, szép-
sége, hogy feladatuknak érezték a börtön-
ben lévők hozzátartozóinak a segítését. A 
nehéz idők minket, gyerekeket is megne-
veltek: sokkal önállóbbak lett ünk, az élet 
rászorított  olyan feladatokra is, amelyek a 
mai gyerekek számára elképzelhetetlenek. 
Főztünk, fűtött ünk, fát vágtunk, ügyeket 
intéztünk, sokat voltunk egyedül – felnőt-
tebbek lett ünk a társainknál.
Sokszor megkérdezték tőlem, voltak- e hát-
rányaim abból, hogy börtönviselt ember 
gyereke voltam? Tulajdonképpen voltak. 

Először a gimnáziumi érett ségikor, ami-
kor is kiderült, hogy nem fognak javasolni 
tanárszakra az egyetemre, mert apám bör-
tönben volt. 2 évig dolgoztam egy csecse-
mőott honban, hogy a munkahelyem ja-
vaslatával mehessek tanulni. De én ezeket 
soha nem éreztem hátránynak. És két év 
után mégiscsak alkalmas lett em pedagó-
gusnak. Útlevelet sem kaphatt am. Talán 
az idősebbek emlékeznek a betétlapokra, 
amelyekkel a szomszédos szocialista orszá-
gokba lehetett  utazni. Mikor Ravasz László 
utoljára hazament Erdélybe, meglátogat-
ni a rokonokat, a régi helyeket, szerett em 
volna elkísérni, de nem kaptam betétlapot. 
Nyugatra először útlevelet 1986-ban kap-
tam, 30 évvel a forradalom után. És akkor 
is úgy, hogy a négy gyerekemből kett őt itt -
hon kellett  hagyni.
De ezek a hátrányok eltörpültek a megélt 
jó élmények mellett .A forradalom összes 
öröme, emléke bennem él, az egyszerű 
emberek összetartása, tenni akarása, szoli-
daritása egész életemre iránymutató volt. 
És együtt  élhett em egy emberrel, aki szá-
momra nem forradalmi hős volt, hanem 
az édesapám, a mindennapok összes örö-
mével.
Ha ma visszagondolok 1956-ra, nemcsak a 
megszépítő messzeség teszi felejthetetlen-
né számomra. Azt a lázas, felfokozott  tem-
pójú, boldog 12 napot az utána következő 
hosszú, sötét korszak sem tudta kitörölni 
az emberek emlékezetéből, és remélem, 
hogy a mai fi atalok erőt tudnak meríte-
ni ’56 történelméből, és a hősök emléke 
örökké megmarad.

TEGZESNÉ BIBÓ BORBÁLA
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Megemlékezés Hagymási Józsefről és Hegedűs Zsuzsannáról

Elhangzott  Pócsmegyeren, az 1956-os for-
radalom és szabadságharc emlékére rende-
zett  október 23-i ünnepi megemlékezésen.
Hagymási József több mint négy évtize-
den át presbiterként, két évtizedet megha-
ladó időben pedig gondnokként szolgálta a 
Pócsmegyeri Református Egyházközséget. 
Neve először egy 1940-ben készült pres-
biteri jegyzőkönyvben tűnik fel. Hegedűs 
Zsuzsannával 1922-ben kötött ek házas-
ságot. Isten négy gyermekkel ajándékozta 
meg őket.
Hagymási Józsefet 1948-ban kuláknak 
nyilvánított ák. A tehetsége révén gyara-
podó gazda földterülete nem érte el a 25 
holdat, de szőlőjét felszorozták. Mellett e 
Pócsmegyerről Kajos Mihály, Bán József 
került még a kuláklistára. Sokat kellett  
szenvednie. A szomszédjába pártt itkárt 
költöztett ek, ő lett  a besúgója.
Többször vitt ék el egy-egy hétre a váci bör-
tönbe. Leginkább a sátoros ünnepek előtt  
lehetett  számítani a fogdmegekre. Hár-
man-négyen jött ek. A kiszemeltek kezét 
összeláncolták, úgy vitt ék őket.
Volt úgy, hogy nem aludt ott hon. Feldúl-
tak mindent, de nem találták meg. A közeli 
présházban, vagy a szérűben rejtőzködött . 
Sokat köszönhetett  a leleményességének.
1956-ban a falu népe felkérte hogy vállal-
jon szerepet a Pócsmegyeri Nemzeti Ta-
nácsban. Hagymási Józsefnek nagy volt a 
tekintélye. Bölcsességének és a személye 
iránti tiszteletnek nagy szerepe volt abban, 
hogy Pócsmegyer emelkedett  lélekkel, 
1956 szelleméhez illő méltósággal élte 
meg a forradalom napjait.
A forradalom leverése után ellenforradal-
márnak nyilvánított ák. Az egész országra 
jellemző módon azt emelték ki, aki becsü-
letével, erkölcsi tekintélyével példa lehetett  
a közösség előtt . Dr. Dugár Lászlóval, a falu 
körzeti orvosával együtt  került a váci bör-
tönbe.
Felesége hiába kérlelte, hogy maradjon ki 
az egészből, ne vállaljon szerepet, mert ez 
még sok szenvedést hoz rájuk. Neki lett  
igaza. Férjével, családjával együtt  újabb 
megpróbáltatások következtek.
A börtönben a foglyoknak sok verésben, 
megaláztatásban volt része. Dugár Lászlót 
azért verték meg, mert doktorként mu-
tatkozott  be. Hagymási Józsefnek viszont 
több fegyőrrel volt személyes ismeretsége. 

A Vác környéki falvakból évente jártak hoz-
zá dolgozni. „Maradjon mellett em, marad-
jon itt  a szélén Hagymási bácsi!” – és az őr 
csak megjátszott a a verést…
A börtönből lesoványodva, kimerülten 
szabadult. Aztán lassan elmaradtak a meg-
próbáltatások. Ő volt az utolsó faluban, aki 
belépett  a szakszövetkezetbe. Sok mindent 
jónak talált a szövetkezeti formában, de 
a szőleit sajnálta, nem értett e, hogy miért 
kellett  elvenni tőle?

A tehetséges gazdaembert a hite tartott a 
meg. Sohasem lehetett  megtörni. Előbbre 
jutott  a legnehezebb időkben is. Amikor 
egyháza felkérte, elvállalja a gondnoki 
szolgálatot. Bölcsen, megfontoltan viselte 
gondját a nyájnak. Őszinte és szeretett eljes 
barátság fűzte a lelkipásztorhoz, de baráti 
viszonya volt Ravasz László püspökkel is.
Házasságuk közelgő 50. évfordulója al-
kalmából Hagymási József feleségével 
elhatározta, hogy a 2. világháborúban el-
vitt  harmadik harang pótlására harangot 
öntetnek. Az 1972. július 9-én tartott  ülé-
sen a presbitérium hálával köszönte meg 
a Gombos Miklós őrbott yáni harangöntő 
mester műhelyében készített  harangot. 
Ára 26.000.- Ft, súlya 110 kiló. A harang 
üzembe helyezését a presbitérium vállalta. 
Először Zsuzsanna unokájuk esküvőjén 
szólalhatott  meg.
Őszintén köszönjük minden adakozónak, 
hogy az 1956-os forradalom 60. évfordu-
lóján a pócsmegyeri református templom 
harmadik harangja ismét megszólalhat. 
Emléket állítva mindazoknak, akik a haza 
szabadságát mindenek elé helyezve, akár 
életük árán is védelmezték.
A teljes harangrendszer újjáépítése 
1.803.400.- Ft-ba került, melyet a pócsme-
gyeri önkormányzat háromszázezer forint 
értékű támogatása mellett , a falu lakói teljes 
egészében közadakozásból teremtett ek elő.

KOVÁCH TAMÁS – REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

Hagymási József, a gyülekezet gondnoka köszönti Borzsák Sándor lelkipásztort az 1979. évi konfi r-
máció alkalmával. 
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Önkormányzati hírek
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2016. szeptember 29-én rendes nyílt 
ülést tartott. A jegyzőkönyv teljes terjedelmé-
ben megtekinthető a www.pocsmegyer.hu 
oldalon.

Az első napirendi pont keretében Komora 
András, településünk körzeti megbízott -
jának bemutatkozását hallgathatt a meg a 
Testület, illetve a jelen lévő érdeklődők. 
A napirendi pont végén Németh Miklós 
polgármester javasolta a Testületnek, hogy 
napirenden kívül hallgassák meg a jelenlé-
vő lakosok kérését. Horváth Mihály indít-
ványozta, hogy a Testület tűzze napirendre 
és tárgyalja újra a telekadó mértékét, mert 
véleménye szerint ez túlzott  terheket ró a 
65 év felett i lakosság számára. A második 
pontban a Képviselők jóváhagyták a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási szerző-
dést azzal a kiegészítéssel, hogy bizonyos 
helyi sajátosságoknak megfelelő igényün-
ket jelezzük a Zöld híd Régió Kft . felé. A 
harmadik napirend témája a települési szi-
lárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszol-
gáltatásról szóló rendelet elfogadása volt. A 
negyedik napirendi pontban a Képviselők 
döntött ek arról, hogy a település indul-
ni kíván a szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó pályázaton. Ennek keretében 
a Képviselő-testület kötelezett séget vállal 
arra, hogy a 186 m3 mennyiségű tűzifa 
vásárlásához 236 220 Ft saját forrást biz-
tosít az Önkormányzat 2016. évi költség-
vetésében a tartalékalap terhére, valamint 
vállalja a tűzifa szállításából származó költ-

ségeket. Döntés született  továbbá arról, 
hogy Önkormányzatunk csatlakozni kíván 
a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz is, 
melynek célja a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fi atalok felsőfokú tanul-
mányainak támogatása. A korábbi évekhez 
hasonlóan a pályázatot benyújtók közül a 
Népjóléti Bizott ság dönt a támogatandó 
személyekről.
A hatodik pontban az Inkubátorház ne-
vének módosítására került sor az épület 
könnyebb beazonosítása érdekében. A léte-
sítmény új neve Pócsmegyer Rendezvény-
központ (PRK). Az Egyebek c. napirendi 
pontban tárgyalásra került a Pócsmegyer 
Rendezvényközpont akusztikája. Németh 
Miklós polgármester tájékoztatt a a Testü-
letet, hogy a Pénzügyi-Településfejlesztési 
Bizott ság döntött  arról, hogy a Rendez-

vényközpont csarnokának akusztikája javí-
tásra szorul. A minél jobb minőség elérése 
érdekében felkértünk egy szakértőt, hogy 
tervezze meg, és írja le a lehetséges megol-
dásokat. Ennek kivitelezésére négy cégtől 
kértünk be árajánlatot, és ár-érték arányban 
a legelőnyösebb ajánlat elfogadására került 
sor. Szintén ennek a napirendnek a kereté-
ben Peiker Katalin, a Peiker és Társai Kft . 
ügyvezetője beszámolóját hallgatt ák meg 
a Képviselők. Az ügyvezető tájékoztatt a a 
megjelenteket a révüzemeltetés nehézsé-
geiről, és az Önkormányzat anyagi segít-
ségét kérte a fenntartható révközlekedés 
érdekében. A Képviselők pontos kimuta-
tást kértek az üzemeltetőtől a bevételek és 
kiadások alakulásáról és arról, hogy ponto-
san mekkora összegre lenne szükségük a 
rév további üzemeltetéséhez.

JEGYZŐ

Pócsmegyer Község Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján, meghirdeti a 2017. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi atalok számára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

Pályázati adatok feltöltése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően, a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A részletes felhívás megtalálható a www.pocsmegyer.hu oldalon!
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Immáron egy éve, hogy egy Szlovák – Ma-
gyar pályázat keretében felépült az Inku-
bátorház (akkor még így hívtuk). Sajnos 
több tényező is közrejátszott  abban, hogy 
működését csak most ősszel tudja megkez-
deni.
A használatbavételi engedélyt július hó-
napban kaptuk meg, mivel az abban köz-
reműködő hatóságok kifogást találtak a 
parkoló alatt  található olajfogóban, annak 
méretében és működésében. Sokat gon-
dolkoztunk rajta, hogy vajon a mai autók-
ból mekkora mennyiségű olaj folyhat ki a 
parkolás ideje alatt . Arra jutott unk, hogy ta-
lán semmi, vagy ha mégis, akkor jelenték-
telen mennyiség. Ezt a hatóságok nem így 
látt ák. Az akadályt leküzdött ük, így nyáron 
a kezünkbe került a várva-várt engedély.
A másik probléma az internet bevezeté-
sekor merült fel. Gondoltuk, hogy a XXI. 
században elvárható, hogy ne légkábelt 
használjunk a kiépítéskor, hanem szaksze-
rűen vezessük át az internet vezetékét a 
Kossuth L. u. alatt .
Jelenleg a T-home kábele a bekötő út bal 
oldalán (falu felé haladva), a Pázsit-tó men-
tén található. Ez csak gondolat maradt, 
mivel az eljárás során számtalan engedély-
re (Közútkezelő, Magyar Állam, Közmű 
szolgáltatók…), tervre lett  volna szükség. 
Ezeknek az engedélyeknek ¾ éve se híre, 
se hamva. Többszöri kérdésünkre, hogy 
mikorra várható a szakhatóságok hozzájá-
rulása, majd az internet bevezetése, meg-
nyugtató választ nem kaptunk.
A harcot feladva, a tulajdonos Önkor-
mányzat úgy döntött , hogy bármilyen csú-
nya is a légkábel, azt kell választani, hiszen 
az épületnek üzemelni kell, a pályázatban 
vállalt kötelezett ségeknek eleget kell tenni. 
Az imént említett  kompromisszum árán, 
október hónapban várhatóan az internet 
bevezetésre kerül.
Az akadályok leküzdése után, az előző havi 
Kisbíróban leírtak miatt , az Inkubátorház 
új nevet kapott : Pócsmegyer Rendezvény-
központ (PRK), és megkezdte működését.
Az idei évben több rendezvényt szerve-
zünk. Ezeket olvashatt ák a szeptemberi 
Kisbíróban, valamint a programajánlatok 
között  is feltüntett ük őket.
Az épület elsődleges célja, hogy megfe-
leljen azon pályázatban vállalt kötelezett -
ségének, melynek keretében megépült. 
Elsődlegesen a helyi és környékbeli vállal-

kozókat kell támogatnia. Terveink között  
szerepel a jövő év elején egy egynapos 
rendezvény, ahová ezúton is meghívunk 
minden kedves érdeklődőt. Téma, a PRK-
ban igénybe vehető, a vállalkozásokat 
támogató szakemberek bemutatkozása: 
pályázatíró, könyvelő, jogász, számítógépes 
rendszergazda (IT szakember), menedzs-
ment tanácsadó, vezetőket támogató sze-
mélyi tanácsadó, reklám és online-marke-
ting szakembere HR tanácsadó, tolmács és 
szakfordító…
A rendezvény pontos időpontját és témá-
ját megtalálják majd a www.pocsmegyer.
hu weboldalon és a hirdető táblákon. El-
képzelésünk, hogy a helyi vállalkozóknak 
személyre szóló meghívót küldünk.

Előre elnézést kérünk mindazoktól, akik 
nem kapnak névre szóló levelet. Kérem, 
hogy utólag jelezzék a promegyer@
pocsmegyer.hu e-mail címen, hogy felve-
gyük őket is a nálunk lévő listába. 
Minden érdeklődőt szeretett el várunk! 

Az alábbiakban összeszedtük azokat a 
szolgáltatásokat, melyekkel november hó-
naptól a vállalkozók és a magánszemélyek 
rendelkezésére állunk, munkanapokon 
8:00-20:00 óra között .

Egy cég – egy asztal szolgáltatás vál-
lalkozóknak
(Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t)

Egy bútorokkal berendezett  irodában, 
több munkaállomás 25.000 Ft/hó

Szolgáltatási csomag tartalma:
• wifi  használat
• havonta 100 oldal A/4 fekete-fehér 

fénymásolás / nyomtatás
• havonta 20 oldal A/4 színes fénymáso-

lás / nyomtatás
• heti 15 óra munkaállomás használata
• tárgyaló használat hetente 5 órára
• szkennelési lehetőség

Terembérlés - Vállalkozóknak
Számítógép teremben
egy asztal használata  ..................  1.500 Ft/óra

Tárgyaló  52 m2  ...........................  2.000 Ft/óra
 17 m2  ...........................  1.500 Ft/óra
Konferenciaterem 110 m2  ...  6.500 Ft/óra

Csarnok 450 m2  ....................... 15.000 Ft/óra

Pócsmegyer Rendezvényközpont

RAJZ: GAÁL TIBOR
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Október 15-ével megkezdődik a hivatalos 
fűtési szezon.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan 
a hűvösebb idő beköszöntével nem várják 
meg a szezon kezdetét, hanem esténként 
felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömé-
ben vegyes tüzelésű kazánt használnak.  
Önmagában ez nem kellene, hogy gondot 
okozzon, ha mindenki a csak megfelelő 
karbantartást követően és kizárólag rendel-
tetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.
Szeptember 22-én, a kora délutáni órákban 
Albertirsán a Kolozsvári utcában felrob-
bant egy vegyes tüzelésű kazán egy család 
ház pincéjében. A felhasadt kazán mellett  
tartózkodó két ember a kiáramló forró víz 
miatt  égési sérüléseket szenvedett , őket a 
mentők kórházba szállított ák. A ceglédi 
hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták 
– abban kár nem keletkezett , – valamint a 
még izzó parazsat is eltávolított ák a kazán-
ból. Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran 
olvashatunk, hallhatunk a különböző mé-
diumokban. A káresemények megelőzése 
érdekében nem árt, ha tudjuk, hogy miért 
következhetnek be a robbanások, és mit te-
hetünk annak érdekében, hogy elkerüljük 
a bajt.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen 
használatából ered, hiszen a tulajdonosok 
nem mindig üzemeltetik megfelelően az 

eszközöket. Sok esetben a kazánok mű-
szaki állapota sem a legmegfelelőbb, és 
gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már 
nem képes megbirkózni a megemelkedett  
nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak 
a robbanásokban, mint például egy eset-
leges áramszünet, aminek hatására leáll a 
keringető szivatt yú. A modern kazánoknál 
ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen 
egy túlnyomást szabályzó szelep biztosí-
tani tudja az állandó és megfelelő üzemi 
nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás előtt  győ-
ződjön meg a következőkről:
a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési 
rendszer az előírt mértékig legyen feltöltve 
vízzel, a csapok, szelepek és egyéb nyitó-
záró szerelvények nyitott , illetve az üze-
meltetésnek megfelelő állásban legyenek, 
szivatt yús fűtés esetén győződjön meg a 
szivatt yú zavartalan működéséről és meg-
felelő áramellátásáról, ellenőrizze a termo-
sztát helyes beállítását a kondenzáció és 
ezzel együtt  járó kátrányosodás, illetve az 
ebből eredő fokozott  mértékű korrózió el-
kerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasz-
tás okozza, így a balesetek megelőzése ér-
dekében kiemelt fi gyelmet kell fordítani az 
alapvető szabályok betartására.

VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

2016. október hónapban a Könyvtár régi 
helyéről, (Táncsics u.) átköltözött  a Ren-
dezvényközpontba. Jelenleg egy 52 m2-
es termet foglal el, azonban az új bútorok 
megérkezését követően 2 terem, közel 100 
m2 áll majd rendelkezésére.
Az Önkormányzat a Nemzeti Kulturális 
Alap által kiírt pályázaton, 3.484.872 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert, 
Pócsmegyer Könyvtárának Szakmai Esz-
közfejlesztése címen.
Az önerő mértéke 10%, mely 387.208 Ft. 
A teljes beruházás az alábbiakat foglalja 
magába:
Infokommunikációs eszköz  ..... 464.080 Ft
(számítógép, projektor)
Berendezés  ....................................... 3.408.000 Ft
(bútor, szalagfüggöny)

A Nyitva tartás változatlan
Hétfő:  8:00 – 12:00  15:00 – 18:30
Kedd:  8:00 – 12:00
Szerda:  8:00 – 12:00
Péntek:  15:00 – 18:30

Terembérlés - Magánszemélyeknek
Terem 52 m2
 helyi lakos .................................  2.500 Ft/óra
 nem helyi lakos  .....................  3.000 Ft/óra

Terem 17 m2
 helyi lakos .................................  2.000 Ft/óra
 nem helyi lakos  .....................  2.500 Ft/óra

Konferenciaterem 110 m2  ....  6.000 Ft/óra
Csarnok 450 m2
 helyi lakos .................................  8.000 Ft/óra
 nem helyi lakos  .................  12.000 Ft /óra

Egész napos bérlés: egyedi megállapodás 
alapján, eseménytől függően.

Technikai eszközök bérlése
Vetítővászon  ..................................  4.000 Ft/nap
Projektor használata  ..............  12.500 Ft/nap

Irodai szolgáltatások
Fénymásolás/Nyomtatás
 Fekete-fehér A/4  ....................  20 Ft/oldal
 Fekete-fehér A/3  ....................  40 Ft/oldal

 Színes A/4  ..................................  40 Ft/oldal 
 Színes A/3  ..................................   – 

Dokumentum spirálozása
 50 oldalig  ........................................ 300 Ft/db
 50-100 oldalig  ............................. 350 Ft/db
 100-150 oldalig  .......................... 400 Ft/db
 150-250 oldalig  .......................... 450 Ft/db
 250 oldal felett   ............................ 500 Ft/db

Laminálás
 A/4 méret  ...................................... 150 Ft/db
 A/3 méret  ...................................... 250 Ft/db

Szkennelés
 20 oldalig A4  .............................  40 Ft/oldal
 20 oldalig A3  .............................  55 Ft/oldal

 20-50 oldalig A4  .....................  35 Ft/oldal
 20-50 oldalig A3  .....................  45 Ft/oldal

 50 oldal felett  A4  ....................  30 Ft/oldal
 50 oldal felett  A3  ....................  40 Ft/oldal

Szövegszerkesztés
 Gépelés  ...................................  0,50 Ft/leütés
 Szövegtördelés ..............  800 Ft/A4 oldal
 Grafi kai szerkesztés  ....  3.500 Ft-tól/A4
 (pl. szórólap, prospektus)

KLIBÁN ZITA

Felkészülés a fűtési szezonra

Új helyszínre költözött a Könyvtár
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Elkészült a surányi csatornahálózat. A ko-
rábbi felfordulás elszenvedői mostantól 
aktív részesei és alakítói lehetnek a fejlesz-
tésnek. Ha rákötnek, komoly terhet vállal-
nak magukra a beruházással, de ez aligha 
spórolható meg, ugyanis ha nem élnek a 
lehetőséggel, horribilis talajterhelési díjra 
számíthatnak. Persze, nem azonnal. 2020-
ra, tízből kilenc ingatlannak csatlakoznia 
kell a csatornahálózathoz, különben a Csa-
tornázási Társulásnak vissza kell fi zetnie az 
uniós támogatás egy részét.
Jól állunk. A hivatalosan áprilisban üzem-
be helyezett , Szentendrén, Leányfalun, 
Tahiban, Surányban és Horányban meg-
valósított , a szentendrei szennyvíztisztító 
bővítésével együtt  4 milliárd forintos csa-
torna beruházás következő lépése a házi 
bekötések megindítása. Az öt településen 
3840 ingatlant érint a közcsatorna, s 2020 
végéig 92 százalékuknak élnie is kell a lehe-
tőséggel, különben elvész a 3,6 milliárd fo-
rintos támogatás jelentős hányada. Surány 
a maga 1380 ingatlanával a legnagyobb 
részese a fejlesztésnek, s időarányosan szé-
pen teljesít. Klibán Zita, a Társulás képvi-
seletében elmondta, immár 448 bekötési 
terv várja a Fővárosi Vízművek – a csatorna 
kezelője – jóváhagyását. „Reméljük, hogy a 
benyújtott  tervek, még az idei évben pozi-
tív elbírálásban részesülnek!” –tett e hozzá. 
A pályázatban vállalt indikátorok alapján, a 
Társulás erre az évre 30 százalékos rákötési 
aránnyal számolt (jövőre 60 százalék a cél), 
a surányi 32 százalékon igazán nem múlik 
a tervteljesítés.
De érdemes-e rákötni? – tehetik fel a 
nyaralótulajdonosok a kérdést. Annak 
mindenképpen, aki komoly vízfogyasztó. 
A környezett erhelési díjról szóló törvény 
ugyanis horribilis, a védett  vízbázisra tekin-
tett el esetünkben köbméterenkénti 3600 
forintos talajterhelési díjjal sújtja azokat, 
akik, noha ingatlanuk előtt  van szennyvíz-
vezeték, arra nem kötnek rá. Ehhez képest 
a közműves szennyvízdíj köbméterenként 
341,60 Ft (plusz havi 180 Ft alapdíj), azaz 
tizedannyi. Igaz, a talajterhelési díjból levo-
nódik az igazoltan szippantott  szennyvíz 
mennyisége, de a nyaralóépületek több-
nyire szigeteletlen derítőjéből ez igencsak 
ritkán történik… (Ráadásul nem is olcsó. 
13 ezer forint alatt  nem úszható meg egy 
öt köbméteres szippantás, ami közel nyolc-
szorosa a csatornahasználat tarifájának.) 

Tovább csökkenthető a talajterhelési díj, ha 
locsolási vízmérőt szerelnek fel, hiszen ami 
nem kerül a csatornába, az után nem kell a 
közadók módjára beszedhető talajterhelési 
díjat fi zetni.
Csakhogy van egy másik előírás is, ami a 
számítgatásokat voltaképpen feleslegessé 
teszi. Akár megéri, akár nem, a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény kötelezővé te-
szi, hogy – amennyiben rendelkezésre áll a 
közcsatorna – arra egy éven belül kössön 
rá az ingatlantulajdonos. Ha ez elmaradna, 
a Vízművek kérelmére a Szentendrei Járási 
Hivatal kötelezi majd a tulajt a rákötésre. 
Vagyis – ha egyszer már elkerülhetetlen – 
mindenképpen célszerű az említett  2020. 
végi időpont előtt  elintézni a bekötést. Így 
senkinek sem gyűlik meg baja a hatósággal 
sem, és a Csatornázási Társulás sem kerül 
kínos helyzetbe a támogatás egy részének 
visszafi zetése miatt . Ez utóbbi fenyegetés 
elmúltáig, végeredményben a beruházás 
végső pénzügyi zárásáig, a társulásnál ma-

rad az az ingatlantulajdonosok által befi ze-
tett  összeg – a támogatáson felüli önerő -, 
amit a társulás pályázati úton végül elnyert, 
de ha a rákötések 92 százalékos aránya 
nem teljesülne, ebből a tartalékból lehetne 
kifi zetni az esetleg visszafi zetendő támoga-
tási hányadot. Tehát, aki nem csatlakozik 
időben, ezt az amúgy mindenkinek vissza-
járó pénzt is veszélyezteti.
Már most tarthatnak-e a talajterhelési 
díjtól azok, akik még nem kezdték meg a 
bekötést? Ez nem ilyen egyszerű és az ön-
kormányzatnak nem célja máris eff éle adó-
jellegű terhekkel fenyegetni az érintett eket 
– mondta a Kisbírónak Zákányné Szőke 
Tímea, jegyző. Egyelőre az sem világos, 
pontosan mikortól keletkezik ennek a díj-
nak a megfi zetésére kötelezett ség. Elvileg 
jövő márciusban kellene bevallani azt a 
vízmennyiséget, amit az idén a csatorna 
üzembe helyezését követő 90. naptól – au-
gusztus elsejétől – kezdve fogyasztott ak. 
Mivel akkoriban hivatalos óraleolvasás ál-
talában nem történt, a gyakorlat vélhetően 
az lesz, hogy a Jegyző Asszony közzéteszi 
azt a – várhatóan jövő évi – vízóra-leolva-
sási időpontot, amikortól kezdve „ketyeg” 
majd a talajterhelési díj.
Az önkormányzat azonban inkább az ösz-
tönzés, mint a (magasabb jogszabályokban 
előírt) büntetések híve. Várhatóan lapzár-
tánk után dönt a képviselő testület arról, 
hogy meghosszabbítja a bekötésekhez 
adott  támogatások igényelhetőségét. Esze-
rint a bekötési terv brutt ó árából 10 ezer fo-
rintot visszatérít, átvállalja a Vízművek által 
felszámított  úgynevezett  MEO-díjat, ez 
5 ezer forint, valamint az igénylők helyett  
beszerzi a rákötési engedélyezéshez szük-
séges tulajdoni lapot és a térképszelvényt, 
ami további 4600 forint. Azaz, aki időben 
csatlakozik, 19.600 forintot megtakarít-
hat. Arra is érdemes ügyelni – hívja fel a 
fi gyelmet a bekötéseket az önkormányzat 
részéről segítő Mócsai Zsuzsa –, hogy az 
ingatlantulajdonosok ne hagyják magu-
kat megvágni „élelmes” vállalkozók aján-
latának bedőlve. A bekötési tervet például 
érdemes annak a három tervezőnek az 
egyikére bízni, akikkel az önkormányzat 
megállapodott , hogy nem kérnek érte 15 
ezer forintnál többet.
(Mócsai Zsuzsa a 20/991-2527 számon 
érhető el)

SZABÓ GÁBOR

Csatornázás: rákötés, ráköltés
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Több mint fél éves aktív szervezői munka 
gyümölcse ért be ezen a gyönyörű napsü-
téses őszi napon.  Reggel 9 órakor nyílt ki 
a Rendezvényközpont ajtaja, és kezdetét 
vett e az egészségnap.
Az új épület, Surány és Pócsmegyer között  
félúton, tökéletes helyszínnek bizonyult. 
Mindenkinek kényelmesen megközelíthe-
tő volt, rengeteg parkoló hellyel, bicikli táro-
lóval, gyönyörű új építésével, igényes beren-
dezésével, a szolgálatot nyújtó egészségügyi 
szakdolgozók dicséretét is kiérdemelve.
Idén rengeteg egészségügyi szűrésre volt 
lehetőség, amiért hála és köszönet minden 
orvosnak és asszisztensnek, mert ingyen 
vállalták ezt a munkát.
Lehetőség volt gyógytornára több kor-
osztálynak, valamint egyéni tanácsokat is 
adott  Törökné Bakos Beáta gyógytornász. 
Jó volt látni, hogy sok fi atal vett  részt a tar-
tásjavító gyakorlatokon. Reméljük, hogy a 
megszerzett  tudásukat az év többi napján is 
kamatoztatják, a gyakorlatokat az év többi 
napján is végzik majd ott hon. Jó volt látni 
a szülőket, akiknek szintén fontos volt a 
mozgás, valamint a senior korosztályt, akik 
mindenkit megszégyenítően, fáradhatatla-
nul végezték a gyakorlatokat.
Egy másik teremben a Magyar Vörös-
kereszt kiváló csapata várta a Véradókat. 
Nagy öröm volt látni, hogy kedvességük-
kel, rábeszélő képességükkel milyen sok 
első Véradót tudtak „elcsábítani”. Fantasz-
tikus emberségükről, szaktudásukról ad-
tak tanúbizonyságot, mikor egy fi atal első 
véradó megszédült. Mindenki azonnal 
tudta a dolgát. Szerencsére semmi komoly 
baj nem történt, egy kis pihenő után a fi -
atalember is mosolyogva távozott . Bízunk 
benne, hogy nem szegte kedvét ez a kis 
apróság, hiszen megmentett  három életet. 
Külön öröm volt, hogy sok egészségügy-
ben dolgozó is adott  vért! Az egészségnap 
alatt  három órán át lehetett  vért adni. Ez 
idő alatt  24 ember jött  el, ebből heten első 
véradók voltak!
A délelőtt  folyamán Dr. Pázmány Anna-
mária, a szentendrei szakorvosi rendelő fő-
igazgatója is megtisztelte rendezvényünket 
jelenlétével. Nagyon színvonalas előadást 
tartott  az egészségügy jelenlegi helyzetéről, 
a szakorvosi rendelő lehetőségeiről, nehéz-
ségeiről, újdonságairól, fi nanszírozásáról. 
A jelenlévők kérdéseire nagy szakmai hoz-
záértéssel válaszolt. Az intézményvezető 

főorvos asszony előadása után Dr. Nyitrai 
Márta radiológus főorvos lenyűgöző elő-
adását hallgathatt ák meg a jelenlévők, aki 
speciális röntgen és ultrahang esetekről 
„mesélt”.
Ezt követően Tasiné Nagy Anita előadá-
sa következett . Ő a szakorvosi rendelő 
egynapos sebészetének esetmenedzsere. 
Előadásával szerett e volna megnyugtatni 
mindazokat, akik a jövőben hozzá kerül-
nek. „Nem kell izgulni, a legjobb kezekben 
lesznek”- mondta. Fotókon megmutatt a a 
műtőt, kórtermeket, és mindent, amit csak 
akkor láthatnánk, ha már bent feküdnénk 
zöld hálóingben. Reméljük, sokaknál sike-
rült a félelmet izgalommá mérsékelni!
Mi, akik ott  voltunk, tudtuk, hogy nincs 
baj, de megnyugtatjuk a falu ott hon ma-
radt lakóit, a délelőtt  folyamán többször 
hallott  mentő sziréna, valamint az igen 

gyorsan száguldozó mentőautó most nem 
azért volt Pócsmegyeren, mert beteghez 
hívták, hanem mert mosolygó, jókedvű 
gyerekeket, felnőtt etek szállított ! Minden-
ki jól volt, és nagyon élvezte!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentő 
egységét irányító Kovács Miklós, mentő-
ápoló tartott  a kicsik és a nagyok legna-
gyobb megelégedett ségére mentőautó 
bemutatót, és egy nagyon szakszerű és le-
bilincselő előadást arról, mikor és hogyan 
kell mentőt hívni. Ki lehetett  próbálni az 
újraélesztést egy ambubabán, be lehetett  
feküdni a hordágyba, és végig lehetett  néz-
ni a mentés eszközeit. Az autóban minden 
fi ókot ki lehetett  húzni, még a kormány 
mögé is be lehetett  ülni, és nem volt olyan 
kérdés, amire a kedves mentőápoló ne tu-
dott  volna választ adni! Támogatóinknak 
hála, sok értékes nyereményt kaptak, akik 
jól válaszoltak feltett  kérdésekre.
Csapatunk csontkovácsa, Nagy Sándor 
Henrik reggel 9-től délután 1-ig megállás 
nélkül, türelmesen rakta helyre a fájós há-
takat, nyakakat. Ezen kívül még arra is ma-
radt ereje, hogy hasznos tanácsokkal lássa 
el a pácienseket és kérdésekre is válaszolt.
Először volt lehetőség arra, hogy itt  hely-
ben csontsűrűséget mérhessünk. Nagyon 
sokan éltek a lehetősséggel. Mireisz Er-
zsébet szakasszisztens kollégánk, akiknél 
problémát észlelt, tovább küldte a megfele-
lő szakorvoshoz.
Ugyanilyen nagy szaktudással szűrte a hal-
lásvizsgálatra jelentkezőket Takács Móni-
ka audiológia szakasszisztens.

Folytatás a 10. oldalon »

Egészségnap
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Idén szintén először volt lehetőség arra, 
hogy időpontot kérjenek a szakorvosi ren-
delőbe, Fülöp Andrástól. Bízunk benne, 
hogy ezzel a lehetősséggel is sikerült gyor-
sabbá és kényelmesebbé tenni a megfelelő 
szakorvosi ellátáshoz való bejutást.
Aki eljött  az egészségnapra, már az aulában 
találkozhatott  sok újdonsággal. Volt gyógy-
szertári, és biocom tanácsadás. Lelkes fi a-
taljainknak köszönhetően voltak betegirá-
nyítóink is, akik kedvesen és fi gyelmesen 
kísérgett ék azokat, akiknek szükségük volt 
rá. Nagy büszkeség számunkra, hogy sok 
visszajelzést kaptunk kedvességükről, segí-
tőkészségükről.
Falunk Gyuridokija, Dr. Szabó György 
a rendezvény házigazdája, mint mindig, 
most is nagy szaktudásáról, emberségéről 
adott  tanúbizonyságot. Kedves, és mindig 
mosolygós asszisztense Erika, valamint a 
„Falu Védőnénije” Marika fáradhatatlanul 
mérték a vérnyomásokat, vércukor- és 
koleszterin szinteket. Akiknél bármilyen 
eltérést észleltek, továbbküldték a megfele-
lő szakorvoshoz, többek között  Dr. Hasitz 
Ágnes diaetológushoz, aki sok jó tanáccsal 
látt a el a hozzá fordulókat.
Dr. Gaál Andrea, fül- orr- gégész szakorvos 
megállás nélkül készített e az allergia teszte-
ket, és vizsgálta a hozzá érkezőket.
Dr. Buczkó Mónika, bőrgyógyász szak-
orvos mosolygósan és kedvesen látt a el a 
pácienseket, megnyugtatva őket, hogy az 
a „pött y, izé, vagy folt”, jó helyen van ott , 
nincs vele teendő. Akinél szükségét látt a, 
annak időpontot adott , és várja vissza a 
szakorvosi rendelőbe.Dr. Petrovits Adri-
enn, szemész szakorvos és asszisztense, 
Kubicsek Gyöngyi is rengeteg embert lá-
tott  el, és sok betegséget kiszűrt.

Bőrgyógyász 29 fő

Csontritkulás 29 fő

Diabetilógia 5 fő

Hallásvizsgálat 11 fő

Orr,fül,gége 6 fő

Allergia vizsgálat 18 fő

Ortopédia 23 fő

Stressz szűrés 21 fő

Szemészet 17 fő

Látásvizsgálat 29 fő

Tüdőgyógyászat 7 fő

Vércukor, koleszterin 30 fő

Fogászat 7 fő

Csontkovács 20 fő

Véradás 24 fő

 Megjelentek száma összesen: 276 fő

Dr. Nagy Emília, tüdőgyógyász főorvos és 
Elsik Erika, asszisztense sokakat szeretett  
volna leszoktatni a dohányzásról, mérték a 
légzés funkciókat és adtak tanácsot annak, 
aki hozzájuk fordult.
Dr. Irsai Éva, ortopéd főorvos asszony 
nagy szaktudással, és emberséggel vizsgált 
mindenkit.
Rácz Adrienn asszisztens és a Richter 
Gedeon Nyrt. közös közreműködésével 
memória és stressz szűrésen is részt vehet-
tünk. Sokan voltak, akik elmentek és kitöl-
tött ék a kérdőíveket. Mindenki vidáman 
és mosolyogva távozott .
Fogászati szűrésünk a falu fogorvosi rende-
lőjében volt. Köszönjük Dr. Kolcsár Att ila 
és Szekeres Erika munkáját, akik próbálták 
meggyőzni a hozzájuk fordulókat, hogy a 
fogorvosi rendelő nem félelmetes hely, és 
minél előbb jön valaki hozzájuk, annál ke-

vésbé fog fájni a kezelés. Egy dolog biztos, 
egyszer mindenki ül majd a fogászati szék-
be, csak nem mindegy, hogy mikor!
Számítógépes látásvizsgálatot nagyon so-
kan vett ek igénybe. Tanács Kriszta nagy 
hozzáértéssel segített e a hozzá forduló-
kat, és akinek szüksége volt rá, annak még 
szemüvegkereteket is tudott  mutatni.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék kö-
szönetet mondani azoknak, akik nélkül ez 
a rendezvény nem jöhetett  volna létre.
Támogatóinknak: Pro Pócsmegyer 
Kft ., Richter Gedeon Nyrt., Szent Klára 
Gyógyszertár- Pócsmegyer, Szent Ró-
kus Gyógyszertár- Dunabogdány, Máltai 
Mentő Szolgálat, BioCom
Továbbá: Karsai Gábor rendezőnek aki 
koordinálta a jelentkezéseket.
Gombás Jenő alpolgármesternek, aki min-
den lehetőséget megadott  a rendezvény si-
keréhez.
Ferkének, aki fi nom étellel látt a el a ren-
dezvényen dolgozókat.
Klibán Zitának, aki egész nap a büfében 
szolgálta ki a kedves vendégeket, de a re-
cepción is besegített , amikor szükség volt 
rá.
Bogdán Tibornak, aki ki-, be- és elpakolt 
helyett ünk.
Gombásné Kiss Andreának a gyönyörű 
virágokért, valamint Pócsmegyer Község 
Önkormányzatának, aki mindezekhez az 
anyagi fedezetet biztosított a.
Remélem, mindenki számára hasznos 
volt ez a nap! Szeretett el várjuk kérései-
ket, építő jellegű kritikáikat a jövőre néz-
ve, melyek segítségével a következő évi 
rendezvényünket még eredményeseb-
ben tudjuk megszervezni.

ELTER ZSUZSA

A legnagyobb köszönet mindenképpen 
Elter Zsuzsának jár, hiszen nélküle nem 
tudtuk volna megrendezni ezt a nagyszerű 
napot! Nagyon jó látni, hogy településün-
kön ilyen értékes emberek élnek, akiknek 
fontos a közügy, fontos az, hogy jót tegye-
nek másokkal. Ez a nap sok embernek 
könnyített e meg az életét, hiszen nem 
kellett  napokat várni a Szentendrei Rende-
lőintézetben. Bízunk benne, hogy jövőre 
szintén megrendezhetjük ezt a nagyszerű 
eseményt, és azok is eljönnek majd, akik 
idén nem éltek ezzel a lehetőséggel.

GOMBÁS JENŐ

Egészségnap
» Folytatás a 9. oldalról
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Szemét helye – Köszönjük, hogy nem szemetelsz!
Tavaly nyáron kezdődött . A Tegyünk 
együtt  a Pócsmegyer-Surányi közössé-
gért Facebook oldalon, valaki posztolt 
egy képet, amit a surányi alsó strandon 
készített  és egy eldobott  szemetet ábrá-
zolt.

A posztoló negatív példának szán-
ta, hogy lám-lám, egyesek ilyeneket 
dobálnak el, azonban engem épp ez 
a kép késztetett  arra, hogy a serpenyő 
másik tányérjába is tegyek valamit, 
ezért elmentem, összeszedtem, és ezt 
„jelentett em” a Facebookon. Elkezdtem 
fi lozofálni, hogy milyen jó is lenne sze-
meteszsák a partra, hiszen az a fő nyári 
közösségi terünk.

Az egyik Facebook tag (az addig álta-
lam személyesen nem ismert) Fenyvesi 
Noémi ezt olvasva, szintén aktivizálta 
magát, lerohant egy szemeteszsákkal a 
partra, kitűzte, majd néhány nap múlva 
üzent, hogy grafi kusként készített  egy 
táblát, Szemét helye – Köszönjük, hogy 
nem szemetelsz! feliratt al, amit oda-
adott , hogy tegyek ki.
Ekkortól kutyasétáltatás címén rend-
szeresen lejártam oda, összeszedtem az 
elhajigált szemetet, cserélgett em a zsá-
kokat. Én ezt úgy hívtam, hogy „örökbe 
fogadtam az alsó strandot”.

A munka eredményeképp a zsákok 
teltek. Megkérdeztem az önkormány-
zatt ól, hogy mi legyen velük? Megál-
lapodtunk, hogy húzzam fel a gátig, és 
a „fi úk” majd elviszik. Kajos Lászlóné, 
Ani mindig készségesen közvetített e 
az elszállítási kérésemet. Az egyre ke-
vesebb tennivalómból nyilvánvaló lett , 
hogy időközben mások is beszálltak a 
szemétgyűjtésbe. Néhányukkal megis-
merkedtem, de jórészt ismeretlenül és 
névtelenül segített ek. A rendszer elkez-
dett  működni.

Ez így ment 2016 szeptemberéig, 
amikorra megérett  bennem egy gondo-
lat, amit közzé is tett em a Facebookon:
"Kedves surányiak, pócsmegyeriek, 
„őslakosok” és újonnan kiköltözők, 
itt lakók és nyaralók, kutyát sétálta-
tók és gyalog bandukolók, mindenki, 
aki szeret itt élni!
Településünk ismét nagyon szemetes. 
Én, mint a surányi alsó strand ön-
kéntes szemétszedője, a következőt 
gondoltam ki: úgy, ahogy én „örök-

be fogadtam”a surányi alsó strandot, 
úgy lehetne mindenkinek, aki sze-
retne tenni valamit településünkért, 
„örökbe fogadni” néhány utcát, és 
időnként felszedni a szemetet, hogy 
ne történhessen meg , hogy fél évig is 
ott virít egy-egy eldobott sörösdoboz.
Elsőnek én magam szívesen elválla-
lom a Liliom, a Málna és az Eper 
utcát. Kérem, jelentkezzetek minél 
többen, hogy mely utcákat vállalná-
tok el. Remélem, hogy ez a térkép 
hamarosan kis piros vonalakkal lesz 
tele!
Kedves Pócsmegyer-Surány Önkor-
mányzata!
A fent említett állapot javítása érde-
kében úgy gondolom, hogy Surány-
ban szükség lenne újabb helyeken 
szemetesek kihelyezésére. Első kör-
ben mondjuk még tíz helyen. Lenne 
erre lehetőség és a szemetesek ürítésé-
re plusz kapacitás?"

Magam is elcsodálkoztam, hogy 
mennyien jelentkeztek a felhívásomra, 
és a térkép, amely kezdetben csak az én 

háromutcás vállalásomat tartalmazta, 
egyre színesebb lett .

Élni kezdett  a kampány, és kiderült, 
hogy milyen sokan szívükön viselik te-
lepülésünkön a tiszta környezet ügyét! 
Elkezdődött  a munka, többen fotó-
kat posztoltak az általuk összegyűjtött  
„termésről”, és ezzel másokat is bein-
dított ak. Az is kiderült, hogy ez a téma 
igazi közös nevező, nyoma sem volt a 
Facebook oldalunkon uralkodó, időn-
ként nagyon lehangoló civakodásnak.

Mindenki olyan pozitívan állt a moz-
galom mellé, hogy öröm lett  részt venni 
benne! Ráadásul az Önkormányzat is 
nagyon konstruktív volt a tíz új szemét-
gyűjtő kérdésében. Gombás Jenő alpol-
gármester úrtól hamarosan tájékozta-
tást kaptunk, hogy a 2016. szeptember 
29-én megtartott  Képviselő-testületi 
ülésen Polgármester úr és a képviselők 
támogatt ák a kezdeményezést, és dön-
tött ek.

Egy-két hónapon belül elindítják a 
hulladékgyűjtő edények beszerzését 
és kihelyezését, Polgármester úr pedig 
intézkedik az újonnan kihelyezett  hul-
ladékgyűjtők ürítésének rendjéről. A 
Képviselő-testület javaslatot tett  a fel-
lelt nagyméretű lomokkal, szemétt el 
kapcsolatban. Kérte az önkénteseket, 
hogy a fellelés pontos helyét jutt assák el 
Bodor Róbert közterület felügyelőnek 
a kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu 
e-mail címen, vagy a +3630 579 9510 
telefonon, aki a szemét méretétől, jelle-
gétől függően intézkedik annak sorsá-
ról.

Végül álljanak itt  az önkéntesek nevei 
és a térkép:
Topits Judit, Árkosi László, Viszota 
Orsolya, Suzie NNamchi, Frenyó 
Krisztina, Karsza Eszter, Hadar Judit, 
Dudásné Tamási Anita, Takács Bálint, 
Holler-Rácz Barbara, Tódor Krisztina, 
Páskuly Kati, Bikfalvi Moni, Balla Anna, 
Stremeny Gábor, Horváth Zsuzsa, Péter 
Klára és Dió kutya, Kökény Ákos, Dohy 
Márk Simon, Hafra Beáta, Soós Eszter, 
Nagy Brigitt a, Ficsi Adrienn, Tar Krisz, 
Bana Erzsébet, Zimonyi Barbara, Zá-
kány Miki, Tivadar Ágnes, Jean-Louis 
Pierson, Bartháné Varga Mária, Bászler-
Rott ár Katalin, Paál Tiborné Erika, 

Folytatás a 12 oldalon »
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A TIGÁZ Zrt egyetemes szolgáltatási en-
gedélyének visszavonásával egyidejűleg, a 
Magyar Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal, a FŐGÁZ-t jelölte ki a TIGÁZ 
felhasználóinak ellátására.
A szolgáltatóváltás kapcsán mérőcserére 
vagy más műszaki beavatkozásra nem lesz 
szükség. A TIGÁZ-tól, a FŐGÁZ-hoz 
érkezett  fogyasztók fele, havonta közel 
azonos összeget fi zet a földgázért, mert a 
kiegyenlített  részszámlázást választott a. A 
szolgáltató váltás miatt , azonban átmeneti 
változás áll be a részszámlák összegében. 
Ennek oka, hogy a fűtési szezon magasabb 
fogyasztására előre befi zetett  többletet a 
TIGÁZ a végelszámoláskor visszafi zet-
te, mivel a fűtési szezonban már nem a 
TIGÁZ lesz a gázszolgáltató.
Az előtt ünk álló időszakban azonban a téli 
hónapok túlsúlya miatt  a következő éves 
gázmérő-leolvasásig a megszokott nál ma-
gasabb összegű részszámlák várhatók.
Fontos tehát, hogy a fogyasztók a végelszá-
moláskor a TIGÁZ-tól visszakapott  pén-
züket tartalékolják a következő hónapok 
várhatóan magasabb részszámláira.

Szeretnénk elkerülni, hogy az átmenetileg 
jelentkező magasabb kiadás a családok-
ra váratlan pénzügyi terhet rójon, ezért 
mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy minél több csatornán keresztül el-
magyarázzuk fogyasztóinknak a helyzetet. 
A témáról készített  információs kisfi lm 
letölthető: htt ps://www.fogaz.hu/fogaz_
v4_mix_hd.mp4?download
Mérőállás-diktálás :A Tigáztó l érkező 
ügyfeleinknek első alkalommal október 
27. és november 9. között  van lehetősé-
ge mérőállást diktálni. (Függetlenül att ól, 
hogy mikor van a számukra megadott , 
megszokott , a szolgáltatóváltással sem 
változó diktálási időszak.) A mérőállás 

ismeretében már az első számlában is a 
tényleges fogyasztást tudjuk elszámolni.A 
későbbiekben a névre szóló tájékoztató le-
velünk elején, valamint a számlákon meg-
található diktálási időszakban fogadjuk a 
mérőállást
Gázszivárgással kapcsolatos bejelentését 
a területileg illetékes földgázelosztó éjjel-
nappal működő diszpécserszolgálatánál 
telefonon kell megtennie. A területileg 
illetékes földgázelosztóját megtalálja a 
gázszámla számlarészletező oldalán. A 
gázszivárgást vegye komolyan! Ha gáz-
szagot érez, haladéktalanul jelentse be! 
Diszpécserközpontok telefonszáma: 
06 40 477-333
A diszpécserszolgálatoknak ügyfélszolgá-
lati, számlázási és mérőállással kapcsolatos 
ügyek intézésére nincs módja.
A www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat<htt p://
www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat> oldalon 
található online ügyfélszolgálaton a nap 
24 órájában intézheti gázszolgáltatással 
kapcsolatos ügyeit és regisztrálhat a ké-
nyelmes E-gázszámlára is.

FŐGÁZ ZRT.

Krajlich László, Bozóki Regina, Biczák 
Orsi, Róna István, Kirchner Andrea, 
Filipovics Sándorné Jutka, Veres Ta-
más, Urhegyi Szilvia, Végh István Gá-
bor, Merklné Kiss Andrea, Tamási Gab-
riella, Bálintff y Erzsébet, Kovács Olga, 
Olaszné, Tekes Tamás.
Utóirat: 
Ugye milyen jó történet? Még ennél is 
jobb lehet, ha a térképen nem kiemelt 
utcák is örökbefogadókra találnának. 
Kedves leendő önkéntesek! 
Eddig a kommunikáció csak a Tegyünk 
együtt  Pócsmegyer-Surány közössé-
géért oldalon zajlott , de várjuk a nem 
internetezők jelentkezését is, mindenki 
munkájára szükség van! 
Ha „örökbe fogadnának” egy utcát, te-
ret, partot, írjanak nekem a Facebookon 
vagy hívjanak a következő telefonszá-
mon: +3630 911 2980. Mert Pócsme-
gyer-Surány mindannyiunké!

SZÖVEG ÉS FOTÓ: TOPITS JUDIT

Új egyetemes földgázszolgáltató

Szemét helye – Köszönjük, hogy nem szemetelsz!

» Folytatás a 11. oldalról
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Az állatok szeretete nem újkeletű, még 
gyermekkoromra vezethető vissza. Ta-
lán azért is, mert mindig sajnáltam, hogy 
olyan védtelenek és ki vannak szolgáltatva 
az emberek szeszélyeinek. Többféle állatot 
tartott unk, persze a hasznosak mellett  ked-
venceket is. Kutya, macska mindig volt a 
házban vagy a ház körül.
Lányaink, unokánk is ebben a 
szellemben nevelkedtek. (Gyer-
mekkorukban volt olyan eset, 
mikor pipett ával etett ek egy 
picike sündisznót, aminek az 
anyját elütött e egy autó.)
Egyik éjszaka, négy óra felé arra 
ébredtem, hogy a kutyám ko-
pogtatja a ház oldalát az ablak 
alatt  a teraszon. (Akik ismerik, 
tudják, hogy ez mennyire igaz.) 
Felkapcsoltam a kinti világítást, 
kinéztem, hogy vajon mit akar 
tudtomra adni. Egy kis gom-
bolyagot hozott  fel a lábtörlő-
re, rögtön felfogtam, hogy egy 
süni.
Kinyitott am az ajtót, a kutya 
meg hol hozzám, hol a sünihez 
szaladt, mintha igazolni szerett e 
volna, hogy nem hiába zavart fel 
és valami nagy baj van. Ugyanis 
menhelyi kutya, és talán együtt -
érzését szerett e volna kifejezni. Ez az eset 
úgy egy-két hónapja történt. Már akkor 
szerett em volna megírni, de mindig közbe-
jött  valami, és azt sem akartam, hogy eset-
leg valaki dicsekedésnek vegye.
Mi úgy éreztük, hogy helyesen cseleked-
tünk. Sajnos, sokszor látni az utakon elgá-
zolt apró állatkákat, így gondoltam nem 
halogatom, a jó példa még 'ragadós 'is le-
het. Előtt e nem sokkal is volt ehhez hason-
ló éjszakai kalandom.
Nem tudom, mi csábítja ide a sündisznó-
kat. Talán a kutyák ugatása, vagy csak egy 
kis izgalomra vágynak? Ez rejtély marad.
Akkor egy jókora gombolyag volt az ud-
varon ' lapátra tett em ', és bevitt em a vete-
ményesbe. Reggelre se híre, se hamva, „le-
lépett ”. Most óvatosan a lábtörlővel együtt  
bevitt em a kertbe, de sajnos ez alkalommal 
ugyanabban a helyzetben találtam, ahogy 
hagytam. Egy karton dobozba raktam szá-
raz eledelt, vizet és a sünit.
Nyolc óra előtt  hívott  a lányom, hogy jól 
aludtam-e?

 – Nem jól. A kutyák újra sünnel szóra-
koztak. (A szomszédban is van kutya, és 
nagyon hamar észreveszi, ha a látókörébe 
egy kisállat be talál tévedni, és míg el nem 
tűnik, addig képes ugatni. Lehet, hogy al-
lergiás rájuk, vagy a sünik kekeckednek 
vele.)
Fél óra múlva újra hívott  a lányom, helyzet-

jelentést kért a süni állapotáról, ami azóta 
sem változott .

 – Most éppen két órára szabad vagyok a 
munkahelyemen, kijövök és beviszem Bu-
dapestre az orvoshoz- mondta. 

 – Ne viccelj, Tahitótfaluban is van állat-
orvos, aki 9 órától rendel, beviszem oda.

 – Szeretnék személyesen beszélni az ál-
latorvossal, hogy mi a véleménye.
Megígértem neki, hogy felhívom.
Beültem az autóba, és vitt em is a kis beteget 
az ambulanciára. Jól ismerem már az utat, 
sajnos, a kutyáimmal különféle problémák 
miatt  többször volt alkalmam felkeresni.
A nyugdíjas Patócs doktor úr utódja néze-
gett e jobbról-balról. Azt mondta, hogy lát-
szik valami zúzódás, de mint mondta, nem 
ért ő ezekhez az apróságokhoz.
Segítségképpen kinézett  a neten két kór-
ház címet, ahol kisállatokat is ellátnak. Fel-
írta az elérhetőségeket, és indultam is. Így 
csak akkor hívtam a lányom, mikor már 
kint voltam, és mondtam, hogy csak címe-
ket kaptam.

 – Akkor maradj ott , most azonnal indu-
lok és behozom Budapestre – ajánlott a.

 – Nem húzzuk az időt, elviszem Szent-
endréig, ott  majd átadom, így hamarabb 
segítséget kaphat – mondtam.
Az unokámmal együtt  érkeztek, alig pár 
percet kellett  várnom. Átvett ék a sünikét 
és indultak is vissza Budapestre, az István 

úti Állatorvosi Egyetem kórhá-
zába. Nem ismeretlen előtt ük 
ez az intézmény, mert a cicájuk 
törött  állát is ott  műtött ék meg 
sikeresen, valamint a kínai törpe 
sünjüket is ott  kezelték.
Nem sokkal később kaptam a 
hírt, hogy a sünike fájdalom-
csillapítót kapott  és megröntge-
nezték. Sajnos, medencecsont-
törést állapított ak meg nála, 
de annyira fi atal példány, hogy 
még eléggé porcos a csontoza-
ta, így nem kell műteni, idővel 
összeforr, legrosszabb esetben 
pedig egy kicsit bicegni fog. 
Annyi baj legyen, legfeljebb 
szépségversenyre majd nem 
nevez be.
A zúzódásait ellátt ák, bekötöt-
tek egy infúziót, és reményked-
ve közölték, egy-két hét alatt  
rendbe jön, nem olyan nagy a 

baj. Fizetni nem kellett , mivel védett  állat-
ról van szó, és megköszönték, hogy nem 
hagytuk sorsára.
Létezik egy sünimentő alapítvány. Mikor 
a süni felépül, átadják nekik, és ők visz-
szaszoktatják a természetbe, így valószínű 
nem lesz többé surányi lakos. Adtak vi-
szont egy telefonszámot, amin érdeklőd-
hett ünk róla.
Egy hét után szépen gyógyult, de pár napra 
rá azt a szomorú hírt kaptuk, hogy valami 
komplikáció lépett  fel, amit szegényke már 
nem élt túl.
Nagyon sajnáltuk, de nem bánt a lelkiisme-
ret. Mindent megtett ünk, és az is vigasztalt, 
hogy nem szenvedett , mert folyamatosan 
kapta a fájdalomcsillapítót.
A kiásott  csatornákból több alkalommal 
is mentett ek ki bepott yant süniket jóérzé-
sű emberek. Reméljük, több ezek száma, 
mint azoké, akik elgázolják a sötétben se-
rénykedő kis jószágokat.

KOVÁCS OLGA

Állatmentés Surányban
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Ki ne szeretné, ha gyermeke szívesebben, 
aktívabban, jobb eredményeket elérve ta-
nulna?

Sajnos, a tanórai keretek és a sok-sok tan-
anyag nem nagyon teszik lehetővé, hogy a 
szaktanárok a tanulás módszereivel, techni-
káival is foglalkozzanak a tanórákon. A szülők 
felöl azonban egyre erősebb az igény, hogy 
gyermekük konkrét módszereket kapjon a 
különböző tananyagok megtanulásához.
Tanfolyamunkon heti két alkalommal 
kiscsoportos foglalkozás keretében kap-
hatnak lehetőséget, hogy rengeteg vidám 
gyakorlatt al, játékkal, bevonva a gyere-
kek alkotó energiáit és ötleteit konkrét 
módszereket sajátítsanak el és alkalmaz-
zanak konkrét tanulási helyzetekben.
A „Tanulnijó” program célja, hogy a tanfo-
lyamon résztvevő tanulóknak egyértelmű és 
mérhető módon fejlődjenek a tanulási rész-

képességei. Konkrét tanulási problémáikra 
konkrét, önállóan is használható módszereik 
legyenek, amelyeket a tanfolyam elvégzése 
után is képesek a különböző tanulási hely-
zetekben alkalmazni. Célunk, hogy tanfolya-
munk résztvevői képesek legyenek a megta-
nulandó tartalmak, források alapján az alkotó 
tanulás módozatait alkalmazni, memóriaváz-
latot, tanulási táblázatot, gondolatt érképet 
alkotni. Bízunk benne, hogy mindezek által 
tanulmányi eredményük is javulni fog. 
Számunkra fontos, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat foglalkozásainkon, ahol egy vi-
dám, alkotó légkörben, belső motivációikból 
építkezve tanulhatnak. 
A tanfolyamunk 60 órás, heti kétszer 60 per-
ces foglalkozásainak sorozatában a foglalko-
zások első 15-20 perce mindig részképesség-
fejlesztő játékokból és feladatokból áll. Az 
1-20. foglalkozáson a foglalkozások második 
20 percében megtanuljuk a memorizálási 
technikákat és azok felhasználását a konkrét 
tanulási folyamatokban. 
A harmadik 20 percben a Szövegértés-fej-
lesztő gyakorlatok című munkafüzet se-
gítségével lépésenként felépítjük az alkotó 

tanulás módozatait. Így megtanulják tanu-
lóink a memória-vázlat, a tanulási táblázat, 
felépítésének folyamatát. Ezeket lépésenként 
kipróbáljuk konkrét tantárgyi tanulási felada-
taikban is, hogy kialakuljon, melyik módszert 
milyen jellegű tanulási folyamatban használ-
hatják.
A 21-40. foglalkozásokon ugyanígy lépésen-
ként felépítjük a koncentrikus körös vázlat, és 
a gondolatt érkép módszerét, folyamatosan 
beépítve azokat a gyakorlati tanulásba. Mintá-
nak és kiinduló alapnak a szövegértés-fejlesz-
tő gyakorlatok olvasmányaihoz részletesen 
kidolgozott  diasorozatokat használhatjuk.
A 41-60. foglalkozásokon a részképesség-fej-
lesztő blokk után a gyerekek konkrét tanu-
lási feladataiban, a gyakorlatban, eszközként 
használjuk a megtanult módszereket.
A tanulási részképességeket és a módszerek 
aktív és eredményes használatát fejlesztő ér-
tékelési módszerekkel folyamatosan mérjük. 
A program iránt érdeklődők számára aján-
lom a dunakanyar.tanulnijo@gmail.com le-
vélcímünket, illetve a www.facebook.com/
Dunakanyar Tanulni Jó Csapat oldalát.

SZENTE GYULA SZERVEZŐ PEDAGÓGUS

A „Tanulnijó” tanfolyamok elnevezésű 60 órás tanulásfejlesztő 
program ismertetője

• HOGY településünk névadója Surányi 
Miklós ügyvéd és földbirtokos, akinek nagy 
borlerakata volt Budapesten a Bajza utcában?
• Oportó bort szüretelt a mai Surány IV. terü-
letén. Hétvégente vonatt al érkezett  Felsőgöd-
re, ahonnan egy vörös bársonnyal borított  
dereglyével jutott  át a szigeten álló házába. 
Ekkor vett e kezdetét a cigányos, széplányos 
bacchanália, ami rendszerint hétfő reggelig 
tartott .
• HOGY a Nárcisz utcai Barcsákék háza (ma 
Flóra ház) a legöregebb Surányban?
• Idén lett  120 éves. Nyaranta itt  dolgozik 
Winkler Att ila festőművész.
• HOGY Surány egyik legizgalmasabb egyé-
nisége Kántor István, táncdal szövegíró?
• Több magyar sláger szerzője, jelenleg Kana-
dában él. Ismert performance előadó, énekes, 
zenekarával több alkalommal is fellépett  a 
nyári óbudai Szigeten.
• HOGY a Surányi Fürdő Egylet 2016. feb-
ruárban volt 25 éves?
• A rendszerváltozás után 1991-ben alakult 
újjá, folytatva a nagy elődök munkálkodását 

településünkért. Surány alapítóinak munká-
ját folytatja a mai egyesület. – Felesleges ez a 
mondat, az előzőt ismétli.
• HOGY Móricz Zsigmond író-fejedelem 
1931-től Leányfalun töltött e nyarait a családi 
nyaralójában? 
• Miután édesanyja a pócsmegyeri reformá-
tus templomba járt, fi a minden alkalommal 
elkísérte őt. Móricz oly gyakori vendég volt 
a templomban, hogy padján ma is emléktáb-
la hirdeti, hogy az istentiszteleteken itt  ült a 
híres népi író. Édesanyja sírja a pócsmegyeri 
temetőben található.
• HOGY Gyurkovics Tibor Kossuth – és Jó-
zsef Att ila-díjas író, költő, pszichológus 1993-
ban vásárolt telket Surányban?
• A ricsajos, bumlis Balaton után a csendes 
Szentendrei szigetre vágyott . Surányban, a 
Megyeri fasoron találta meg álmai házát. 
Családjával 15 évig élt itt . Emlékezetes volt 
1996 nyarán a Csárdában tartott , kihelyezett  
Gyurkovics Szalonja, ahol az akkor még itt  
lakó két színművész, Havas Judit és Újréti 
László szólaltatt a meg verseit.

• HOGY a nagy Dunán is van "Csalagút"?
• A Vízművek jóvoltából száraz lábbal kelhe-
tünk át a Duna alatt , Horány és Dunakeszi 
között . Ezen szállítják át a szigeti csápos kutak 
vízét a dunakeszi gépházba, illetve a káposz-
tásmegyeri vízmű- telepre.
• HOGY római kori hídfőmaradványokat 
rejt a horányi és a dunakeszi Duna-part?
• A horányi még látható, de átellenben, Du-
nakeszin már víz alatt  vannak a romok.
• HOGY a horányi révvel szemközti Szűrkő 
sziget, (ahol a cölöpös házak állnak), 1920-
ban még csak 8-10 négyzetméteres zátony 
volt a Dunán?
•  Csak egy csenevész fűzfa emelkedett  ki 
belőle. Ez is elég volt ahhoz, hogy a mögött e 
feltorlódó hordalékból az elmúlt 96 év alatt  
a mostani 1 négyzetkilométeres sziget kiala-
kuljon.
• HOGY Surány alapításakor a település 
tereit, illetve körútjait Hajós Alfréd, az első 
magyar olimpiai bajnok - mellesleg neves 
építész – tervezte?

(-POLSZKY)

Tudta, …?
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Akár hiszik, akár nem, de ráakadtam egy 
boldog emberre. Ritka ez manapság, mint 
a fehér holló.
Persze a boldogság nem úgy hullott  ölébe, 
mint Mózes népének a manna, hanem ke-
ményen megdolgozott  érte.
De kezdjük a legelején! Sürgős dolgomban 
vágtatnék a patikába hűséges kis járgányo-
mon, de zsúfolt a parkoló és a gyógyszertár 
ajtajában is áll egy fényesre pucovált taka-
ros kis autó, mozgáskorlátozott  jelzéssel 
hátsó ablakában. Mire leparkolok és beju-
tok, botra támaszkodó gazdája éppen fi zet 
és sorolja a vitaminok garmadáját, amivel 
testi – lelki boldogságát továbbvinni ké-
szül.
Világos, hogy odafi gyelek! A boldogság rit-
ka kincs, rám is rám férne.
Ki ez a rokonszenves boldog pasas? – 
kérdezem a gyógyszerész kisasszonyt 
(helyesbítek:asszonyt), aki szintén boldog-
nak látszik. Hogyan csinálják ezt egyesek? 
Talán valóban van boldogság- csodaszer?
Hát nem ismeri, tényleg nem tudja ki ez az 
ember? – hangzik a válasz. Ez az úr Rikker 
Ferenc cirkuszművész -akrobata.
Ejnye, az áldóját! – egy akrobatát látt am 
közvetlen közelről, és még csak nem is 
fi gyeltem eléggé. Ezt nem hagyom annyi-
ban!
Jó- jó feszegetem tovább a témát, de ho-
gyan akrobatizál fájós lábbal?
Drága uram – szólott  mellett em a tudálé-
kos asszonyság – ne tegye má' magát világ-

talannak, láthatja, hogy Feri jócskán benne 
van a korban, különben maga is sántikálna, 
ha ötven évig le – felpatt ogna egy vágtató 
lovon.
Leforrázva elhallgatt am, de elhatároztam, 
megkeresem ezt a surányi nevezetességet, 
hátha mesél valamit az ötven évről, ami a 
nézőnek móka – kacagás, lélegzetelállító 
bravúros produkció, azonban az ember-
nek, aki elénk varázsolja a cirkusz po-
rondján, bizony veszélyes, nehéz munka. 
Gyanítom enélkül mégsem tudna élni, 
hiszen a siker, taps és megélhetés maga a 
létezés.
Telefon erre-arra, és pár nap múlva már 
együtt  ülünk a surányi presszó teraszán.
De hopp, várjunk csak! Hogyan is volt 
pontosan?
Másodiknak érkeztem, Ő felállt, szívélye-
sen tegeződve hellyel kínált az asztalnál, 
és máris, mint régi jó barátok társalogtunk 
erről-arról. Nem cirkuszról, nem-nem! Au-
tókról, nőkről, egészségről, (betegségről 
egyetlen szót sem) és arról, hogy őkelme 
egy elégedett , boldog ember. Nem mond-
ta, csak éreztem, hogy így van. Hogy ezt 
meg kell, magyarázzam?!
Na, jó! Ő olyan ember, aki nem lógatja fü-
lét-farkát, nem panaszkodik fűnek-fának, 
gyakran mosolyog embertársaira, az életet 
csodaszép kalandnak fogja fel, és nem vár-
ja mikor lesz már vége, elégedett  sorsával, 
nem másokat okol azon dolgokért, amiről 
saját maga tehet, – nos, hát ilyesféle a bol-

dog ember. Rikker Ferenc megfelel ezen 
kritériumoknak.
Unszolásomra persze szóba került a cir-
kusz, – fi gyeljék csak hogyan!

 – Cirkuszművészek között  sok a német 
nevű, Te is régi cirkuszos dinasztia sarja 
vagy?

 – Dehogyis! Élsportoló voltam az öt-
venes években, magyar tornász bajnok. 
1957-ben elvitt ek katonának, és ott  kijöt-
tem a slungból. Leszerelésem után kerül-
tem a cirkuszhoz. Erős, ügyes, sportos em-
bert kerestek, és én is az voltam. Bejártam 
a világot a feleségemmel, aki szintén artista 
cirkuszművész. Japán, Irán stb., de legto-
vább Olaszország.

 – Van olyan maradandó élményed, amire 
szívesen emlékszel?

 – Több is, de egyet említek. Reza Pahlavi 
az iráni sah fogadott  minket a palotában, és 
az asztalánál ülhett em.

 – Azt meséld még el, hogyan kerültél Su-
rányba?

 – Nyugdíjas éveimet mindig is Magyar-
országon képzeltem el. Megmutatt ak egy 
házat Surányban, megvett em és itt  vagyok. 
Jól érzem itt  magam, csak az igazi olasz 
capuccino hiányzik nagyon.
Zuhogó esőben váltunk el. Kezet fogva 
megbeszéltük, gyakrabban fogunk talál-
kozni öreguras eszmecserén, traccspartin, 
hiszen olyan jó emlékezni a régi szép idők-
re.

ASZTALOS LAJOS

Cirkusz az egész világ
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Az utóbbi években többször olvastam a 
„most hatalmáról”, és arról az elvont meg-
fogalmazásról, miszerint „idő” nincs is. Élj a 
mában, hiszen mindig csak „most” van. Kö-
rülnézek, így, hatvannégy évesen a mában, 
és a költő szavai jutnak eszembe:

„Óh, én nem így képzeltem el a rendet.
Lelkem nem ily honos.
Nem hitt em létet, hogy könnyebben tenghet,
aki alatt omos.
Sem népet, amely rett eg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
és vidul, ha toroz.”

Ezek a sorok nem ma íródtak. Itt , és 
most „fortélyos félelem” igazgat. Létbi-
zonytalanságból szőtt  sandaság fertőzte 
meg a többség lelkét. Ami a legszomorúbb, 
gyermekeink sem kivételek. A kisebbség-
nek nincs ilyen gondja, az ő lelkük helyén 
bankszámlát nyitott ak.

Nem a pénzzel van bajom, hanem az 
átlagember átlagkeresetének, és az átlag-
nyugdíjas nyugdíjának vásárlóértékével. 
Tehát, ha jobban akarom érezni magam, 
visszarepülök a nem létező időben. Nem 
azért, mert 40-50 éve minden tökéletes 
volt. Akkor sem volt az.

Emlékszem, nyolc-tíz éves kisdiák vol-
tam, amikor szüleim felkészített ek, hogyan 
viselkedjek azokkal az agent provocateur-
ökkel szemben, akik kedves bácsinak, vagy 
néninek öltözve végezték dolgukat. Vona-
ton, hajón, vendéglátóhelyeken tett ék fel 
beugrató kérdéseiket, akár naiv gyerekek-

nek is a szüleikről, majd jelentést írtak az 
államvédelemnek. A televízió adása fekete-
fehér volt, és kezdetben egy, majd sokáig 
csak két csatornán folyt az adás. És még 
sorolhatnám, az ikertelefon mizériától a 
társbérletig, mennyi nem tetsző dolog vett  
körül minket a legvidámabb barakkban.

Fölvetődik a kérdés: akkor miért is aka-
rok a múltba merülve nosztalgiázni?
Mert volt egy hely, ahol sokáig nem volt te-
lefon, TV, kezdetben még villany és folyó-
víz sem. Petróleumlámpással világított unk, 
és detektoros rádión hallgatt uk a „Szabó 
család” rádiójáték sorozat első részeit, mert 
a Szokol zsebrádió csak később került for-
galomba. És mégis jól éreztem magam. Ezt 
a helyet úgy hívják: Surány.

1954-ben felparcellázták Surányt, és a 
telkeket meghirdett ék. A bérből és fi ze-
tésből élők számára is elérhető 4 Ft, az az 
Négy forintos négyszögöl áron. Szüleim 
együtt esen 2500, az az Kett őezer ötszáz 
magyar forintot kerestek havonta, így 
anyám félhavi fi zetéséből tudtak venni egy 
150 négyszögöles üdülő telket. Mára egy 
kicsit másképp alakultak az árak.

Nehéz félhavi fi zetésből ingatlant vá-
sárolni egy „átlagembernek”… A telekre 
édesapám a következő évben saját kezű-
leg szolid hétvégi házat épített . A házunk 
a fenyőerdővel borított  dombháton épült, 
amit a Duna évmilliókkal korábban ho-
mokból épített . A nyári szárazságban a 
forró homokkal borított  széles utcánkon 
lábunk bokáig süllyedt, ahogy apám Cse-
pel motorjának kereke is. Ezt a „közterü-
letet” később Ibolya utcának nevezték el a 
Tanácsházán.

1955-től 1970-ig, három éves korom-
tól tizennyolc éves koromig a hétvégék és 
a nyarak javát Surányban töltött em. Nem 
csak mennyiségi értelemben használom a 
„java” szót, miszerint ezen idők többségét 
Surányban töltött em, hanem az ott  átélt 
idő minőségére is célzok. Olyan sok kelle-
mes, érdekes, sőt, izgalmas élmény kötődik 
felcseperedésem és felnőtt é válásom eme 
helyszínéhez, amiket ma is jó érzéssel idé-
zek fel.

A surányi „birtok” megvétele előtt  szüle-
im Horányban béreltek faházat a pedagó-
gusok számára létrehozott  Vörös-meteor 
telepen. Így elmondhatom, hogy gyakor-
latilag a Szentendrei szigeten nőtt em fel, 
hiszen még télen is kijártunk a hétvégeken.

Nagyobb havazás után – akkoriban nem 
volt ritka vidéken a félméteres hó – le-
húztuk a fehér cukorsüveget víkendhá-
zunk tetejéről, nehogy megroppanjon a 
vékony palaborítás. Apám madáretetőket 
is barkácsolt hulladék deszkadarabokból, 
és a fenyőfákra erősített e. Ezekbe télen 
napraforgó magvakat szórtunk. Mi fagyos 
szalonnát ett ünk hagymával és a pócsme-
gyeri pék ropogós kenyerével. Egy kiadós 
havazás után 200 méteres lesiklópálya lett  
az utcánkban. Apám segített  felcsatolni a 
nehéz felnőtt  méretű, fából készült sílécet, 
és megtanított  a síelés alapjaira. Feledhe-
tetlenül jó érzés volt a lejtős utcán lesiklani.

Annyira megtetszett  a csúszkálás, hogy 
a nyár végére árvalányhajat növesztett  
füves domboldalon is próbálkoztam a 
síléccel. Persze, csak olyankor, amikor 
szomszédaink nem láthatt ák.

Ezúton köszönöm Dluhopolszky Laci 
barátomnak, hogy arra ösztönzött , írjam le 
néhány surányi emlékem, mielőtt  végleg a 
feledés homályába vesznének.

ISTI

Egy surányi „fi atalember” vallomásai (prológus)

Az októberi Kisbíróban, a Hangya Szö-
vetkezetekről megjelent érdekes írásba, 
egy zárójeles megjegyzés került, miszerint 
Trianon "a magyarok holokausztja". Úgy 
vélem, ez a kifejezés 1988 óta foglalt.
Akkor jelent meg Randolph L. Braham 
munkája, A magyar holocaust címmel (a 
Terror Háza mostani főigazgatója, Schmidt 
Mária lektorálásával).
A mű részletesen dokumentálja, hogyan 
zajlott  az 1940-es években, a magyar zsi-
dóság közel kétharmadának, több mint 
félmillió embernek az elpusztítása. Állami 
segédlett el.
Trianon mindannyiunk számára gyászos 
emlékezetű, igazságtalan békediktátum 
volt, magyarok milliói rekedtek határain-
kon kívül, – de hála a sorsnak, nem semmi-
sültek meg Trianon által. Elég nagy tragé-
dia volt akkor is, ha – szerencsére – nem ez 
volt a magyarság holokausztja.

SZABÓ GÁBOR

Olvasói levél – 
A Hangya, Trianon 

és a holokauszt
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Nagy nehezen elértük a Nyuga-
tit a szombati csúcsforgalomban. 
Ismeretlen fogalom volt a szabad 
szombat. A vonat a külső C vá-
gányról indult. Igazi fapados, ún. 
erkélyes, küllős kerekű kocsisor 
várt minket, no meg a pöfögő, 
szikrát hányó 424-es. (Ünnepe-
ken az eleje szépen kidekorálva!) 
Zötyögve értünk Felsőgödre. Az 
állomásról egy jó húszperces út 
volt a Dunáig. Átkeltünk a for-
galmas 2-es úton, megitt unk egy 
málnát (később sört, vagy fröcs-
csöt) az Autópihenőben, majd 
tovább mentünk a partra. Ott  is volt egy 
kocsmaféle. A BM üdülőt éppen rabok 
takarított ák…
Ha kicsivel több pénzünk volt, akkor 
elmentünk a Lehel piac mellett i Bulcsú 
utcáig, és ott  szálltuk fel a váci buszra. 
Pótkocsis Ikarus volt, amit nagyon élvez-
tünk. Sokszor utaztunk a hátsó kocsiban, 
ami kirázta a lelkünket is a macskaköves 
Váci úton, ahol az út szélén mentek a 
villamosok.A Kincsem után kett ővel kel-
lett  leszállni Felsőgödön, és úgy ki a partra.
Legjobban azonban azt szerett ük, ami-
kor már nagyobbak voltunk, és a szüle-
ink nélkül jöhett ünk Surányba, (Naná, 
hogy nem egyedül!) Kivillamosoztunk 
a Megyeri csárdáig, és onnan pedig 
stoppal jött ünk tovább. Persze, ilyenkor 
ahány krimó volt útközben, azt mind 
meglátogatt uk…
Szóval vagy így, vagy úgy, de végül is el-
értük a Duna- partot. Szemben pedig Su-
rány! Semmi mással össze nem téveszt-
hető látvány fogadott .
A Surányra akkoriban oly jellemző jege-
nyefák, mint egy hatalmas ecset, festett ék 
az égre a felhőket. Látt uk az alsó strand 
homokját és kicsit feljebb pedig a fák 
közti résen a surányi csárdát a komppal. 
Még feljebb tekintve, az egykori Keresz-
ten túl, ott  állt egy magányos jegenye.
Ez már Sződligett el szemben volt, ahol az 
egykori titkos pénzverő küszöbű csárda 
állt. Ez is egy régi legenda… A tulajdo-
nos korcsmáros a küszöb alá egy titkos 
pénzverő masinát szerelt, és ha valaki rá-
lépett  a küszöbre, beindult a Horthy öt-
pengős gyártása. Ez még a csendőr világ 
romantikájában leledzett . Az ivó romjai 
gyerekkoromban még megvoltak…

Szóval a surányi Duna- part. De jó volt 
hetenként látni. Mögött e magasodtak a 
leányfalusi hegyek. Az egész hegyvonu-
lat olybá tűnt, mint egy fekvő nő, kibon-
tott  hajjal, pedig a hivatalos neve: Kopor-
sóhegy… van humora a természetnek és 
a fantáziának.
Minden óra 45-kor felbődültek a moto-
rok, és a komp elindult felénk. Találgat-
tuk, ki jön vele. Rudi bácsi, Gyuszival? A 
Duna közepénél meg kellett  várnia egy- 
egy uszály vontát, vagy gőzhajót. Ekko-
riban rengeteg sóder-szállító hajó járt a 
Jégtörő fl ott a valamelyikével vontatva.
(Egyik nőismerősöm papája a Jégtörő X. 
pártt itkár kapitánya volt.) A bátrabb srá-
cok a nagy melegben beúsztak az uszá-
lyig és felkapaszkodtak rá.

Egyszer le volt zárva az egész 
Duna szakasz, mert Hruscsov 
elvtárs hajókázott .
Akkoriban még fatestű kompok 
voltak. Emlékszem, először Sa-
rolt, később Csilla nevűek. Sőt 
volt nyitott  komp is. Egyszer egy 
szezonon át még teherkomp is 
működött , és az vitt e a rengeteg 
embert. Mert bizony a kompok-
nál sorban állás volt hétvégen-
ként. Többször kellett  fordulni a 
sok utas miatt .
Kevés autó volt akkoriban Su-
rányban. Az emlékezetesebbek: 

Lábas doktor Volkswagene, Shannen 
doktor 1500-ös Fiatja, a mérnök úr 
Adlerje, amivel Puszta Sándorért ment 
Pócsmegyerre. Nekünk 71-ben lett  Tra-
bantunk. Ma is használom.
Szóval a túlsó parton Surány és a végtelen 
Duna, az összetéveszthetetlen víz illatt al, 
ami néha kagyló és halszaggal keveredik. 
Érdekes Ingolstadtban más a Duna vará-
zsa, akárcsak az ausztriai Melknél.
Én ezt a Dunát szerett em meg a túlsó 
partjával, ahogy 1958 őszén három éve-
sen megismertem. Azóta is hiányzik, 
hogy néha átmenjek Felsőgödre és visz-
szanézzek Surányra. Ez azonban az utób-
bi években lehetetlen. Kár…
Valahol pihen a komp. Kikötött ék.
Örökre?

BALKAY

Örömmel értesítünk minden kedves mo-
zirajongót, hogy 2016. október 7-én, újra 
megnyitott a kapuit a visegrádi Duna mozi. 
Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésé-
nek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat 
keretében, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumától elnyert támogatási összegnek 
köszönhetően, új, a kor igényeinek megfe-
lelő vetítő és hangtechnikai berendezések 
kerültek a moziba, ahol érdekes és izgalmas 
fi lmeket kínálunk látogatóink számára.
A moziműsort keressék a htt p://www.
visegrad.hu/mozi oldalon.
A vetítésekre mindenkit szeretett el várunk!

A VISEGRÁDI MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ MUNKATÁRSAI

A túlsó part felé…

Újra megnyílt a Duna mozi Visegrádon
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Szebenből, aznapi szálláshelyünkre, Kalo-
taszentkirályra igyekeztünk, de útközben, 
Felenyeden meglátogatt uk testvérgyüle-
kezetünket, ahol a templomban Lőrincz 
Konrád tiszteletes fogadott  bennünket.
(1.kép) Az udvaron, terített  asztalokon ka-

lács, szőlő, bor, üdítő és feketekávé mellett  
szeretett eljes, testvéri hangulatban töltöt-
tünk el egy jó órát. A gyülekezet 350 tagú, 
14 gyerek jár a magyar óvodába. Kalota-
szentkirályra este érkeztünk, ahol helybeli 
családoknál kaptunk kitűnő szállást. Reg-

gel megtekintett ük a falu néhány neveze-
tességét: az Ady-emlékművet (Ady itt  írta 
A Kalota partján című gyönyörű versét), 
a Mátyás király -korabeli harangot, majd a 
templomban (2. 3. kép) a helybeli lelkész 
ismertett e az itt eni gyülekezet életét. Igye-
keznünk kellett , hogy idejében megérkez-
zünk Bánff yhunyadra, ahol, Erdély egyik 
legszebb templomában (4. 5. 6.kép) az 
istentiszteleten lelkészünk, Kovách Tamás 
prédikált. Utána Tegzesné Bibó Borbála 
megnyitott a a Ravasz László életét bemu-
tató szép fényképkiállítást. Kis-Ercsey Zol-
tán lelkész elmondta, hogy az egykor 4500 
lelkes gyülekezet mára 1200-ra csökkent. 
Gazdagon terített  asztal várt bennünket a 
gyülekezeti teremben, ahol a fogások és 
a bor mellé elmondtam egy-két Petőfi  és 
Ady-verset.
Mindnyájunkat lélekben meggazdagodva 
gördített  a busz hazáig.

DR. KISS ANDRÁS

Erdélyi utunkról 4., befejező rész

3. kép

2. kép

5. kép

4. kép

6. kép

1. kép
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Magyar konyha egészségesen
Kedves Háziasszony!
A cékla ősét, a vörösrépát már i.e.2500 év-
vel ezelőtt  is gyógynövényként ismerték 
a Földközi-tenger vidékén. Megvastago-
dott  vörös gumóját nálunk főve, salátának 
használják, noha számtalan más módon 
is elkészíthető. A nyers céklalé biológiai-
lag igen értékes, mert sok magnéziumot, 
szilíciumot és cinket tartalmaz. Emellett  a 
természetgyógyászok szerint rák elleni ak-
tív hatóanyagok is találhatóak benne, ezért 
a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy 
nyersen lepréselt leve vagy reszelt húsa mi-
nél gyakrabban kerüljön az asztalunkra. A 
cékla a kora nyári hónapokat kivéve szin-
te egész évben rendelkezésünkre áll, mert 
télen pincében, homokban is jól tárolható.

Céklalé

20 deka meghámozott , megreszelt céklát, 
2 evőkanál mézet, 8 deci vizet 2 kiskanál 
citromlével turmixolok. Átszűröm, és a 
szűrőben felfogott  sűrűjét reszelt almával 
vagy túróval összekeverve fogyasztom el. 
A levet lezárt üvegben, hűtőben tárolom, 
így 2-3 napig eláll. Elkészítési idő: 25 perc.

Céklaleves

Elsőként 40 deka céklát megmosok, meg-
tisztítom és apró kockákra vágom. Fél 
citrom levét rácsavarom, és meghintem 
1 evőkanál házi készítésű ételízesítővel, 
csipetnyi köménymaggal, majd annyi vi-
zet öntök rá, amennyi ellepi. 10 percig kis 
lángon lefödve párolom és hűlni hagyom. 
Végül 1 evőkanál olajjal, 2 deci kefi rrel meg 
1-2 tojássárgájával turmixólom. Forralt víz-
zel krémleves sűrűségűre hígítom. A tányé-
rokba mért levesbe puff asztott  rizst, köles 
golyót, vagy pirított  zsemlekockát szórok, 
és apróra vágott  zsázsával vagy metélő-
hagymával meghintem.
Elkészítési idő: 35 perc

Párolt cékla

50 deka céklát alaposan megmosok, meg-
hámozom, majd káposztareszelőn leresze-
lem (vagy felszeletelem). 1 nagy fej meg-
tisztított  vöröshagymát apróra vágok, és 
egy lábasban 1 deci vízben puhára párolok. 
Utána hozzáadok 2 evőkanál olajat, ezzel 
elkeverem, és beleforgatom a reszelt céklát 
is. 1 deci vízben késhegynyi sót, egy kevés 
almaecetet, 1 evőkanál mézet, csipetnyi 
köménymagot elkeverek, és a céklára ön-

töm. Egy szép nagy almát hat felé vágok és 
a cékla közé hintem, elkeverem. Végül fedő 
alatt  puhára párolom.  Vetekszik a párolt 
káposztával. Sült csirke mellé tálalom, de 
fi nom olajban sült burgonyával is. Elkészí-
tési idő: 30 perc

Cékla sörtésztában

40 deka zsenge, apró céklát meghámozok, 
megmosom és fél centi vastag karikák-
ra vágom. Őrölt köménnyel összekevert 
sóval fűszerezem, 10 percig pihentetem, 
majd a nedvességet leitatom róla. 2 tojásfe-
hérjét kemény habbá verek, és összekeve-
rem a sárgájával. Megsózom, hozzáadok 3 
dekányi lisztet, 0,5 deci olajat, és végül 0,5 
deci sört. A céklakarikákat először lisztbe, 
majd ebbe a könnyű masszába forgatom, 
és egyenként, közepesen forró, bő olajban 
aranysárgára sütöm. Jól lecsöpögtetve, csa-
lamádéval és olajban sült burgonyával tála-
lom. Elkészítési idő: 40 perc

Majonézes cékla

50 deka megmosott  céklát egészben – 
kuktafazékban a legjobb – megfőzök. Köz-
ben 1 tubus kész majonézt 2 deci kefi rrel, 
zúzott  fokhagymával, citromlével, 1 kiska-
nál mézzel, csipetnyi őrölt köménymaggal 
ízesítek. A megfőtt , kihűlt és meghámozott  
céklát káposztareszelőn lereszelem, vagy 
vékony csíkokra vágom, és 4-5 evőkanál 
csíráztatott  búzával együtt  a mártásba ke-
verem. A tetejét kapribogyóval díszítem. 
Jól behűtve, párizsi módra megsütött  szó-
jaszeletekkel, vagy csirkemellel kínálom. 
Elkészítési idő: 55 perc

Tormakrémes-túrós cékla

20 deka tormát meghámozok, majd lere-
szelem. 2-2 evőkanál almaecetes vízzel, 1 
kiskanál mézzel, csipetnyi sóval összeke-
verem. Ezzel a krémmel többféle salátát is 
ízesítek. Például: 25 deka túrót megsózok 
és fél deci tejföllel, 1 evőkanál tormakrém-
mel, fél citrom levével, 1 kiskanál mézzel 

meg 3-4 púpozott  evőkanál reszelt céklá-
val krémszerűvé keverem. Pirítós kenyér-
re kenve, csíráztatott  búzával meghintve 
kínálom, de sült burgonyával is kitűnő. 
Készíthetjük csak nyers reszelt céklához 
adva kb. 2 evőkanál tormakrémet, jól  ösz-
szekeverve. Sült húsokhoz, de a főtt  hús-
véti sonkához is kitűnő.
Elkészítési idő: 30 perc

Tojásos céklasaláta

2 főtt  tojás sárgáját 1 evőkanál olajjal si-
mára dolgozok, megsózom, majd 1 po-
hár aludtt ejjel (lehet kefi rrel is) mártássá 
hígítom. 50 deka céklát meghámozok és 
fi nomra reszelek. 2 evőkanál előkészített  
tormakrémmel összekeverem, és a már-
tásba forgatom. A tetejét az apróra vágott  
főtt  tojás fehérjével és zsázsával meghin-
tem. Rozskenyérrel, sült burgonyával egy-
tálételként is megállja a helyét. Elkészítési 
idő: 25 perc

Bébi cékla

50 deka bébi céklát langyos folyó víz alatt  
gondosan lekefélek, meghámozok, majd 
sóval, köménymaggal, almaecett el, illet-
ve édesítőszerrel ízesített  vízben puhára 
főzök. Ha kihűlt, salátástálra halmozom, 
meghintem apróra vágott  vöröshagymával 
és narancshéjjal, végül olívaolajjal meg-
locsolva tálalom. Töltött  burgonya mellé 
kiváló saláta. Elkészítési idő: 30 perc

Céklasaláta nyersen

50 deka apró céklát langyos folyóvíz alatt  
gondosan lekefélek, meghámozok, és le-
gyalulok. A céklacsíkokat egy tálba szó-
rom. 2 nagyobb almát meghámozok, apró 
kockákra vágok. 2 kisebb fej megtisztított  
vöröshagymát, vagy póréhagymát fi nom-
ra aprítok. Fél citrom levét összekeverem 
1 evőkanál mézzel, csipetnyi sóval, őrölt 
köménymaggal és fehér borssal fűszere-
zem. Az almát és a hagymát a céklához ke-
verem, és a salátalevet ráöntöm. 2 evőkanál 
olívaolajat rácsorgatok, az egészet alaposan 
átforgatom, és rövid pihentetés után tála-
lom. Ha még ízesebben szeretném készíte-
ni, akkor 1-2 kiskanál frissen reszelt tormát 
is adok hozzá. Elkészítési idő: 20 perc

Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott

Komora András
06-20/912-3197

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413 

06-26/301-743

Tahi Kormányablak 06-26/585-038

Szentendrei Közjegyző 06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes 06-30/244-9546

Barangoló Óvoda 06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola 06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola 06-26/393-100

Művelődési Ház, Könyvtár 06-30/694-3266

Posta 06-26/395-575

Takarékszövetkezet 06-26/395-003

ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38

Református Lelkészi Hivatal 06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia 06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal 06-20/886-1927

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Tel.: 06-26/395-006,  Fax: 06-26/395-702,  E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő: 13:00 – 16:30, Szerda: 8:00 – 16:30, Péntek: 8:00 – 12:00

Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Feladatkőr – ügyintéző Telefon E-mail

Polgármester
Németh Miklós 06-26/814-843 polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea 06-26/814-842 jegyzo@pocsmegyer.hu

Titkárság
Klibán Zita

Dudásné Tamási Anita

06-26/814-843

06-26/814-850

polgarmester@pocsmegyer.hu

onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Adóügyek
Kőbányai Jánosné 06-26/814-848 ado@pocsmegyer.hu

Pénzügy
Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

06-26/814-846

06-26/814-849

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó
(Építési és műszaki ügyek) 

Takács József 06-26/814-847 muszak@pocsmegyer.hu

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia 06-26/814-845 iktatas@pocsmegyer.hu

Igazgatás 

(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

Kajos Lászlóné 06-26/814-844 igazgatas@pocsmegyer.hu

Csatorna ügyek
Mócsai Zsuzsa 06-20/991-2527 dcstiroda@pocsmegyer.hu

Közterület-felügyelő
Bodor Róbert 06-30/579-9510 kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

Szent Klára Gyógyszertár Fiókgyógyszertára a

 pócsmegyeri GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,  Tel.: 06-26/395-277 

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

Orvosi Ügyelet Tahitótfalu
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.,  

Tel.: 06-26/387-030 

Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

Hétvégi gyermekorvosi ügyelet
2000 Szentendre, Bükköspart 27., 

Tel.: 06-26/312-650

Hétvégén és ünnepnapokon: 

9:00 – 13:00 óra közt gyermekorvosi ügyeletet, 

13:00 óra után a központi ügyelet áll

rendelkezésre.

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

Pócsmegyer, Ady E. u. 12., 

Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092 

OEP támogatott rendelési ideje

Hétfő:  ....................................... 13:30 – 18:30

Szerda:  ....................................... 8:30 – 13:30

Csütörtök:  ................................. 13:30 – 18:30

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első 
órájában jelentkezzenek!

Magánrendelés:
Kedd:  ........................................ 14:00 – 17:00

Előzetes bejelentkezés szükséges!

Asszisztens: Szekeres Erika

Tel.: 06- 26/395-123, 
06-20/422-7092

HÁZIORVOS RENDELÉSI IDŐ
Dr. Szabó György – 06-70/293-0050

Csefó Tiborné Erika: 06-20/327-9560

2017 Pócsmegyer, Ady E u 12.,  

Tel.: 06-26/395-123

Hétfő:  ....................................... 14:00 – 19:00

Kedd:  .......................................... 8:00 – 12:00

Szerda:  ..................................... 13:00 – 17:00

Csütörtök:  ................................... 8:00 – 12:00

Péntek:  ....................................... 8:00 – 12:00

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária

2017 Pócsmegyer,  Ady E. u. 12.,

 Tel.: 06-26/395-123,  Mobil: 06-30/694-3265

Kedd  ............................................. 8:30 – 9:30

Szerda  ........................................ 8:30 – 12:30

ÁLLATORVOS
Dr.: Bándli József ,  Tel.: 06-30/974-2548

Rendel kedden és pénteken a Polgármesteri 

Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND

Peiker és Társai Kft.,  Tel.: 06-70/577-7753,  06-30/599-8705

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

**5:05 **5:00  **5:05 **5:05

**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 – –

**22:20 **22:30 ( éjszakai pótlék 3.000.-Ft + teljes áru jegy)

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.

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

(telefonon az adott nap 17:00 óráig)

Hulladékgyűjtési rend 2016
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

Pócsmegyer Község Önkormányzata (Hunyadi utca 6.)

Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

N
o

v
e

m
b

e
r

Dátum Kedd

november 1. Kommunális Szelektív

november 8. Kommunális Zöld

november 15. Kommunális Szelektív

november 22. Kommunális Zöld

november 29. Kommunális Szelektív

D
e

ce
m

b
e

r

Dátum Kedd

december 6. Kommunális

december 13. Kommunális Szelektív

december 20. Kommunális

december 27. Kommunális Szelektív

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:

Helyi tarifával hívható kék szám: 06 (40) 201-026 

Telefon: 06 (28) 561-200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Honlap: www.zoldhid.hu

Kormányablak Szentendre

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 8.
Telefon: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu 

Nyitva:
Hétfő:  ............................... 7:00 – 17:00
Kedd:  ................................ 8:00 – 18:00
Szerda:  ............................. 8:00 – 20:00
Csütörtök:  ....................  15:00 – 18:30
Péntek:  ............................ 8:00 – 16:00
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Programajánló
Időpont Program Szervező Helyszín

november 4 - 27 között

megnyító november 4. / 18:00

Hofi  80 kiállítás

megnyitó Forgách Gáborral és Dluhoval
Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont

november 12. / 10:00 – 12:00 Kézműves Kuckó Gottweisz Timivel Szőcs Péter Civilek Háza (Surány, Akácos út 17)

november 12. / 14:00 – 17:00 Nyitott Műhely a Szigeten
Sziget Éjféli 

Sportbajnokság Egyesület
Művelődési ház

november 17. / 10:00 Magyar népmesék – Fantáziamalom Színház Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont

november 17. / 19:00 Színházbusz-A testőr Szőcs Péter Pesti Színház-Budapest

november 26. / 14:00 – 17:00 Nyitott Műhely a Szigeten
Sziget Éjféli 

Sportbajnokság Egyesület
Művelődési ház

november 26. / 20:00 – 1:00 Katalin és Erzsébet bál Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont

november 27. / 16:00 – 18:00 Kézműves Kuckó Gottweisz Timivel Szőcs Péter Civilek Háza (Surány, Akácos út 17)

december 9. / 18:00
Improvizáció és rögtönzés a zenében – Rák Béla 

előadása
Szőcs Péter Civilek Háza (Surány, Akácos út 17)

december 21. / 10:00 Betlehemi történet-Maszk Bábszínház Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont

december 29. / 18:00 Pezsgős Operett Gála Szőcs Péter Szentendre

Szervezők elérhetőségei

Karsai Gábor – Tel.: 30/694-3266, E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu

Szőcs Péter – Tel.: 20/315-9068, E-mail: rendezveny@pocsmegyer.hu

Surányi Fürdő Egyesület (SFE)
Nagy Brigitta – Tel.: 30/708-3340, E-mail: nagybrigi850430@freemail.hu

Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület
 Dr. Borzsák Enikő – Tel.: 20/443-1431, E-mail: borzsak.e@mail.datanet.hu

Vata-kör
Bécsy Lászlóné – Tel.: 20/206-6451 és Szabó Erika – Tel.: 30/269-8992

SZÉSE – Sziget Éjféli Sportbajnokság Egyesület 

E-mail: szigetese@gmail.com

Gaál Nóra – Tel.: 70/327-1025, E-mail: nangel.gaal@gmail.com

Civilek Háza állandó programjai
(Surány, Akácos út 17)

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.
Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

Baba mama klub – Suszt Mártival
Hétfő 10:00-tól a játszótéren

Női torna – Ficzek Katival
Hétfő és csütörtök 18:30 – 19:30

Alkotókör – Medve Csillával
Kedd 8:30-tól

Társasjáték klub – Szőcs Péterrel
Szerda 16:30 – 18:30

Strandröplabda – Szőcs Péterrel
Csütörtök 18:00 – 20:00 a Dunasétányon

MAS Jóga – Szabó Erikával 
Péntek 8:30 – 9:30 (bizonytalan ideig szünetel)

Könyv-cserebere Surányban
a Civilek Házában!
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Autószerviz
Wagner Service Kft.

2017 Pócsmegyer-Surány II. 

Mély út – Sziget út sarok

• Autójavítás
• A javítás idejére csereautó
• Alkatrész értékesítés
• Karambolos autók szakszerű javítása 

biztosítói ügyintézéssel
• Gumiszerelés + centrírozás
• Gumiabroncs értékesítés
• Diagnosztikai bemérés
• Autó műszaki vizsga

+ állapotfelmérés

Nyitva tartás: 
Hétfő – Péntek: 8:00 – 17:00
Telefon: 06-26/395-016

Bak Tibor – autószerelő mester
Telefon: 06-20/916-5125
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Az aláírt cikkekért, képekért a szerző 
viseli a felelősséget. A mondanivaló nem 

feltétlenül egyezik a szerkesztőség vélemé-
nyével; a sajtó- és szólásszabadság szel-

lemében lapunkban helyt adunk egymásnak 
ellenmondó véleményeknek is, kivéve 

azokat, melyek egyéb okok miatt (erkölcsi, 
szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az 

újságból. A hirdetések tartalmáért a kiadó 
felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk 

fenntartja az írások szellemiségét nem 
érintő rövidítések és helyesbítések jogát.

IMPRESSZUM: 

Felelős kiadó: Pro Pócsmegyer Kft., 2017 Pócsmegyer, 
Hunyadi u. 6., 

E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu,

Szerkesztő: Keresztes Jenő, 

Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest
Megjelenik havonta 1200 példányban

Apróhirdetéseket, céges hirdeté-
seket leadhatják a kiadónál,  2017 

Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. 
és elküldhetik e-mailben a

 kisbiro@pocsmegyer.hu címre.
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Interjú Dávid Istvánnal, a Limelight fény-
festészeti csoport alapítójával és produce-
rével

 – Nagyon sok szeretett el köszöntelek. A Kis-
bírónak van egy rovata, melyben helyi büszke-
ségeinket mutatjuk be. Most Dávid Istvánnal 
beszélgetek, aki a bukaresti iMapp fesztiválon 
a közönség és a zsűri díját is elnyerte. Tudnál 
mondani néhány mondatot arról, hogy mi az 
az iMapp, vagy más néven épületfestészet?

 – Mi háromdimenziós épületvetítés-
nek hívjuk, de ez így nem annyira köz-
érthető. Fényfestészetnek is nevezik.
Az elnevezés onnan ered, hogy 
tizenévekkel ezelőtt  kézzel festett  diákat 
vetített ünk épületekre, ezt az eljárást fény-
festészetnek neveztük, és fényfestésként 
be is ivódott  egy kicsit a köztudatba, de 
ma már azért ennél sokkal komplexebb 
dologról van szó.

 – Ha megengeded, a Kisbíróban közzé-
teszünk egy linket, hogy az interneten a 
kedves olvasók is megcsodálhassák a díj-
nyertes produkciót. A díjnyertes alkotás vi-
deója: htt ps://youtube/a1v4W95wJnM
Az összes alkotásról készült videó: 
h t t p s : / / y o u t u b e / L _ L t W N X A J H Q
Fantasztikus, szinte az egész épület mozog. 
Mennyi idő egy ilyen produkciót elkészíteni?

 – Sok. Összesen kilencen vett ünk részt a 
megalkotásában, és mintegy két és fél hó-
nap volt az elkészítési idő. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy kilenc ember két és fél 
hónapig csak ezen dolgozott , de volt azért 
5-6 ember, aki mindvégig intenzíven fog-
lalkozott  ezzel a produkcióval.

 – Tudnál mesélni a produkció elkészítésnek 
menetéről? Először megkapjátok az épület 
alaprajzát? Nehéz elképzelni, hogyan készíti-
tek elő ezt a látványosságot.

 – Igen, általában kimegyünk megnéz-
ni az épületet és lefotózzuk. Ma már van 
arra lehetőség, hogy 3D lézer szkennert 
használjunk, ami egy meglehetősen 
költséges megoldás. Az iMapp fesztivál 
esetében egy kicsit másképp csináltuk. 
Itt  megkaptuk az épület 3D modelljét, 
amely persze nem az egész épületet áb-
rázolja, csak a homlokzatot. Ez nagyon 
nagy segítség volt, mert egyébként az 
épületről általunk készített  fénykép alap-
ján kellett  volna építenünk egy modellt.
A tartalom, amit elkészítünk nemcsak 
az épület stílusjegyeit veszi fi gyelembe, 
hanem azokat gyakorlatilag megpró-

báljuk belekomponálni a történetbe, 
amiről végül is az egész animáció szól.
A versenyen egyébként 6 kiválasztott  
versenyző vett  részt. A résztvevők között  
voltak, akik egyáltalán nem vett ék fi gye-
lembe az épület sajátosságait, gyakorla-
tilag csak vászonként használták, és egy 
olyan animációt vetített ek rá, amelyben 
az épület felületének nem volt jelentősége. 
Számunkra ez nagyon is fontos. Ha úgy 
tetszik ez az ars poétikánk. A produkci-
ónkban akkor van plusz töltet, ha gyakor-
latilag belekomponáljuk az épületet is az 
animációba.

 – Ez a technika nemcsak a közönséget, de a 
zsűrit is megnyerte. Lehet, hogy nagyon ama-
tőr a kérdés, de hogy tudjátok azt megcsinálni, 
hogy szinte az egész épület mozog? Az épület 
mögé bújnak az animációk, olyan, mintha 
pulzálna, és fények jönnének ki belőle. Az 
egész épület élővé válik.

 – A produkció, amit elkészítünk egy 
épületre, végül is nagyon hasonlít egy ani-
mációs fi lmre, amilyet a moziban látha-
tunk. A legnagyobb különbség az, hogy a 
miénk egy épületre készült. Mint említet-
tem, van, aki nem foglalkozik az épülett el 
és van, aki az épület elemeit mozgatja: az 
leomlik, felépül. Számtalan módon mo-
zognak az oszlopok, boltívek, de nincs egy 
konkrét története az animációnak. Ez a 
produkció csak látványosság. És vagyunk 
mi, akik megpróbáljuk ötvözni a külön-
böző módszereket. A vetítés készítésénél 
van egy harmadik nagyon fontos elem 
is: a zene, ami egy fi lmhez képest nagyon 
fontos szerepet kap, mert az animációnk 
száz százalékban illeszkedik a zenéhez. 
A mi produkciónkban van egy történet, 
van az épület és van a zene. Ennek a há-
rom nagyon fontos elemnek a harmóniája 
adja meg azt az igazán élvezhető végered-
ményt, amit szeretünk ebben a műfajban.

 – És ehhez szükség van valamilyen speciális 
vetítőre?

Az általunk használt vetítők annyiban 
speciálisak, hogy ezek sokkal nagyobb 
projektorok, mint pl. az 1-2 ezer lume-
nes vetítők, amiket az ember az irodában 
használ. A produkció elkészítéséhez 104 
db húszezer lumenes vetítőre volt szük-
ségünk. Ezek nagyon nagy teljesítményű 
berendezések, mert a városokban este 
akármennyire is lekapcsolják a közvilágí-
tást, sajnos, mindig van annyi fényszeny-
nyezés, hogy nagyon nagy teljesítményű 
projektorok kellenek, egy igazán szép és 
erős fényű vetítéshez.

 – Ez a produkció bármilyen épületnél mű-
ködik?
Nem. Azért vannak korlátok, de ez is egy 
izgalmas része ennek a műfajnak. Fizikai 
korlát pl az üveg, ami egy olyan felület, 
ami a fény egy részét átengedi, egy má-
sik részét pedig visszatükrözi, de ha van 
az üveg mögött  egy homogén felület, 
azon már megjelenik a vetítés. A vetítés 
szempontjából vannak ideális és kevés-
bé ideális felületű épületek. Egy világos 
színű épület ideális felület, viszont minél 
sötétebb a felület, annál korlátozott abb, 
hogy mit tud az ember rávetíteni. Ez is egy 
érdekes része a mi munkánknak, mert ezt 
nem lehet könyvből vagy iskolában meg-
tanulni, ezt csak tapasztalati úton lehet 
elsajátítani. Munkamódszerünket tekint-
ve különbözünk azoktól a csapatoktól, 
akik csak az animációval foglalkoznak. 
Ők általában nincsenek tisztában azzal, 
hogy a vetítő mit csinál a színekkel, mert 
az épületfestészetnél nem csupán egy 
szimpla vászonra vetítünk, mint a mozi-
ban, hanem fi gyelembe kell venni az épü-
let adott ságait: színét, struktúráját. Egy 
csillogó márványborításról pl. egy csomó 
minden visszatükröződik. Ez az a rész, 
amelyben nekünk nagyon nagy tapaszta-
latunk van, mert korábban csináltunk ve-
títéseket, mint animációkat. Vannak olyan 
technikai apróságok, amelyeket az ember 
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csak így tud megtanulni, és talán ez volt az 
egyike azon okoknak, ami miatt  mi tud-
tuk megnyerni a versenyt.

 – Igazából van egy hátsószándékom is. Itt  
van egy épület, a Pócsmegyeri Rendezvény-
központ, gyerekkori nevén Inkubátorház. 
Provizórikus kérdésem az lenne, hogy arra 
lehetne-e…?

 – Lehetne, az épület alkalmas rá. Csak 
sajnos mivel a technika nagyon drága, ez 
egy sokmilliós kiadás lenne.

 – Ez a félig tele pohár tipikus esete. Az épü-
let szerencsére alkalmas, csak pályázati pénzt 
kell találni a megvalósításra. Csodálatos len-
ne, ha 2017-ben a „Pócsmegyer Éve” rendez-
vénysorozatban ezt megvalósíthatnánk. Az 
összeg nagysága miatt  reálisan ez csak egy 
álom marad, de mégis mennyi idő egy vetítést 
elkészíteni?

 – Ez sok időt vesz igénybe. Az időtartam 
függ att ól, hogy a produkció milyen hosz-
szú, és hogy mennyire komplex. Egysze-
rűbb animációkat az ember már rövidebb 
idő alatt  is el tud készíteni. A bukaresti két 
és fél hónapig készült.

 – Bocsáss meg a laikus kérdésért, de a buka-
resti vetítés rövidnek vagy hosszúnak számít?

 – Ez egy átlagos hosszúságú volt, négy 
és fél percet vett  igénybe. Aki először 
készít ilyet, az általában hosszabb, 10-
15 perces produkcióban gondolkodik.
Ha a vetítés kellően dinamikus és mozgal-
mas, akkor szerintem elegendő 4-5 perc, 
sőt már 3 perc alatt  is lehet szép dolgokat 
csinálni. Az időtartam szempontjából az 
sem teljesen mindegy, hogy szabadon 
csinálhatjuk, amit szeretnénk, vagy min-
den előre meg van szabva. Főleg külföldi 
fesztiválokon bevett  szokás, hogy a téma 
adott , de a készítőknek egyébként teljes 
művészi szabadsága van. Csak a külföl-
di fesztiválokból nem tudnánk megélni, 
ezért mellett e rendezvény projektekben 
is részt veszünk, ahol egy teljesen egzakt 
forgatókönyvet kell megvalósítanunk.

 – Azért próbáltam puhatolózni, mert ez egy 
teljesen ismeretlen terület számomra és lehet, 
hogy az olvasókat is érdeklik ezek a kulissza-

titkok. Egy éles kanyart vennék, és más témá-
ról kérdeznélek. Nem tudom, hogy hányan 
tudják azt, hogy ti családilag a Mrs. Columbo 
együtt esben egész komoly részt vállaltok? Ha 
jól tudom, a feleséged nagybőgőn játszik, és te 
vagy a menedzser.

 – Ez már a múlt. Már nem a feleségem 
a nagybőgős és én sem vagyok már me-
nedzser, de valóban ez sokáig így volt.
Zsófi  alapító tagja volt a zenekarnak. 
Már egy éve létezett  a zenekar, amikor el-
kezdtem a menedzselésével foglalkozni, 
ami bizony egy botcsinálta menedzselés 
volt. Akkor már évek óta a fényfestést 
csináltam főállásban, és a zenekarral 
hobbijelleggel kezdtem el foglalkozni.
Nagyon szép sikereket éltünk meg 
együtt . Az első gyermekünk születése 
után kb fél évvel Zsófi  visszatért a zene-

karba, de idén, kétgyermekes anyaként 
ezt már nehezen tudta volna beilleszte-
ni az életébe. Ezzel egyidőben a zene-
kar is poposabb irányt vett , ami már az 
idei Surány Fesztiválon is hallható volt.  
Gyakorlatilag okafogyott á vált a bőgő, 
mint hangszer, mert a nagyobb közön-
ség reményében a zenekar kimondott an 
elektronikus popzenéket kezdett  el ját-
szani. Azon kívül családanyaként nem 
lehet a gyerekek mellett  azt a ”rock and 
roll” életformát folytatni, ami gyakor-
latilag úgy néz ki, hogy beülsz délelőtt  
tizenegykor a turnébuszba, és másnap 
reggel hatra érsz haza, mert Pécsett , vagy 
máshol távoli helyen lép fel a zenekar.
Én ezzel párhuzamosan pedig olyan 
helyzetbe kerültem egy idő után, hogy 
egyszerre nem tudtam foglalkozni mind-
két munkámmal. A Mrs. Columbóval 
is egy sereg olyan teendő volt, ami már 
a fényfestészet rovására ment. A vetítés 
pedig az alapvető és fő irány számomra, 
ezért nyár elején elengedtem a zenekar 
kezét.

 – Nyáron, a Surány Fesztiválon még veled 
beszéltem a zenekarból. Ezek szerint Zsófi  ab-
bahagyta az aktív zenélést?

 – Nem, azért ő különböző formációk-
kal játszik még és valószínű játszani is fog, 
csak a Mrs. Columbo új zenei irányával 
nem tud már igazán azonosulni.

 – Van új együtt es, amire majd fi gyelhetünk?
 – Biztos, hogy lesz, de most még nem tu-

dok konkrétumot mondani. Zsófi  egyéb-
ként korábban is több zenekarban ját-
szott , például Másik Jánossal, Somával és 
sok más zenei produkcióval. Elsősorban 
dzsesszbőgősként, hisz egyébként dzsessz 
tanszakot is végezett  a Zeneakadémián. 
Vannak olyan dzsesszformációk, ahol hé-
be-hóba ma is játszik, de egy olyan saját 
zenekar, mint a Mrs. Columbo, most épp 
nincs. A kisebbik fi unk még egész picike, 
és két kisgyerek mellett  a zenélés nem is 
tudna működni, de azért majd ahogy nő-
nek a gyerekek, szép lassan kialakul, hogy 
mi az a zenei irány, ami Zsófi t igazán fog-
lalkoztatja, ami az ő útja az anyaság mellett . 
Amint rátalál erre, biztos vagyok benne, 
hogy fogunk még zenészként hallani róla.

 – Köszönöm szépen a beszélgetést, és várjuk 
mind a zenei, mind a fényfestéssel kapcsolatos 
híreket, hogy meg tudjuk osztani az olvasók-
kal. További sok sikert kívánunk Nektek!

 – Én is köszönöm.
SZŐCS PÉTER
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