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Újévi köszöntő
Pulyka melle, malac körme
liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?
Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.
Tavaszra sok rigófütt yöt,
hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
diót, szőlőt, almát.
A fi úknak pléh harisnyát,
ördögbőr nadrágot,
a lányoknak tűt és cérnát,
ha mégis kivásott .

Hétköznapra erőt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.
Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.
Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkett ő.
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2017. egy különleges év településünk 

számára, mivel postai irányítószámunk 

megegyezik ezen évszámmal.

Ebből az alkalomból

változatos programsorozattal készülünk, 

melyekről folyamatos tájékoztatást

nyújtunk Önöknek.

Reményeink szerint minden korosztály 

megtalálja a számára megfelelő eseményt.

Az Önkormányzat és a Szerkesztőség 

nevében remélem és kérem, hogy minél 

többen vegyenek részt rendezvényeinken, 

hogy ez az év valóban emlékezetes legyen 

mindannyiunk számára!

SZERKESZTŐ
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Kedves Pócsmegyeriek és Surányiak!
Holnap szenteste van, Jézus születését 
ünnepeljük. Az év talán legszebb, legmeg-
hitt ebb ünnepére készülünk. Az adventi 
időszak, a várakozás ideális esetben a le-
csendesedés és az egymásra való odafi gye-
lés ideje is, de ma sok családban, a munka, 
a sok intézni való, az állandó rohanás miatt  
egy kicsit elvész ennek a jelentősége, és 
valahogy észrevétlenül elrepül ez az idő. 
Három kisgyermek édesanyjaként tapasz-
talatból is tudom ezt, pedig nekünk szülők-
nek a feladatunk, hogy olyan hangulatot 
teremtsünk karácsonykor, amely a gyere-
keinknek örökre átadja az ünnep lényegét, 
a meghitt  együtt létet, a szeretetet.
Szeretnék felolvasni egy Márai Sándor 
írást, a Négy évszak című könyvéből, 
amely pont erről az időszakról szól, és arról, 
hogyan várja egy kisgyermek a karácsonyt, 
és hogyan egy felnőtt . A címe: December
„Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig ha-
rangoznának, nagyon messze, a köd és a hó 
fátylai mögött . 
Gyermekkorunkban e hónap első napján 
árkus papírra, kék és zöld ceruzával, ka-
rácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, har-
mincegy ággal. Minden reggel, dobogó 
szívvel, megjelöltük, mintegy letörtük e 
jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az 
ünnep felé. E módszerrel sikerült a vára-
kozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné 
fokozni. A hónap közepe felé, amint köze-
ledett  az ünnep, már állandóan lázas vol-
tam, esténként félrebeszéltem, hideglelős 
dadogással meséltem dajkámnak vágya-
imról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegy-
lyukasztót, igazi színházat, páholyokkal, 
színésznőkkel, rivaldafénnyel, sőt valószí-
nűleg kritikusokkal és azokkal a szabónők-
kel is, akik megjelennek a főpróbákon, és 
rosszakat mondanak a darabról. Ezen felül 
lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, 
Amerikát, Ausztráliát, és a Marsot. Mind-
ezt persze selyempapírban, angyalhajjal 
tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban 
mindig a világegyetemet akartam, az éle-
tet, mely egyszerre volt bicikli, kirándulás 
a Tátrába, anyám zongorázása a sötét tár-
salgóban, bécsi szelet, almás rétes és diadal 
összes ellenségeim fölött .
Most, hogy az ünnep közeledik, meglepe-
téssel észlelem, mintha még mindig várnék 
valamire. E napokban megesik, hogy el-

indulok az utcákon, megállok a kirakatok 
előtt , nézelődöm.{…} Semmiféle tárgy 
nem kell már, s ha jól meggondolom, le-
mondok Indiáról, Ausztráliáról, és a Mars-
ról is, ellenségeim cikkeit érdeklődéssel ol-
vasom, s színházba lehetőleg egyáltalában 
nem járok. Mégis, valamit várok még. {…} 
Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Való-
színűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki 
egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. 
Közben már megtudtam, hogy szeretetet 
kapni nem lehet; mindig csak adni kell, ez 
a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi 

nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. 
{…} A szeretetnek nincs színfoka, mint a 
gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a sze-
relemnek. Tartalmát nem lehet szavakban 
közölni; ha kimondják, már hazugság. A 
szeretetben csak élni lehet, mint a fényben, 
vagy a levegőben.”
Ezzel kívánok magam és az önkormányzat 
nevében mindannyiuknak békés, boldog, 
szép karácsonyt, és sikerekben, vidámság-
ban, örömökben, és ami a legfontosabb, 
egészségben bővelkedő új esztendőt!

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Mindenki Karácsonya 2016. december 23.
Visszaemlékezés
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November 24-re hirdett e meg Németh 
Miklós polgármester a 2016-os év 11. 
képviselő-testületi ülését, melynek 1. na-
pirendi pontja a Helyi közügyeket érintő 
kérdések és javaslatok címmel közmeg-
hallgatás volt.
A 18 órakor kezdődő ülést az 1 napi-
rendi pontt al a Polgármester nyitott a 
meg, köszöntve a megjelenteket, és tá-
jékoztatója bevezetőjeként beszámolt az 
önkormányzat ez évi munkájáról, majd 
hozzátett e, hogy mondandója végén várja 
a jelenlévők kérdéseit, hozzászólásait.
A település lakossága örvendetesen gya-
rapszik, bár ez a tény egyútt al növeli az 
önkormányzat anyagi terheit, beleértve 
a sürgető fejlesztéseket. Mint elmondta, 
az önkormányzat ez évben 275 millió fo-
rintból gazdálkodott . Ez az összeg állami 
támogatásból, a kitermelt ivóvíz utáni Víz-
mű hozzájárulásból, és az adóbevételek-
ből adódott .
Ebből az összegből a következő feladato-
kat kellett  ellátni: óvoda, orvosi rendelő 
fenntartása, orvosi ügyelet, védőnői szol-
gálat fi nanszírozása, kötelező közműve-
lődési feladatok, szociális szolgáltatások, 
település üzemeltetése (utak, közvilágítás, 
szúnyoggyérítés, síkosság mentesítés, hó 
eltakarítása, gyepmesteri szolgálat biztosí-
tása, iskolabusz, rév üzemeltetés támogatá-
sa stb.).
A felsoroltakból az óvodafenntartáshoz 
az állami támogatás mellett  12 millióval, 
a Polgármesteri Hivatal működéséhez 
további 30 millióval járul hozzá az önkor-
mányzat, a közvilágítás 6,5 milliót emészt 
fel, az útkarbantartásra ez évben 9,5 milliót, 
szociális ellátásokra 8,8 milliót fi zetett  ki.
A továbbiakban a csatornázás munkálata-
iról tájékoztatt a a megjelenteket Németh 
Miklós polgármester. Várhatóan 1200 
bekötés lesz Pócsmegyer közigazgatási te-
rületén, melyet 4 éven belül kell teljesíteni. 
Geodéziai méréshibák miatt  folyamatos 
egyeztetés zajlik.
A mai napig 117-en kapták meg a végleges 
rákötési engedélyt.
A tervezett  fejlesztésekkel kapcsolatban a 
következő tájékoztatást kaptuk: elindult 
a Napsugár tér engedélyes terveztetése. 
A csapadékvíz elvezetése zárt rendszeren 
keresztül történik majd, melynek kivitele-
zéséhez további engedélyekre van szükség. 
Igen fontos jövőbeni terv a gerinc útháló-

zat terveztetése és pályázati fi nanszírozás-
sal történő kivitelezése. Prioritást élvez a 
Nárcisz utca, a Gödszigeti út, valamint a 
Megyeri fasor. Egy gyalogos-kerékpáros 
híd építése is megtalálható a tervek közt, 
Leányfalu önkormányzatával való együtt -
működés keretében, reménykedve, hogy 
a kormány nem hagyja fi gyelmen kívül az 
EUROVELO 6 hálózat megépítése során. 
Jelenlegi információ szerint Kisoroszinál 
és Pócsmegyernél épülne gyalogos-kerék-
páros híd.
A jövő fejlesztései között  szerepel a polgár-
mester úr szerint a Pócsmegyeri Rendez-
vényközpont több funkcióval való ellátása 
is. Már jelenleg is több programmal és lehe-
tőséggel áll az érdeklődők, a helyi lakosok, 
vállalkozók rendelkezésére. Ugyanakkor a 
létesítmény önfenntartását, sőt a későbbi-
ekben az önkormányzat javára bevétel biz-
tosítását is célul kell kitűzni.
Az Önkormányzat személyi állományá-
ról szólva, Németh Miklós polgármester 
elmondta, hogy minden területen megfe-
lelően képzett  szakember dolgozik. A lét-
szám Bodor Róbert közterület-felügyelő 
személyével bővült. Feladata a közterületi 
rend fenntartása. Hozzá lehet fordulni út-
problémákkal, az ebtartással és szabályta-
lan avarégetéssel kapcsolatos panasszal is.
Több pozitív visszajelzés érkezik a lakos-
ságtól az ügyek intézésével kapcsolatban. 
Meg kell azonban említeni, hangsúlyozta 
a polgármester úr, hogy 2017. január 1-től 
egy új, ú.n. ASP rendszerrel kell dolgoznia 
az önkormányzatoknak, mely komoly ter-
heket ró majd az ügyintézőkre.
Az esetleg felmerülő problémák miatt  a la-
kosság megértését kérte. A továbbiakban a 
jelenlévők vetett ek fel problémákat, tett ek 
fel kérdéseket.
Útkarbantartással, telekadó mérsékléssel, 
az egyes ingatlanok előtt i területek tulaj-
donosaik általi rendbentartásával kap-

csolatban szólaltak fel. A válaszadás során 
Németh Miklós polgármester felhívta a 
fi gyelmet, hogy a telekadóból 16 millió fo-
rint bevétel folyik be, melyre nagy szükség 
van. Méltányossági alapon lehetőség van 
az adó mérséklésére. Továbbiakban kérte, 
a lakosság, a nyaralótulajdonosok vegyék 
igénybe a Zöld Híd zöldhulladék begyűj-
tését tavasztól őszig. Egyútt al tájékoztatt a 
a lakosságot, hogy az elmaradt számlák a 
jövő évben havi rendszerességgel postázás-
ra kerülnek.
Az alsó strand szennyezése is szerepelt a 
panaszok között , nemcsak kutyákat, de 
lovakat is levisznek a vízhez. Polgármester 
úr válaszában kitért arra, hogy a nyár fo-
lyamán több alkalommal történt ANTSZ 
vízmintavétel a strandon a későbbi fürdési 
lehetőség legalizálása érdekében.
Felvetődött , hogy mivel a 2017-es év 
Pócsmegyer éve lesz, lesznek-e ezzel kap-
csolatban rendezvények? Németh Miklós 
válaszában kitért arra, hogy szinte minden 
hónapban lesz kulturális program, mely 
három fő rendezvény köré rendeződik: 
május 1. többnapos programsorozat lesz, 
10. alkalommal kerül megrendezésre a Su-
rány Fesztivál, majd következik az augusz-
tus 20-ra tervezett  Pócsmegyeriek Világta-
lálkozója.
Felmerült még a Klímapark parlagfű men-
tesítése, valamint a 70 év felett i lakosok 
ingyenes strandbelépője, melynek lehető-
ségét megvizsgálja az önkormányzat.
A kérdések és felvetések megválaszolása 
után Németh Miklós polgármester meg-
köszönte a közmeghallgatáson megjelen-
tek részvételét, és a Képviselő-testület a 2. 
napirendi pontt al folytatt a munkáját.
A 2. napirendi pont a 2017. évi költség-
vetési koncepció előterjesztése volt, melyet 
a képviselők elfogadtak, kiemelve a Napsu-
gár-tér fejlesztésének fontosságát és a terve-
zett  felújítás megvalósítását.
A 3. napirendi pont a helyi adózásról 
szóló beszámoló volt az alábbiak szerint:
Építményadó: kivetés 2016. január 1-jén: 
41.088.940 Ft, bevétel 2016. november 
11-ig: 41.887.000 Ft
Telekadó: kivetés 2016. január 1-jén: 
15.527.680 Ft, bevétel 2016. november 
11-ig: 14.689.000 Ft
Kommunális adó: kivetés 2016. január 
1-jén: 14.705.000 Ft, bevétel 2016. nov-
ember 11-ig 14.570.000 Ft

Önkormányzati hírek
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017.
január 1-től a szigorodó útalapdíj változása 
miatt , valamint ezzel egy időben a bérek 
ugrásszerű növekedése okán, a Peiker és 
Társai Kft .-nek, mint a révátkelőt üzemel-
tető társaságnak kényszerű lépésre kellett  
elszánnia magát. Menetdíj áraikat, amelyek 
2012.óta változatlanok voltak, kénytelenek 
megemelni. Sajnos, Önkormányzatunk 
nem tudja támogatni a társaságot, így az 
üzemeltetőnek nem maradt más lehetősé-
ge, mint az áremelés. Amennyiben ezt nem 
lépi meg, úgy a komp működése ellehetet-
lenül! Ezúton szeretnénk kérni az alábbi 
díjak elfogadását és a kényszerű lépés meg-
értését!

Kérem, kérjék a Peiker és Társai Kft . tagjait, 
hogy segítsenek a legoptimálisabb díjak –
menetjegyek, bérletek kiválasztásában!

Pócsmegyer – Leányfalu révátkelő 
díjai az alábbiak szerint változnak:
Bérlet  .............................................................. 7.900 Ft
Diák/nyugdijas bérlet  .......................  4.000 Ft
Menetjegy  ......................................................  200 Ft
Diák/nyugdijas menetjegy  ................  100 Ft
90% Menetjegy  .............................................  20 Ft

A havi bérletek korlátlan használata meg-
szűnik, naponta kétszer vehető igénybe a 
rév szolgáltatása.

ÖNKORMÁNYZAT

Rév viteldíjának változása 2017. január1-től

Gépjárműadó: kivetés 2016. január 1-jén 
17.411.222 Ft, bevétel 2016. november 
11-ig:18.984.000 Ft (ebből az önkor-
mányzatnál marad: 7.593.000 Ft)
Iparűzési adó: 2016. évi terhelés: 
14.925.876 Ft, eddig befolyt bevétel: 
21.826.300 Ft. A plusz bevétel a csatorná-
zás és az Inkubátorház építésénél mutatko-
zó + vállalkozói iparűzési adó.
Méltányosság: indokolt esetben a jegyző 
a szociális viszonyok alapján méltányossá-
got gyakorolhat.
A helyi adómértékek nem változnak 
2017-ben.
Építményadó: 1000 Ft/m2, Telekadó: 
75 Ft/m2 adómaximum 75.000 Ft, Kom-
munális adó: 17.000 Ft/adótárgy, Ipar-
űzési adó: 1,5%. A Képviselő-testület a 
helyi adóztatásról szóló beszámolót egy-
hangúlag elfogadta.
A 4. napirendi pont tárgyalása során 
a Képviselő-testület rendeletet alkotott  a 
szociális célú tűzifa támogatás szabályairól 
a Belügyminisztérium által rendelkezésre 
bocsátott  1.209.040 Ft vissza nem téríten-
dő összegből.
Az 5. napirendi pont alatt  a 6/2012.
(II.29.) talajterhelési díjról szóló önkor-
mányzati rendeletet módosított a a Kép-
viselő-testület, mely szerint a köbmé-
terenkénti 1200 Ft díjat 3600 Ft/m3-re 
módosított a. Ez a díj sújtja azon lakosokat, 
akik a rendelkezésre álló csatornára nem 
kötnek rá megfelelő időn belül.
A 6. egyebek című napirendi pont-
ban földterület átminősítését kérvényezte 
egyik lakosunk ökológiai gazdálkodás foly-

tatására. A testület a vonatkozó rendelet 
módosításához kötött e az átminősítésről 
szóló döntést.
a.) a Képviselő-testület döntött  a Pro Pócs-
megyer Településfejlesztési Kft . támogatá-
sáról. A Kft . a következő ülésre kimutatást 
készít bevételeiről, a fejlesztésekről és mű-
ködéséről.
b.) Németh Miklós polgármester bírálóbi-
zott ság alakítását tartja szükségesnek a köz-
világítás korszerűsítésével kapcsolatos köz-
beszerzési eljáráshoz. A testület Fazekas 
János, dr. Szente Olivér és Németh István 
közvilágítási szakértő személyét választott a 
be a bizott ságba.
c.) a testület elfogadta a Peiker és társai Kft . 
által 2017.január 1-jétől tervezett  áreme-
lést a révátkelésnél.
d.) a fentebb említett  gyalogos-kerékpáros 
híd terveinek elkészítésére a Pénzügyi-
Településfejlesztési Bizott ság javasolta a 
testületnek a SpeciálTerv Építőmérnöki 
Kft .-vel való szerződéskötést. A Testület 
elfogadta, és a tervezési díjat a 2017. évi 
költségvetésben biztosítja.
e.) a Képviselő-testület döntött  az önkor-
mányzati dolgozók, a polgármester és al-
polgármester év végi jutalmazásáról is.

A testületi ülésre beszámolót nyújtott  be 
az Oktatási Kulturális és Sport Bizott ság 
elnöke is. Kitért a nemzeti ünnepekről való 
megemlékezésre, március 15-én, valamint 
október 23-án, megemlített e az együtt mű-
ködést a Zöldszigeti Kör Polgári Kultu-
rális Egyesülett el, többek között  a „Zenés 
nyárestek” megszervezéséről. Az augusztus 
20-i Szent István napi ünnepség keretében 
megrendezett  futóverseny sikeréről is meg-
emlékezett , külön kiemelte a szeptemberi 
Schubert hangversenyt. Nem maradhatott  
ki a beszámolóból a november hónapban 
megtartott  idősek napja sem, mely rendez-
vénynek a PRK adott  ott hont. Említésre 
került az adventi koszorúk elhelyezése, a 
gyertyák meggyújtása, mely megható ese-
mény volt vasárnaponként. A december 
hónap gazdag kulturális eseményekben 
Mikulás érkezése a Bocskai térre. Köszönet 
érte Popelka Lászlónak a fogatért, és a több, 
mint 350 csomag kiosztásért a Mikulást 
megszemélyesítő Csereklye Zoltánnak. 
Az utolsó nagy feladat az OKS számára a 
Mindenki karácsonya lesz. Az ünnepségen 
a jegyző asszony mond köszöntőt. A bizott -
ság által szervezett  programokon kívül a Ci-
vilek háza mellett  a PRK is sok programot 
kínál. A könyvtár is ott  kapott  helyet meg-
újulva. Remélhetően az iskolások is birtok-
ba vehetnek egy kis részt majd az épületből. 
A bizott ság elnöke végül köszönetet mond 
a hivatal minden dolgozójának, polgármes-
ter és alpolgármester úrnak, Kovách Tamás 
tiszteletes úrnak, Dr. Borzsák Enikőnek, a 
képviselőtestületnek a támogatásért.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Kérem, ne aggódjanak, mindez a törvény 
keretei között  zajlott . A favágó beszerezte 
a szükséges hivatali engedélyeket. A terület 
egyébként is az övé, tehát azt tesz vele, amit 
akar. Ismeri a jogi útvesztőket, a törvény kis 
és nagykapuit, melyeken nem kell a zárat 
vagy a zsanért megkenni, megnyílnak azok 
csendesen anélkül is.
Én mégis sajnálom ezt a kivágott  nyárfa-
ligetet. Közel 70-80 év alatt  hatalmas fák 
sarjadtak az elhagyott  babföldek helyén. 
Gyermekkoromban itt  látt am először 
arasznyi szarvasbogarat. Pár éve pedig egy 
behavazott , fagyos téli estén egy bagoly 
hangját hallott am az erdő felől, a távoli, 
halk kutyaugatások szünetében.
A bagoly most kereshet új szállást magá-
nak. Talán meghúzhatja magát délebbre, a 
Megyeri híd pillérjei között . Ott  már nem 
fogja senki hallani a hangját, a felett e eldü-
börgő ezernyi autó zajától.
A természet nagy körforgása ez. Az erdőt, 
ha van, ki kell vágni. Surányban még volt, 
ezért mennie kellett . Dohog a papírgyár. 
Az öles nyárfákból bőven lesz reklámújság. 
Lesz mivel megtölteni a postaládákat. Az 

elkergetett  sok száz madárból lesz timpa-
non és egy tornyocska is a villa tetejére. A 
tarvágás tuskói között  botladozó őzekből 
magas kőkerítés lesz valahol. A rakodógép 
által eltaposott  kis sünből kovácsoltvas 
kapu lesz, a fából meg vaskarika az orosz-
lán szájába.
Közben a favágó békésen alszik a tornyocs-
kában, álmában mosolyog. Csendes, jó idő 

van a szobában, a kazánban ontja a meleget 
egy korábbi erdőirtás áldozata.
Az eltaposott  sün már nincs senkinek az 
útjában. A fanyűvő megbízott  embere 
hátat fordít neki, hogy ne kelljen néznie a 
kivérzett  kis hullát, amikor egy kivágott  fa 
tönkjén megreggelizik.
Tavasszal majd a madaraknak és mókusok-
nak új szálláshely után kell nézniük. Me-
hetnek oda, ahol még van erdő. Ötven év 
múlva pedig talán majd itt  is sarjad megint 
egy új, kedves nyárfaliget.

ASZTALOS BOGDÁN

Tisztelt Olvasók!

A cikk kapcsán fontosnak tartjuk megje-
gyezni, hogy az abban említett  „hivatali 
engedélyek” nem érintenek a Pócsmegyer 
Polgármesteri Hivatal által kiadott  enge-
délyeket. A Szentendrei-szigeten történő, 
magánterületeken zajló fakitermelések ki-
zárólag az illetékes erdészeti szakhatósági 
előírások betartásával és a szükséges enge-
délyek megléte esetén lehetséges.

ÖNKORMÁNYZAT

Kivágták a nyárfaerdőt Surányban a gát mellett

A fenyőfák elszállításáról

Az újévben két alkalommal fogjuk ügyfe-
leinktől begyűjteni a karácsonyfákat. 2017. 
január 09. és január 20. között  az adott  te-
lepülés hulladékgyűjtési napján, szívesked-

jenek a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edé-
nyek mellé kihelyezni. Kérjük a lakosság 
türelmét, mert előfordulhat, hogy csúszik 
a begyűjtés időpontja. A fenyőket hagyják 
az ingatlanjaik előtt , mert minden esetben 
– legkésőbb a következő gyűjtési napon - 
Társaságunk begyűjti azokat.

Szilveszteri üveggyűjtés

A szilveszteri, újévi mulatságok után, rend-
kívüli üveggyűjtő járatot szervezünk, és 
a többlet-üveg mennyiséget begyűjtjük. 
Gyűjthető üvegek:  üdítős, sörös, befőtt es, 
egyéb italokat tároló üveg. Nem gyűjthető 
üvegek:  műanyag palack, zárókupakok és 
azok gyűrűje, ablaküveg, autóüveg, porce-
lán, kerámia, hőálló üvegtál (jénai), fény-
cső, izzólámpa, villanykörte, szemüveg, 
nagyító, sörös és konzerves dobozok.
Az utóbbi években megnőtt  a háztartási 
hulladékok között  az üveg aránya. A szín 
szerint válogatott  üvegek szinte 100 száza-
lékban hasznosíthatóak, ami szükségessé 
teszi az üveg szelektív gyűjtését is. A sze-

lektíven gyűjtött  üveget tisztítást követően 
darabokra zúzzák, majd nagy teljesítmé-
nyű mágnes segítségével eltávolítják be-
lőle a fémdarabokat. Következő lépésként 
az egyes színeket elkülönítik egymástól, a 
darabokat beolvasztják, formába öntik, így 
újra felhasználhatóvá válik a csomagoló-
ipar számára.
Az elkészült végtermék minősége szinte 
azonos az új üvegek minőségével, azonban 
az előállításához egytizedével, egyötödé-
vel kevesebb energia szükséges. Az üveg-
gyűjtésről weblapunkon az adott  település 
gyűjtési rendjére katt intva az üveghulladék 
gyűjtőpont alatt  talál bővebb információ-
kat.

Karácsonyi csomagolóanyagok

December hónapban a lakossági hulladék 
közel fele lehet csomagolóanyag, amiből 
rengeteg plusz-hulladék keletkezik. Jó ré-
szük szelektíven gyűjthető, ezért a csoma-
golóanyagokat ne a kukákba helyezzék.

Zöld Híd tájékoztató
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Örömömre szolgál leírni, hogy a Pegazus 
Atlétika Egyesületünk immáron sokadik 
sikeres versenyét tudhatja maga mögött , 
és büszkén írhatom le, hogy eddigi ver-
senyeinket mindig hiba nélkül, kiváló dí-
jakkal, profi n vezényeltük le. Most éppen 
lakóhelyem, Surány lett  a helyszín, és az 
önkormányzatt al való sikeres egyeztetés 
után a Surány Race 1.0 szabad utat kapott .
Nagyon örültünk, hiszen lakóhelyem a 
csodálatos Surány ennek köszönhetően 
kicsit közelebb került az emberekhez, hála 
az MTVA, M4 Sport stábjának és a regio-
nális Danubia televíziónak!
Ez megint csak büszkeséggel tölti el szíve-
met, mert kicsiny egyesületünket immá-
ron sokadjára keresi fel a királyi televízió, 
vagyis az MTVA, hiszen forgatt ak már 
futóinkról és most kiváló versenyünkről, 
a Surány Race 1.0-ról! Mondanom sem 
kell, hogy ez milyen nagy dolog egy ilyen 
kicsi, ám professzionális munkát és ered-
ményeket hozó egyesület életében, no és 
persze Pócsmegyer-Surány községnek is 
kiváló reklám.
Kérdezték tőlem, hogy mi az egyesüle-
tünk célja ezekkel a versenyekkel? Egyet-
len egy célja van, mégpedig a létezésünk 
biztosítása! Eszközvásárlás, számláink 
fi zetése, ugyanis bármennyire is eredmé-
nyes a csapatunk idehaza és nemzetközi 
szinten, sajnos a döntéshozók, vezetők, 
szakmában dolgozó emberek, állami és 
szövetségi szinten sem értékelik munkán-
kat, eredményeinket, valamint támogató-
kat, mecénásokat sem sikerült találnunk, 
így kénytelenek vagyunk önfenntartásra 
berendezkedni.
Bátran mondhatom, hogy sikeresen, mert 
idehaza talán a Pegazus Atlétika az egyet-
len klub, amely nem függ senkitől és sem-
mitől, persze sokat lendítene csapatunk 
életén egy masszív támogató!

Versenyünk sikere nagyban köszönhető a 
sok-sok futónak, akik ellátogatt ak eddigi 
versenyeinkre, és a jövőben is meglátogat-
nak minket! A Surány Race szervezésekor 
sikeresen vontam be a helyi önkormány-
zatot, és kiemelném még a surányi Duna 
partján található fantasztikus kis boltot, és 
tulajdonosát, mindenki Ágiját, aki bősége-
sen ellátott  minket pici apró ajándékokkal, 
amiből minden futó részesült!
Pócsmegyer önkormányzata is azonnal 
rábólintott  versenyünkre, amely sokkal si-
keresebb lett , mint azt vártam. Szép szám-
mal jött ek el a helyi gyerekek és persze a 
regionális körzetünkből, ám Szlovák ba-
rátaink is tiszteletüket tett ék egy komplett  
csapatt al.
A versenytáv a szépséges surányi Duna 
partján lett  kijelölve, ahol a picik 200m-en, 
a serdülők és ifi k, 1200m-en, míg a felnőt-
tek 13km-en versenyezhett ek.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, hisz 
csupán a felnőtt ek futására köszöntött  be 
némi szemerkélő eső. Az időpontokat, raj-
tokat hajszálpontosan tartott uk, ami ná-

lam szinte alapkövetelmény, mert rend a 
lelke mindennek, és a futók bizalmát sem 
szabad eljátszani. Igyekeztünk ebből a kis 
versenyből a maximumot kihozni, amit 
sikerült a maximumnál fentebb kivitelez-
nünk.
Mondanom sem kell, hogy szinte a Pe-
gazus Atlétika minden futója eljött  ver-
senyezni egy jót, és bizony parázs csaták 
alakultak ki. 67 ezer forint gyűlt össze, 
ami egyesületünknek hatalmas összeg, és 
ennek minden forintját a megfelelő eszkö-
zökre fogjuk fordítani.
Ezúton is köszönjük szépen a sok futónak, 
hogy ellátogatt ak hozzánk, és a Pegazus 
Atlétika csapatában élő, munkálkodó szü-
lői közösségnek!
Bizton állíthatom, ez a verseny igazi csapat-
munka volt! Egyesületünk dinamikusan 
fejlődik, hisz mint látható, több lábon ál-
lunk! A gyerekeink az ország élvonalában 
versenyeznek, nagy egyesületek verseny-
zőit utasítják maguk mögé, valamint olyan 
futóversenyeket rendezünk, amik után 
mindig pozitív visszajelzéseket kapunk! 
Mindez kiváló munkánkat dicséri, ennél 
lejjebb soha nem adjuk! Díjaink mindig 
szépek, és a versenyzők a befi zetett  neve-
zési díjakért cserébe korrekt szolgáltatást, 
versenyeket, nyereményeket kapnak!
Ez így lesz a hamarosan soron következő 
versenyünkön is, a III. Szigetmonosto-
ri Mikulás Futáson, amelyről bővebben 
honlapunkon a programok menüpontban 
olvashatnak!
Jövőre igazi meglepetés versenyekkel, cse-
megékkel készülünk a futóknak, amelyről 
pedig a futonaptar.hu, és a pegazussme.
hu oldalon olvashat, tájékozódhat min-
denki!

Köszönjük szépen minden kedves futó-
nak, szurkolónak és segítőnek a részvételt!

GEDEON ZSOLT

A Pegazus Atlétika profi  munkát végzett…
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Az adventi időben magas rangú kínai kül-
dött ség járt Pócsmegyeren. A Kínai Társa-
dalomtudományi Akadémia Szociológiai 
Intézetéből érkező vendégek a vidéki ma-
gyar társadalom és a falusi élet iránt ér-
deklődtek. Odafi gyeléssel hallgatt ák a falu 
történetét, megtekintett ék a református 
templomot, ismerkedtek az árvízi védeke-
zéssel, jártak Pánczél János terménybolt-
jában, Nemes Att ila családi gazdaságában. 
A Pócsmegyer Rendezvényközpontban 
Gombás Jenő alpolgármester úrtól és Fa-
zekas János képviselő úrtól kaptak átfogó 
tájékoztatást a község adott ságairól, fej-
lődési lehetőségeiről. A látogatás surányi 
körsétával zárult.
Vendégeink balról jobbra: Zhao Kebin 
professzor, igazgató helyett es, Fang Lijie 
professzorasszony, szociálpolitikai osztály 
igazgatója és Wang Xiaoyi professzor, a 
mezőgazdasági és környezetvédelmi osz-
tály igazgatója. A látogatás szervezője Dr. 
Kovách Imre, a MTA Társadalomtudomá-
nyi Intézete részéről.

KOVÁCH TAMÁS

Intézményi hagyományainkhoz híven a 
2016-os esztendőt a családok részére ren-
dezett  karácsonyi ünnepséggel zártuk, 
amelyhez a helyszínt a Budakalászi Kós 
Károly Művelődési Ház biztosított a.
Kézműves foglalkozás után táncházi prog-
rammal kedveskedtünk vendégeinknek, 
amelybe szívesen kapcsolódtak be mind a 
gyerekeknek, mind a felnőtt ek. A jó hangu-
latról és a tánclépésekről a Netz táncpro-
dukció gondoskodott .
Az est folyamán a legizgalmasabb pillana-
tot a karácsonyfa alatt i ajándékok átadása 
jelentett e.  A gondosan elkészített  cso-
magokban mindenkinek személyre szóló 
meglepetéseket helyeztek el szolgálatunk 
munkatársai.
Az ünnepséget közös vacsorával zártuk, 
amelyet adományozónk a La Fiesta  Party 
Service biztosít számunkra évről-évre.
Természetesen karácsonyi ünnepségünk 
nem jöhetett  volna létre támogatóink, és a 
lakosság adományai nélkül, akiknek ezúton 
is köszönjük nagylelkű felajánlásaikat: La 

Fiesta Party Service, Budakalászi Önkéntes 
Tűzoltóság, Budakalászi Kós Károly Mű-
velődési Ház, Cseperedő Waldorf Óvo-
da,  Gálfy Lívia, Doser Katalin, Temesvári 
Ágnes, Gyöngyös Krisztina, Varga Brigitt a, 

Coop ABC Szentendre, Kecze-Hady Kéz-
műves Pincészet, Templomdombi Álta-
lános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola 1.b. osztálya, Papírbolt Szentendre 
Fulcó Deák utca, Kékvölgy Waldorf Iskola, 
Lakatos Elena, Fellegvár Óvoda Visegrád,  
Áprily Lajos Ált. Isk. Visegrád, Szent Endre 
Gyógyszertár, Sutt ogó Közösség Szent-
endre és Visegrád, Budakalász Zöldséges, 
Lőrincz István vállalkozó, Húsbolt Tahi-
tótfalu, Security Automatika Kft .

Ezen kívül köszönjük azoknak a magánsze-
mélyeknek, akik tartós élelmiszer, ruházat, 
játék és egyéb adományaikkal szintén hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a Dunakanyarban 
nehéz élethelyzetben élő családoknak meg-
hitt ebbé tudjuk varázsolni az ünnepeket.

A település lakosságának eredmények-
ben gazdag, boldog új esztendőt kíván: 
a Dunakanyari Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat minden munkatársa.

Kínai vendégek Pócsmegyeren

Karácsonyi ünnepség
a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Látogatás Nemes Attiláéknál



92017. januárPÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Az egyik legkedvesebb gyermekkori em-
lékem, hogy téli délutánokon átjött ek hoz-
zánk a nagymamám testvérei, körbe ültek 
a mama szobájában, és tollat fosztott ak. 
Miközben járt a kezük, megbeszélték az új 
eseményeket, és felelevenített ék a régi tör-
téneteket. Kicsi lányként szerett em közéjük 
ülni, és hallgatni őket. Régen falun a tél – 
mikor kevesebb volt a munka, a „dolog” 
– az emberi kapcsolatok ápolásáról szólt; 
a meleg szobákban nemcsak a testük me-
legedett  fel, hanem a lelkük is. Manapság 
más világ van, a munka ugyanannyi télen 
is, mint az év más időszakában, de az em-
beri léleknek most is szüksége van feltöltő-
désre más emberek közösségében.
Könyvtárunkban igyekszünk változatos 
programokat kínálni azok számára, akik 
szeretnék tartalmasan eltölteni a szabad-
idejüket. A kötött  programok mellett  
örömmel látjuk azokat is, akik szívesen 
játszanának a könyvtár izgalmas társasjá-
tékaival. Szeretném felhívni a fi gyelmet 
facebook oldalunkra (Könyvtár Pócsme-
gyer-Surány), ahol a könyvtárral kapcsola-
tos aktuális hírekről tájékozódhatnak.
Persze az is érthető, ha valaki a sötét téli 
délutánokon legszívesebben bevackolja 
magát egy kényelmes fotelbe, és belemerül 
egy könyv olvasásába. Jöjjön el, és keresse 
meg a megfelelő könyvet! Szeretnénk az 
olvasók igényeinek eleget tenni, ezért bőví-
tett ük a nyitvatartási időt, hogy az a dolgo-
zók számára is ideális legyen.
Az e havi könyvajánlókat két rendszeres 
olvasónk írta. Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani nekik!

SCHANDL ESZTER

Örömteli új évet kívánunk!
A KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

Geronimo Stilton könyvek
Ezt a könyvsorozatot a 7-10 éves korosz-
tálynak ajánlom, mert én is ekkor ismer-

tem meg és ezeken keresztül szerett em 
meg az olvasást. A vicces és izgalmas tör-
ténetek főszereplője egy egér (Geronimo 
Stilton), aki egy újság főszerkesztője. A sa-
ját kalandjait írja le sok képpel illusztrálva. 
Minden egyes könyv egy külön történetet 
mesél el, de sok szereplő visszatér, és saját 
ismerősünkként tekinthetünk rájuk. 
Talán fontos lehet, hogy a történetek nagy 
betűmérett el vannak nyomtatva, ezért 
könnyű az olvasásuk. Ezektől a könyvektől 
már csak egy lépés a hosszabb olvasmány, 
ezért ajánlom mindazoknak, akik most 
kezdenek barátkozni a könyvek birodal-
mával.

TÓTH FRUZSINA, 
A RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM  9. NYC. OSZTÁLY TANULÓJA

Gary Chapman és Ross Campbell/ 
Gyerekekre hangolva
Két híres, gyermeklélektanban járatos 
szerzőpáros könyvére szeretném felhívni a 
szülők, nagymamák és minden gyerekkel 
kapcsolatba kerülő felnőtt  fi gyelmét.
Ebben a könyvben benne van, ami szinte 
minden gyermekneveléssel kapcsolatos 
könyvben így vagy úgy olvasható, mégis 
ad egy új látásmódot: egy „szeretet-tanfo-
lyamon” vezeti végig az olvasót. Megismer-
jük a szeretet kifejezésének ötféle módját, 
amiket szeretetnyelveknek neveznek. Biz-
tatnak, hogy nyomozzuk ki gyermekünk 
elsődleges szeretetnyelvét, és töltsük fel 
gyermekünk érzelmi tankját úgy, hogy az 
ő szeretetnyelvén beszélünk vele. Ha érzi, 

hogy szeretjük, sokkal könnyebben tudjuk 
kibontakoztatni és nevelni, mint ha érzel-
mi szükségletei betöltetlenül maradnának. 
Az elmélet alkalmazásában szemléletes 
esetleírások és gyakorlati útmutatások se-
gítik a könyv során egyre lelkesebb olvasót.
Ezt a könyvet ajánlom minden jól szerető 
szülőnek, hogy tudatosabban szeresse jól 
gyermekét. És ajánlom a többségnek is, aki 
éppen keresi a gyermeknevelés ezer csap-
dája és útvesztője között  a gyermeke felé 
vezető utat, és közben reménykedik, hogy 
csak egy kicsit rontott a el.

BAGDI-SZENTE ÉVA, – ISKOLAPSZICHOLÓGUS

A könyvtár új nyitvatartása

Hétfő: ............... 8:00 – 12:00  ..  15:00 – 18:30

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

Szerda: ............. 8:00 – 12:00  ..  15:00 – 18:30

Csütörtök: .................  -  .....................  –

Péntek:  ..................... –  ...........15:00 – 18:30

Minden hónap első szombatján:

10:00 – 12:00

A könyvtár programjai

Január 8. / 17:00  .............................  Újévi koncert

Január 14. 15.00 .............Szeretet a közösség ereje

Január 20. 17.00  .....Hadar Judit könyvbemutatója

Január 27. 16.00 ............................... Mesedélután

Január 28. 17.00  .......Karinthy-est az AmaTeátrum  

előadásában

Könyvtárba hívogató
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Valamikor, (nem is olyan régen), amikor a 
tévének azon az egyetlen csatornáján sem 
volt mindennap adás, és a gyermekkort 
nem lepték el a villogó műanyagjátékok, 
és nem is ugrott ak elő minden bokorból 
a fogyasztó társadalom „nélkülözhetetlen” 
javait hirdető óriásplakátok, – szóval abban 
az időben még nem kellett  roppant tudatos 
szülőnek lenni ahhoz, hogy a gyermekek 
életkoruknak megfelelően játszhassanak, 
és legalább annyit lehessenek a szabad le-
vegőn, mint bent a lakásban. Ma már ez 
máshogy van: a gyerekek szabadidejük 
nagy részét bent töltik, sokszor a tévé, lap-
top előtt , és még jó időben sem játszanak 
együtt  csapatokban, mert nemigen en-
gedjük csemetéinket kapun kívül, hiszen 
bármi történhet: autók száguldoznak a 
kis utcákban is, és már nemcsak egymásra 
fi gyelő, egymást ismerő szomszédok, ut-
cabeliek alkotják a településeket. Így esett , 
hogy átestünk a ló másik oldalára, most 
pont a lényeg hiányzik: a társak, az önfe-
ledt, spontán játék, a felfedezések nagysze-
rűsége. A városi bérházak udvaraiban, vagy 
a parkokban, ligetekben, illetve vidéken, az 
árokpartokon bújócskázás, fogócskázás, 
„bunyózás” közben bizonyára voltak sérel-
mek és szülő nélkül megoldandó helyze-
tek, de /a szomszédok, szülők tartózkodó 
fi gyelme mellett , ugyanakkor folyamatos, 
beleavatkozó kontrollja nélkül!/ a gyere-
kek kimozogták, kibeszélték, kijátszott ák 

magukat, megtapasztalhatt ák az összetar-
tozás élményét. Megtanultak kapcsolato-
kat kialakítani, megvédeni magukat, kipró-
bálni erejüket, ügyességüket és a természet 
elemeit felhasználva, képzelőerejüket segít-
ségül hívva megteremtett ék a saját kis vilá-
gukat. Ott hon pedig jó esetben várta őket 
az ölelő kar, a család növelő környezete. 
Szabadság megfelelő határok között .
A mai szülőknek, a komfortosabb, maga-
sabb színvonalú életvitel ellenére a gyer-
meknevelésben nehezebb dolga van. Fo-
lyamatosan meg kell küzdenie a fogyasztó 
társadalom tolakodó, képmutató, érdek 
vezérelte áligazságaival. Nehéz felismerni a 
bölcs, jó szándékú meglátásokat, iránymu-
tatásokat.
Igencsak tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy 
a szülő kialakíthassa és képviselni tudja sa-
ját nézeteit, és gyermeke nevelésében se 
hagyja magát az árral úszni.
Az erdőn-mezőn való csavargás, kerti bo-
garászás, közös sütés-főzés, barkácsolás 
nem pótolható a bevásárlóközpontokban 
tett  sétákkal, játszóvárakban töltött  idővel, 
tévét néző, kütyüző órákkal.
Az óvodáknak is nagy a felelőssége: a kis-
gyerek el ne essen, el ne botoljon, ne le-
gyen saras, meg ne ázzon, ki ne izzadjon, 
meg ne csússzon: túl sok a NE. A bizalom 
vezérelte életet felcseréltük a félelem vezé-
relte életmódra.

Mégis azt gondolom, hogy csodásak ezek 
a „modern idők”, és gyengeség lenne azzal 
takarózni, hogy „ilyen a mai világ”. Mert 
önmagunk alakítása, nevelése csak rajtunk 
múlik, és épp ez a mindenfélét árasztó világ 
nyújt ezernyi lehetőséget saját utunk meg-
találására. Lehet, hogy az „egycsatornás” 
világ egyértelműbb volt, de uniformizáló 
értékrendje megnehezített e önmagunk va-
lódi megismerését, és a fent említett  „gye-
rekparadicsomi” érdemei ellenére igencsak 
sémakialakító nevelési elveket vallott .
„Többcsatornás” világunkban adó-vevőnk 
fi nomra kalibrálásával keresgélhetjük és 
megtalálhatjuk a legmegfelelőbb hullám-
hosszt! Egyre szaporodnak, nőnek ki az 
együtt  gondolkodó közösségek, legyen 
szó nevelési, önismereti, egészséges élet-
módra törekvő vagy jó szándékú emberek 
közös gondolkodásáról, kölcsönösen egy-
mást támogató, cselekvő szeretetéről.
Rajtunk múlik, – a gyermeket körülvevő 
felnőtt eken –, hogy teszünk-e erőfeszítést 
saját magunk és gyermekeink harmonikus 
fejlődése, jól-léte érdekében! Nézelőd-
jünk, tájékozódjunk, beszélgessünk, olvas-
sunk utána, tapasztaljunk, tegyünk! Mert 
életünket nem fogja más JÓL megoldani 
helyett ünk! A mi dolgunk megfelelő kör-
nyezetet teremteni, magunknak és gyer-
mekeinknek!
Tett erős, Boldog Új Évet Kívánok!

ÉDES ILDIKÓ

Hullámhosszal az ár ellen
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Fordult a „csillagok állása”, véget ért az 
„aranykor”. Erdélyben is visszaadták a 
kollektiv gazdaság idején „önként beadott ” 
anyagi javakat és földeket. Így költöztünk 
vissza a szülőfaluba, ahol munkaidő után 
megtermeltük a család részére a zöldségfé-
léket, és állatokat is tudtunk tartani.
Még jóformán meg sem érkeztünk, az egyik 
szomszéd rögtön megajándékozott  egy 
nagytestű Manix névre hallgató kutyával. 
Egyik részről német juhász, de hogy másik 
részről mi lehetett … nem tudtuk felgön-
gyölíteni a családfáját. Tehát, egyszóval 
korcs és kan. A szomszédnak két kutyája 
volt, így természetes, hogy szívesen szaba-
dult meg a nagyobbiktól, mert annak több 
ennivaló kellett .
Később befogadtunk egy mezőn kóborló 
macskát, mert az egerek ősz táján nagyon 
is be akartak tolakodni a házba, ahol nagy 
előszeretett el hozták világra a kicsinyeiket 
- nem is kevés számban. A macska viszont 
tett  róla, hogy ez ne így legyen. Órákig ké-
pes volt lesben állni mozdulatlanul, és a csa-
tából mindig ő került ki győztesen, hála a jó 
vadászösztönének. Mivel mezőn nőtt  fel, a 
tejet nem ismerte: bogarak, egerek, nagyrit-
kán madarak képezték táplálékát. Így szor-
galmasan gyűjtött e be nemcsak az egereket, 
de még a szegény kis cickányokat is. Csak 
volt egy gond, mert Manix egyáltalán nem 
szívlelte a kis jövevényt, morgott  rá, a cica 
meg felborzolt szőrrel fújt rá. Nagyon muri-
sak voltak: a kicsi meg a nagy, sokszor közbe 
kellett  avatkozni, hogy ne történjen tragé-
dia- természetesen a cica kárára. Sok időbe 
telt, míg Manix megtanulta, hogy a macska 
is a miénk, és nem szabad bántani. Azután 
békésen tűrték egymás társaságát, sőt na-
gyon jó viszony alakult ki kett ejük között . 
Azonban a kutyus nem volt ám ilyen kímé-
letes az utcán ténfergő, heverésző macskák-
kal. Villámgyorsan szaladt utánuk hosszú 
lábaival, legtöbb esetben eredménytelenül, 
mert azok menedékképpen mindig találtak 
egy fát, egy kerítést, ami megmentett e az 
irhájukat. Manix meg mérgesen, vicsorítva 
ugrándozott , ugatt a őket, míg el nem tűntek 
a szeme elől. Lehet,hogy azért is dühöngött , 
mert sosem tudott  megtanulni fára mászni.
Kemény telek voltak akkoriban. A Hargita 
lábánál is jókora hóval és dermesztő hideg-
gel kellett  megküzdeni. Egy nap a férjem 
egy aprócska, bozontos kutyussal érkezett  
haza. Valaki kitett e a kocsijából – talán egy 

horgász, mert a faluban ilyet senki nem 
tett  volna - sorsára hagyva a nagy hóban. A 
szánkózó gyerekek rögtön játszani kezdtek 
vele – némelyek elég durván –, megsajnál-
ta és hazahozta. Eképpen gyarapodott  újra 
a család. Szegényke csapzott  és nagyon el-
esett  volt, így rögtön a Vakarcs név mellett  
döntött ünk. Biztos nem kapta meg a meg-
felelő védőoltást, és egy nagyon csúnya be-
tegség leterített e, amit az ilyen pici kölykök 
csak ritkán élnek túl. Az állatorvos tanácsára 
gyógyszert kapott , és diétáztatt uk, megfele-
lő ételt adtunk neki, ami végül eredmény-
re vezetett . A kis Vakarcs túlélte, és szépen 
növekedett . A telet a jó meleg kazánházban 
töltött e. Már akkor észrevett ük, mennyire 
fi gyelmes, ha valaki kinyitott a a kaput, már 
jelezte, pedig nem volt rálátása a bejáratra. 
Teltek, múltak a hónapok, és Vakarcs las-
san felnőtt é vált. Nem volt nagy a termete, 
de még közepesnek sem lehetett  tartani, 
kisméretű maradt felnőtt  korára is. A termé-
szet rendje szerint vemhes lett . Az "apáról" 
biztosan tudtuk, hogy elég nagytestű, sima 
vöröses sárga színű kan, eléggé agresszív és 
előfordult, hogy az emberekhez is odaka-
pott . A lakásunktól két-három házzal arrébb 
üresen állt a nagyszülők háza, Vakarcs ott  
teljesített  őrző-védő szolgálatot. A csűrben 
/gazdasági épület/ volt a főhadiszállása, 
oda húzódott  be az eső és a hideg elől. Na-
ponta többször jártunk a házhoz, mert ott  
volt berendezve a műhely, ahol a kutya napi 
két alkalommal kapott  enni. Egy nap észre-
vett em, hogy egy lyukat kapart a csűr föld-
jébe, arra gondoltam eljött  az ellés ideje, és 
egy kimustrált télikabátból jó meleg almot 
készített em. November 29- ét írtunk, nagy 
hó volt és kemény hideg. Reggel vitt em a 
meleg ételt, de meglepetésemre Vakarcsot 
kint találtam a kertben. Valami vad járhatott , 
ami nem ritkaság arrafelé. A kerítések mö-
gött  már a mező és tovább az erdő. A vadak 
télen gyakran bejött ek a házakig, mikor már 
nem kaptak elegendő táplálékot. A talaj a 
házban magasabb volt, és kint alacsonyabb, 
így a szerencsétlen állat nem tudott  vissza-

ugrani. A kabátból rögtönzött  alomban ott  
feküdt két jéghideg kutyakölyök. Semmi 
életjelet nem mutatt ak. Vakarcs valamitől 
meg akarta védeni a kölykeit, azért ugor-
hatott  át. Először a kutyát engedtem be, aki 
rohant a kicsinyeihez, nem érdekelte az étel. 
Ilyet még nem látt am. A két mellső lábával 
körbefogta őket mintha ölelné, nyalogatt a, a 
testével melegített e őket. Nem volt szívem 
elvenni tőle, nem akartam megfosztani az 
anyaság örömétől. Úgy gondoltam, hogy 
estefelé eltemetem őket. Ezt látni kellett  vol-
na minden olyan anyának nem nevezhető 
valakinek, aki képes megölni a gyerekét, 
hogy ez az oktalan állat még a halott ait is így 
szeretgeti, takargatja.
Ott hagytam a „családot”, munkába kellett  
mennem. Felhívtam az állatorvost, elmond-
tam mi történt, és nem lesz-e valami baja a 
kutyának. Azt tanácsolta, hogy kössek bo-
rogatást az emlőire, mert mikor megjön a 
teje, beházasodhat. Nagy volt a meglepetés, 
mikor délután vitt em az ételt. A csűr felé 
közeledve vinnyogást hallott am. Mikor be-
léptem, nem hitt em a szememnek, mind a 
két kölyök élt, a kutya meg ott  feküdt mel-
lett ük, és boldog elégedett ség látszott  rajta. 
Vakarcs igazi életművész, lelket lehelt mind 
a két csemetéjébe. Igazi anyai ösztönnel 
gondosan és féltve felnevelte őket. Az egyik 
„fi ú”, a másik „lány” volt. A kanhoz mi ragasz-
kodtunk, a szukát, mikor annyi idős lett , el-
vitt e egy falubeli. A kis kankutyus olyan szé-
les volt, mint amilyen hosszú, a négylábon 
járás nemigen ment neki, inkább csak gu-
rult, ezért kapta a Dagi nevet. Mi mást is 
adhatt unk volna? Ez illett  rá a legjobban. 
Vakarcsot később elkérte az egyik juhász, 
mert nagyon jó terelőnek bizonyult.
Időközben a lányomék a szomszéd faluba 
költöztek. Nagyon ragaszkodtak Manixhoz 
, így őt nekik adtuk. Négy kilométerre volt 
a két település, de a Nagy-Küküllő mellett  
egy rövidített  ösvényen hamarabb eljutot-
tunk egymáshoz gyalogszerrel. A kutya 
így megismerte ezt az útvonalat, és mikor 
kiszabadult a lányoméktól, visszaszaladt 
hozzánk, szétnézett  az udvaron, körbeug-
rándozott  bennünket, nosztalgiázott  egy 
keveset, majd visszatért az új ott honába. Ezt 
az útvonalat az évek során nagyon sokszor 
leszaladta.
Így maradt nekünk egyedüli házőrzőnek 
Dagi.

KOVÁCS OLGA

Vakarcs, az életművész
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Új év, új kezdet.
Sokan vannak, akik úgy érzik, változtatni 
kell az életükön, mert nem úgy mennek 
a dolgok körülött ük, ahogy szeretnék. 
Leginkább az egészségükkel nincsenek 
megelégedve. Hol itt  fáj, hol ott  fáj. Orvos-
hoz járnak, aztán a patikába mennek, és 
számontartják, hogy ne felejtsék el bevenni 
a gyógyszereiket. Elég ebből!
Szentül megfogadják, hogy sportolni fog-
nak és egészségesen táplálkoznak. Minden 
adott  a Szentendrei- sziget itt eni részén, 
ugyanis a gáton biciklizni, futni, sétálni a 
legbiztonságosabb, mert autóval csak na-
gyon ritkán találkozik az ember. Az egyik 
legcsodálatosabb dolog teliholdkor sétálni 
a csikorgó hóban, miközben a hatalmas 
csillagos égboltban gyönyörködhetünk. Az 
elénk táruló panoráma a Duna másik olda-
lán az esti fényekkel szinte mesébe illő. A 
falu széléről pedig látható a budai Hármas-
határhegy. Szó sincs róla, hogy a világ végén 
lenne Pócsmegyer. Kristály tiszta levegővel 
tölthetjük meg a tüdőnket. Testünk, lel-
künk, szellemünk mindent megkap, ami-

re csak szüksége lehet. A természetben tél 
van. Az életet adó föld is pihen. Erőt gyűjt, 
hogy tavasszal, amikor a gazdák az évi ter-
méssel elkezdenek foglalkozni, minden 
készen álljon.
A konyhákban megtalálható fűszerek nagy 
része nemcsak segít az ízesítésben, de me-
legíti is a szervezetünket. Torma, tökmag, 
szegfűszeg, lenmag, gyömbér, feketebors, 
fahéj, boróka teának elkészítve is nagyon 
kellemes. A forralt bor pedig kedves ven-
dégváró is lehet.
Nagy szükség van arra, hogy naponta hoz-
zájussunk az olyan alapanyagokhoz, amik-
től egészségesek maradhatunk. A szilárd 
ételt olyan melegen esszük, ahogy csak 
tudjuk, és a folyadékot sem hidegen fo-
gyasztjuk. Káposzta félék sokasága termett  
a kertekben, vagy a piacokon, boltokban is 
megvehető. Már mindenki ismeri, hogy 
változatosan el lehet készíteni, de az élő 
élelmiszert, ami igazán táplál, azt soha ne 
főzzük! Nyersen fogyasszuk, jól megrágva! 
Ági néni fi nomabbnál-fi nomabb receptjei 
közül is válogathatunk.

Ne felejtkezzünk el a csonthéjas gyümöl-
csökről sem! Dió, mandula, mogyoró, mák, 
ezek teremnek nálunk, de a pisztácia, kesu-
dió is ásványokban gazdag.
Most a sötétlila, bordó, kék gyümölcsök és 
zöldségek elfogyasztása a fontos. A bennük 
lévő erőre van szükségünk. A legújabb ku-
tatások megmutatják, hogy nincs új a Nap 
alatt . A Keleti fi lozófi a szerint gyógyítók 
már évezredekkel ezelőtt  hangokkal, szí-
nekkel is gyógyított ak. Tudjuk, mindennek 
van kisugárzása, jótékony energiája, amit 
műszerrel lehet mérni, hogy azok is láthas-
sák, akik csak azt hiszik el, amit megfognak 
és látnak. Minden mindennel összefügg. A 
bölcs természet tudja, mit nevel számunkra 
tavasszal, nyáron és ősszel. Télen pihenőt 
tart. Ha ezt fi gyelembe vesszük, és követjük 
a példáját, művészet lesz betegnek lenni.
Természetesen a döntést, hogy mi kerül a 
bevásárló kosarunkba, majd az asztalunkra, 
mindig mi hozzuk meg.
A kínálat bőséges és nagyon csábító.
Lehet, kérem választani.

BESZE JUDIT – TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

Balla Ferenc író, műsorvezető (Magyar 
Rádió) Surány szerelmese. Ezzel az írásá-
val köszöntött e az induló „Surányi Vénusz” 
című üdülő újságot. A dolgozat lassan már 
21 éves, de semmit nem veszített  aktua-
litásából. A cím, a Dunára utal, de végig a 
Kőrös gőzös közösséget megtartó erejéről 
nosztalgiázik. Hogy hogyan? Arra választ 
kap a nyájas olvasónk, ha elolvassa az alanti 
eszmefutt atást.
Balla Ferenc / Volt egy folyó
Amikor a gőzös hordott  a hátán, a masina 
dohogása el-elszabadított a a hajó neve be-
tűi bronzát: parányi csillámok merültek alá 
és kicsi kölykök vadászták a vízi fl itt ereket, 
amikor elpöfögött  a hajó. Illyés Gyula óta 
tudjuk, hogy mennyiféleképpen lakható 
a meder, a víz, a gőzös és a gépház. Látt ák 
mindezt a hatvanas években a Körös utasai 
is, akik jegyet váltott ak a Bem téren, hogy 
Surányba hajókázzanak. Behajóztak a ha-
ladásért, amíg aszfalton túl lehetnek, kétol-
dalt kéklett  és zöldellet a világ. Tán még az 
elbukott  piros ultit sem bánták. Surányba 
pöfögött  velük a Kőrös. És amikor megér-
keztek, egyet sem bántak, hogy körös-kö-

rül elvtársi dácsák, följebb a Váci Fegyház, 
odébb a munkásosztály epre Tótfaluról. 
Kicsi parcellák várták őket, villányi telkek, 
funér odúk, mókus faházak, nem fontos 
kerítések. És míg a Kőrös gépe dolgozott , 
tán alapos hallevekből folyt a szó sima pa-
lackokról, Zalából, Szatmárból, Békésből 
hozott  gyermekkor ízű lecsókról. Ki nem 
mondva meg a létezésről, amelyik – ha 
belebúsulunk – alig viselhető, viszont ha 
hagyjuk folydogálni, egészen szórakoztató. 
És már tavasszal átúszott  a kétharmadnyi 
Dunán a fél Gödi Fészek, a kamaszok leve-
gő helyett  cigarett a után kapkodtak, és egy 
szál gatyában igazi demokrácia volt. Izom 
izomköteggel találkozott , négypárevező-
sök gabalyodtak össze, kenusok nevett ék, 
azután segített ék menteni a hajótörött ek 
vizes holmiját. Hajdani gróf kért kövirózsát 
művezetőtől, maróstól, mályvadugványt 
közgazda, később Presser „csak egy perc 
az életünkből”. És hiába feszengtünk apánk 
kedélyes taglejtésétől: elmúlt 25-30 év – 
pontosan úgy osztunk a bográcsból a mi 
kölykeinknek, ugyanúgy farol a homokon 
a bringakerék.

Van itt  valami surányság. Valami „kleine 
aber meine” csak azért is, valami mikroklí-
ma. Utólag harag, hogy petróleumlámpa 
köpte be kamasz szerelmeink, meg ez a 
most-polgárosdi, hogy az után jár, ami jár. 
A világról? Pócsmegyerről? Tahitótfaluról?
Kemény, közgazdasági kérdés.
Ami bizonyosan jár: valami derű, hogyha 
nem is harsány jókedv azonnal, csak egy 
bontakozó mosoly, akár annak idején a 
Kőrösön a Bem térről a Szigetig, amikor 
vakációzni jött ünk és dobogott  a gép, majd 
120 perc múlva falunyi nép lépett  a Sziget 
földjére. Kicsi nyári közösségek, pár heti 
teljes békére vágyón. Régen volt.
Nagyon régen. Most Fordok, Golfok, 
Astrák, Mazdák gödülnek a 11-esen Tahi 
felől, meg nyögve-sírva levizsgáztatott  
Skodák, ukrán nem látt a Ladák – autó – 
lét- csodák…
Szomszéd! Fizess egy fröccsöt! Nézz át egy 
félcsajka lecsóval, vagy csak tedd közelebb 
a kerítéshez a szúnyogzabáló masinád!
Üljünk le végre beszélni, mint a surányi 
nép hajdanán, a Kőrös gőzösén!

DLUHO

Balla Ferenc…

Újév
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Hatalmas szélvihar van Surányban. Azt mond-
ják, ilyen hosszan tartóra még a legidősebb 
pócsmegyeriek sem emlékeznek. Egész hétvé-
gén üvöltött , zúgott , tépázta a fákat az orkánere-
jű szél. Most november végén, advent első va-
sárnapja után, betört a hidegfront. Az utcákon 
néha kihagyott  a villany. Villogott  a pislákoló 
körte és a neon, mint valami harmadosztályú 
amerikai thrillerben.
Ülök a verandán, nézem a kertben a sötétben 
árnyékként imbolygó fákat és elgondolkodom.
1996-ban volt egy hirtelen vihar, ami érdekes 
módon egy sávban szántott  végig Pócsmegyer 
– Surány területén. Pedig egyszerű nyári zápor-
nak indult. Azt regélik, Pócsmegyerről átfújta a 
fejőszéket Felsőgödre. Az alsó strand fái, mint 
a fogpiszkálók meredeztek az összevisszaságba. 
Évekig lehetett  látni a törött  ág- és gallyhalmazt.
2009-ben is volt egy hatalmas özönvíz, amikor 
a surányi utcák nagy részén mély árkokat, sza-
kadékokat mosott  ki az égi áldás. Én a tévéből 
értesültem a történtekről, és rohantam ki meg-
nézni a sárral elöntött  Árvácska utcai kertemet. 
Merő iszap volt minden, és mindez a Kerti 
Színház szezon közepén. A nézők lába alá kar-
ton doboz lemezeket raktunk, és slaggal mos-
tuk a virágokról a rárakódott  földet.
Sztorizom magamban, amolyan ka-
tasztrófa turistaként idézem fel a hi-
degrázós emlékeket. Volt bőven…
Gyermekkorunkban sokat csatan-
goltunk a környékbeli srácokkal, 
bandába tömörülve. Félve közelí-
tett ük meg a lezárt, titkos helyeket, 
amelyről félelmetes pletykák ke-
ringtek.
Hóvirág utca, Angyal villa… itt  
valaki felakasztott a magát…, akár-
csak a Tulipán utcai Suri lakban. 
Vagy nikotin volt? Mozgott  a gyer-
meki fantázia.
Ott  pedig, abban a Duna parti ház-
ban a manus főbe lőtt e magát!
Szedegett ük a rozsdás töltényeket 
az egykori futóárkok mélyéről. Há-
borús nyomok.
A Duna néha kivetett  egy – egy ki-
sebb bombát, gránátot. Nagy ívben 
kerülgett ük, és borzadva néztük.
Feljebb az egykori szőlők helyén, az 
ártéri erdőben volt egy beton bun-
ker. Katonásdit játszott unk a lősze-
res ládák lécmaradványai között . A 
falon ciril betűs nyomok… Milyen 
lehetett  itt  a háború?

A hatvanas években sokszor gyakorlatoztak 
itt  magyar és orosz katonák. Főként a Tulipán 
utcán és a Galamb utcán vonultak a gyakorló 
mező felé, ami most a Vízmű területe. Egyszer 
hajnalban felriadtam a tankok zajára, és rohan-
tam megnézni a vonuló harckocsikat.
A Mély út és Országút torkolatánál állapodtam 
meg, ahol az orosz forgalomirányítók álltak kis 
piros zászlóval, pacsuli és olajszagú zubbony-
ban. Hoztunk nekik szőlőt és vizet.
Egészen estig ott  nézelődtem. Korpás Gyuri 
és a bátyám találtak rám, és vitt ek haza. Kor-
pás néni két hatalmas pofont adott , majd sírva 
megölelt.
– Azt hitt ük, már elvitt ek az oroszok Moszkvá-
ba – mondta zokogva, – ahogy anno a janicsá-
roknak valót gyűjtött ék be.
A temető kapu volt a szülők réme.
Tiltott ak minket, hogy arrafelé ne biciklizzünk. 
Pedig hogy lehetett  száguldani és rodeózni lefe-
lé a hegyes vasrácsok között , amikor kenyérért 
mentünk Pócsmegyerre! Pánczél bácsi me-
sélte, hogy két gyerekismerősük ott  halt meg, 
mert versenyeztek, hogy ki tud nagyobb lendü-
lett el lemenni a göcsörtös úton. Fennakadtak a 
rácson…

Halál! Nem érdekelt minket, gyermekeket. 
Ijesztgett ük egymást a régi sírok között .
Egyik vasárnap az a szomorú hír kezdett  kerin-
geni a bennfentes nyaralók között , hogy a pócs-
megyeri kompról egy autó a benne alvó nővel 
a vízbe csúszott  és elmerült. Mi rohantunk le 
megnézni a tragikus esemény utáni mentési 
munkálatokat. Hol volt még katasztrófa véde-
lem? Búvárok is keresték, de úgy tudom, nem 
találták meg a kocsit és az utast a gyors sodrású 
leányfalusi Dunában.
Itt  sosem volt szabad fürdenünk a sok örvény 
miatt .
A surányi hajóállomás tetejéről viszont fejest 
ugráltunk a Dunába. Akkoriban Felsőgödön 
halt meg egy srác, mert fejest ugrott  egy kiálló 
vasbeton drótba. Persze azonnal jött  a szülői 
tiltás, amire Bihari Sanyi bácsi, a surányi seriff  
– mi így hívtuk – ráduplázott . Bikacsökkel jár-
ta az utakat, és suhogva fenyegett e a száguldó 
biciklistákat. 
Valakit egyszer elütött  egy motorcsónak. Ez a 
felső strand magasságában volt, az ún. Kereszt-
nél. Dugár Laci bácsi, a körorvos élesztett e újra 
és varrta össze a szétroncsolódott  sérültet.
Zúg a szél. Kihagy a villany.

Hol van Gergely Öcsi? 
Ő egy fazon volt. Józanul sosem 
látt uk. Csak akkor tudott  biztonsá-
gosan felmászni a villanypóznára és 
vezetéket javítani, ha már egy – két 
lityi benne volt…
Nincsenek már csőszök sem.
Egyszer egy srácot, aki gyümölcsöt 
akart lopni, szétmarcangolt a csősz 
kutyája, valahol a Fácános környé-
kén. Pásztor doktor mentett e meg, 
és ápolta le csúnya sebeit. Férc cér-
nával és varrótűvel dolgozott , mert 
a kint nyaraló drága doktornál nem 
volt éppen orvosi készenléti táska.
Manapság is történnek még itt  ha-
sonló események?
Amikor még járt a hajó a Bem tértől, 
egy részeg matróz Horánynál a vízi-
busz és a stég közé esett .
Sosem találták meg. Amíg a rend-
őrség helyszínelt, az utasoknak nem 
volt szabad kiszállni, ezért csak este 
tízkor ért Surányba a fél ötös hajó.
Na, ma már hajó sincs, sztori 
sincs…
Vége a viharnak.

BALKAY

Sztorik, sztorik, sztorik
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Kovács Ferenc és felesége, szüleim kedves 
barátai voltak Surányban. A nálam egy-két 
évvel fi atalabb lányaikkal haveri kapcso-
latban voltam. Sokat bicajoztunk együtt . 
Tünde volt az idősebb, Andrea a vagá-
nyabb, akinek valamiért Sziti volt a becene-
ve. 1965 nyarán tíz-tizenegy éves lehetett .
Sziti édesapjával tartott  Szentendrére bevá-
sárolni. Az ott ani TÜZÉP jól ellátott  volt 
minden téren. Vett ek csempét, két zsák 
cementet és egy zsák égetett  meszet, amit 
majd ott hon, a meszesgödörben vízzel ke-
verve beoltanak. 402-es Moszkvicsukkal 
indultak Szentendrére.
A cementes zsákokat a telepen segédkező 
munkással a hátsó ülésre pakolták. Ezek 
tetejére tett ek egy vastag hullámpapírt, 
amire többrétegű papírzsákban az oltatlan 
meszet helyezték.
A csempés kartondobozok a csomagtartó-
ba kerültek. A visszaúton elkezdett  zuhog-
ni az eső. A szakadó esőben éppen elhagy-
ták Leányfalu utolsó házait, amikor egy 
feketébe öltözött  öregasszony váratlanul 
eléjük kanyarodott  a biciklijével. Ferenc 
félrerántott a a kormányt, hogy kivédje az 
gázolást.
Az út szélén, a nedves füvön hiába lépett  
a fékre, a Moszkvicsot a lendület vitt e to-
vább. A töltésről leboruló autó a hosszanti 
tengelye körül megfordult, és kerekeivel 
lefelé becsapódott  a töltés aljáig kiöntött  
Duna vizébe. Az ajtók a zuhanás közben 
kivágódtak.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
sűrű bokrok megfogták a Moszkvicsot, 
ami így csak az ülések magasságáig került 
víz alá, és nem sodródott  tovább a Duna 
közepe felé, ahol percek alatt  elsüllyedt 
volna.
Ferenc a zuhanás közben beütött e a fejét, 
és néhány másodpercre elveszített e eszmé-
letét. A hideg víztől hamar magához tért. 
Első gondolata az volt, hol lehet a lánya. 
Akkoriban még nem volt kötelező a biz-
tonsági öv használata. Sziti mellett e utazott , 
de csak hűlt helyét találta.
Letekerte az ablakokat, hogy kapaszkodni 
tudjon, és kikászálódott  a volán mögül. 
Üvöltve kereste a lányát. Az autó jobb ol-
dalán mellig gázolt a hideg, erős sodrású 
vízben, de nyomát sem találta. Kivett e a 
csomagtartóból a nyolc méteres vonta-
tókötelet, egyik végét a derekára kötött e, 
a másikat a középső merevítő oszlophoz 
erősített e.
Közben látt a meg, hogy a borulásnál a 
meszes zsák kiszakadt, és lecsúszott  az 
ülésről. Az oltatlan mészdarabok patt ogó 
fortyogásba kezdtek az ülések között . Nem 
foglalkozhatott  az autójuk mentésével, 
amikor a lányát kellett  megtalálni. Közben 
patakzott ak a könnyei, de nem a szemébe 
spriccelt mésztől, arra vigyázott . A lányára 
nem eléggé.
Erőt vett  magán, mély levegőt szívott  a 
tüdejébe, és alámerült az autó Duna felőli 
oldalán. A sáros, felkavart vízben még bú-

várfelszereléssel sem látott  volna az orránál 
tovább. Próbált tapogatózni. Bal kezével 
megfogott  egy erősebb ágat, lejjebb hú-
zódzkodott , és jobb kézzel kereste kislánya 
testét. Benyúlt az autó alá is. Amikor tüdeje 
már patt anásig feszült, fellökte magát leve-
gőért, majd újra alámerült. Mérnök volt, 
módszeresen haladt, de a kötelet rövidnek 
érezte. Tudta, ha lánya is elvesztett e az esz-
méletét, az áradás már messzire sodorhat-
ta. Mégis bízott  abban, hogy a part menti 
bokrok megakasztott ák. Így is történt…
A második merülés után elvesztett e időér-
zékét. Agya racionális fele azt súgta: „Ha 
Andrea négy-öt percnél tovább van víz 
alatt , akkor nem tudod visszahozni.”
A Kis-Duna még normál vízállásnál is ve-
szélyes, tele van alatt omos örvényekkel. 
1965, a nagy dunai árvíz éve volt. Az ár 
még nem tetőzött , de a megduzzadt folyó 
hatalmas erővel hömpölygött  a főút tölté-
se mellett . Ferenc a negyedik, vagy ötödik 
merülés után feladta. A kötél megfeszült 
a derekán. A sodrás olyan erős volt, hogy 
csak a kötélen tudott  visszahúzódzkodni 
az autóhoz. Ahogy közeledett  kocsijához, 
egyre tisztábban hallott a az agresszív kémi-
ai folyamat hangjait. Az oltott  mész fortyo-
gott  az utastérben.. Az autó belseje tönkre-
ment, de Ferencet ez izgatt a a legkevésbé.
Felkapaszkodott  a töltés oldalára. Testi-
leg-lelkileg összeomolva rogyott  a fűbe, és 
kezdte leoldani derekáról a vontatókötelet.
Iszonyú érzés fogta el, amikor ráébredt: 
Saját hibájából veszített e el a lányát. In-
kább ütött e volna el a vénasszonyt, azt 
könnyebben megbocsájtaná magának, és 
a bíróság is felmentené.
Idegei patt anásig feszültek. Arra gondolt, 
hallucinál, amikor a kislánya hangját 
vélte hallani.: apú… apúú...
Önkéntelen mozdulatt al befogta füleit, 
hogy meggyőződjön, valóban belülről hall 
hangokat. A szólongatás elhalkult. Levett e 
kezeit a füléről, felállt és megfordult a hang 
irányába…
A töltés oldalán kapaszkodó bokor tövé-
ben látt a meg Andreát, aki a boruláskor 
kizuhant a Moszkvicsból, és eszméletét 
vesztett e. Annyira sűrű levélzet takarta a 
sötétkék melegítőbe öltözött  gyermekét, 
hogy az autó mellől nem láthatt a.
Csupán véletlen szerencse? A szkeptiku-
sok biztosan ezt állítanák.

ISTI

Szokatlan mészoltás 1965
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Bodrogszentesről Királyhelmecre érkez-
tünk. Ez a város Felső-Bodrogköz gazdasági 
és kulturális központja. A kb. 7000 lakos 
80%-a magyar anyanyelvű, köztük 2000-es 
lélekszámú a cigányság.

A református Diakóniai Központban 
megtekintett ük azt a kiállítást, amely a Te-
leki László Alapítvány segítségével, tehát 
magyar anyagi támogatással helyreállított  
történelmi műemlékeket mutatt a be a kör-
nyező országokban, amelyek évezredes je-
lenlétünket tanúsítják az elszakított  terüle-
teken. A város impozáns főterén Szt. István, 
Szt. Imre és Szt. László egész alakos szobra 
áll, valamint a Millennium évfordulójára 
emelt díszkút (1kép) kör alakú talapzatán 
helybeli történelmi személyiségek dom-
borművei láthatóak.
A Városháza előtt  Petőfi  szobra emlékeztet, 
hogy a költő ebben a városban is megszállt 
egykor. A városban tett  sétán láthatt uk a 
Lorántff y- kastélyt, a Bodrogköz-házát ud-

varán a magyar mártír- politikus, gróf Ester-
házy János mellszobrát, valamint a magyar 
állami támogatással teljesen felújított  Városi 
Múzeumot (2kép). Három helybeli jelen-
tős magyar személyiség emlékét ugyancsak 
mellszobor őrzi. Ezek: gróf Mailáth József, 
aki különösen a bodrogközi Tisza-szabá-
lyozásban alkotott  jelentőset; Mécs László, 
költő, aki katolikus plébános volt a város-
ban, és aki verseivel és előadó- körútjaival 
igyekezett  lelket önteni a megkérdezése 
nélkül Csehszlovákiába szakított  felvidéki 
magyarságba; valamint Dobos László, a 
Kossuth-díjas író és nemzetiségi politikus.
A várost elhagyva Dobóruszkán, a római 
katolikus templomban részt vett ünk egy 
szép megemlékezésen Dobó Istvánról, az 
egri hősről, akinek földi maradványai szü-

lőfalujában, itt  a templomban elhelyezett  
vörös márvány szarkofágban leltek örök 
nyugalomra (3kép). Megdöbbentő, hogy 
egyik legismertebb hősünknek a későb-
biekben kétszer is börtönbüntetést kellett  
elszenvednie, melynek részleteire itt  nem 
térhetek ki.
Dobóruszka után felkavaró élmény kö-
vetkezett : a szlovák–ukrán határon Kis-és 
Nagyszelmencre kett évágott , egykor egy-
séges település határában emelt, kett évágott  
székelykapu képe tárult elénk (4-5kép). A 
II. világháború után, a Szovjetunióhoz csa-
tolt Kárpátalja és Csehszlovákia határát egy 
olyan vonallal húzták meg, amely a legele-
mibb emberi érzéssel sem törődve, a község 
fő utcáján két félre szabta a falut, elszakítva 
egymástól családokat, rokonokat, szöges-
drótok mögé parancsolva őket. A diktatú-
rák összeomlása után a határ egyik oldalán 
emeltek egy fél székelykaput, a túloldalon 
annak másik felét, amelyre azt a feliratot 
vésték: Áldjon Isten békességgel, Tartson 
egyben reménységgel. (Folytatjuk)

DR. KISS ANDRÁS

Kirándulás a Bodrogközben 2.rész

3. kép

4. kép 5. kép

1. kép

2. kép
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Sok kocsma, vendéglő és házaknál ital-
mérés (bögrecsárda) volt Pócsmegyer 
- Leányfalun és Surányban. Sőt kávézó is 
létezett , mint azt az egyik dokumentum is 
bizonyítja. 

Komáromi Sándor Pócsmegyeri kocs-
máros leírja, hogy „Szent György naptúl 
fogva” a pócsmegyeri gazdáktól átvett  
több akó vörösbor és pálinka kiárusítása 
után mennyit fi zetett  és Szőry András 
igazolása, hogy Komáromi Sándor 
kocsmáros tisztességgel befi zett e a bor és 
pálinka árusítás után járó 20 forint 50 
krajcárt 1760-ban. 

Scheili János leányfalui kocsmáros a Főszolgabíróhoz írt kérelme, hogy 
engedélyezze augusztus 29-én a reggelig a nyitva tartást, mert táncestet 
rendez, melyre 50 krajcár lesz a belépő személyenként.  1897 augusztus 24. 

Végzés, melyben 
Csapó főszolgabíró 
engedélyezi 1901-
ben Haszerl Benő 
kocsmárosnak 27-én 
28-án reggelig a nyit-
va tartás meghosz-
szabbítását, melyről 
a visegrádi csendőr-
őrsöt is értesített ék. 

Hirdetmény 1889 szeptember 5-én, eset-
leg 22-én délután tartandó italmérési jog 
árverezéséről a községháznál. 
1889 augusztus 31. Szenes jegyző és 
Pánczél István bíró aláírásával. 

Pócsmegyeri italmérések anno
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A leányfalui Nagyvendéglő (Róth Ede vendég-
lő) udvarán egy kiránduló csoport 1914-ben és 
egy 1921-ben kiadott  képeslap a vendéglőről. 

Végzés, Hraczki Lajosné pócsmegyeri 
kávémérő részére 1901 június 17-én 
a nyitva tartás meghosszabbításáról 
másnap reggel 4 óráig , melyre Kajos 
József elöljárót rendelték ki a rend fenn-
tartására a kérelmező költségén. Pomáz 
1901 június 14-én Csapó főszolgabíró 
aláírásával. 

Pánczél vendéglő 1940-ben Eper csárda Pócsmegyeren 1960-as években
V. CSENGŐ-TSCHÖRNER ANDRÁS 

Elter Ferencné pócsmegyeri lakós a ke-
reskedelem- és szövetkezetügyi minisz-
terhez írt kérelme alapján a „kocsma 
iparjogosítvány” engedélyezése 1946 
május 11. 

Keczéry Róth István vendéglő 1930-ban
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Kedves Háziasszony!
Az év végi nehezebb ételek után próbál-
junk meg visszatérni az egészségesebb 
táplálkozáshoz, így nem leszünk fárad-
tak, és a fejünk vagy gyomrunk sem fog 
fájni. Ha hétköznap nem érünk rá főzni, 
ne akarjunk hétvégéken kis lakodalmat 
csinálni családunknak. Jegyezzük meg, 
hogy a gyomrunk térfogata a hétvége-
ken is csak akkora, mint a hétköznapo-
kon. Csak egyszerű ételeket készítsünk, 
és egy-két almával menjünk szabad le-
vegőre nagyokat sétálni, kerékpározni, 
kirándulni.

Gulyásleves zöldbabbal

Egy fej vöröshagymát megtisztítok, apró 
kockákra vágom, és 1 dl vízben puhára 
párolom. A fazekat a tűzről leveszem, és 2 
evőkanál olajat, 1 evőkanál pirospaprikát, 
1 dl vizet adok hozzá, majd beleforgatom 
az apró kockára vágott  60 dkg pulykahúst. 
Ezután visszateszem a tűzre, ahol néhány 
percig együtt  pirítom a hozzávalókat, majd 
annyi vizet öntök rá, hogy ellepje. Borsika 
fűvel, őrölt babérral fűszerezem, és fedő 
alatt  főzöm. Ha a hús félig megfőtt  30 dkg 
kockákra vágott  burgonyát és zöldbabot 
szórok bele, majd annyi vízzel engedem fel, 
hogy gulyásleves sűrűségű legyen. Puhára 
főzöm, és kapros tejföllel tálalom.

Gombás túrófánk

50 dkg tehéntúrót átt örök, majd 3 tojás 
sárgájával, 5 dkg lisztt el, 5 dkg zsemle-
morzsával, csipetnyi sóval és borsikafűvel 

összegyúrom. 1 órát állni hagyom, majd 
beleforgatom a kemény habbá vert tojás-
fehérjét is. Vizes kézzel ujjnyi hosszúkás 
rudacskákat formálok belőle, majd bő olaj-
ban kisütöm. Majonézes gombasalátával 
tálalom.

Majonézes gombasaláta

50 dkg megtisztított , apróra vágott  gombát 
párolókosárban, vagy kevés vízben 3-4 per-
cig párolok, majd kihűtöm. 1 dl majonézt 
néhány csepp citromlével, 1 kiskanál méz-
zel ízesítek, 1 evőkanál tejföllel hígítom, és 
a kihűlt gombát beleforgatom. A saláta te-
tejére apróra vágott  zsázsát, vagy petrezse-
lyemzöldet hintek.

Kakukkfüves sült burgonya

1 kg meghámozott  burgonyát karikára vá-
gok, és kivajazott  tűzálló tálba egy sort lera-
kok. A tetejére karikára vágott  vöröshagy-
mát hintek, amit megszórok fehérborssal, 
csipetnyi sóval, fi nomra vágott  kakukkfű-
vel és petrezselyemzölddel. Kevés vajjal is 
meglocsolom.
Erre ismét burgonyát, fűszereket és vajat 
rétegezek. A tetejét vékony füstölt szalon-
nával díszítem, majd fóliával lefedve, lassú 
tűzön puhára sütöm.
Fél óra múlva a fóliát leveszem és pirosra 
megpirítom. Savanyúsággal tálalom.

Párolt karfi ol tojással
1 közepes fej hagymát megtisztítok, apró 
kockákra vágom, és 1 dl vízben megpu-
hítom. Ezután egy evőkanál margarinnal 
megfutt atom. 60 dkg karfi olt előkészítés 
után rózsáira szedek, a húsos szárát apró 
karikákra vágom, és a rózsákkal együtt  a 
hagymához adom, majd puhára párolom. 
Ügyelek rá, hogy lé csak alig-alig legyen 
alatt a. 4 tojást csipetnyi sóval simára ke-
verek, és a párolt zöldségre öntve addig 
sütöm, amíg megkocsonyásodik. A tetejét 
reszelt sajtt al megszórom. Céklasalátával 
tálalom.

Klári néni farsangi fánkja

Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 5 tojás sárgá-
ja, pici só, kb. 8 dl tej, 3–4 evőkanál cukor, 5 
dkg olvasztott  margarin, 5 dkg élesztő.
Elkészítés: A lisztet pici sóval elkeverték 
és a közepébe mélyedést készített ek, be-
leütött ék az öt tojás sárgáját. Egy fél bögre 
tejben elolvasztott ák a cukrot és az élesztőt 
hozzáadva elkeverték, majd megkelesz-
tett ék. Ha megkelt, hozzáöntött ék a többi 
tejet a liszthez, és egészen lágy, nokedli sze-
rű tésztát dagasztott ak, de hozzáadták az 
olvasztott  margarint is. Erőteljes dagasztás 
után a tészta alá, fölé és az edény oldalára 
lisztet hintett ek. 1 órán át kelni hagyták a 
tésztát, majd kett őbe hajtott ák, és 20 percig 
állni hagyták. Egy ujjnyi vastagra kinyújtot-
ták, és egy nagy peremű bögrével kiszag-
gatt ák. Mielőtt  a forró olajba helyezték, 
a közepébe lyukat nyomtak az ujjukkal, 
és lefelé fordítva fedő alatt  sütött ék, majd 
félidőben megfordított ák, és a sütést fedő 
nélkül folytatt ák. Szép, szalagos fánkot kap-
tak.
„Szente Jánosné Lidike elmondása sze-
rint ezt a fi nom fánkot Pócsmegyeren 
minden háznál készített ék. Nagyon sze-
rett ék.”
Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Magyar konyha egészségesen
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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:

JA
N

U
Á

R

Dátum Kedd

január 3. Kommunális

január 10. Kommunális / Fenyőfa Szelektív

január 17. Kommunális / Fenyőfa

január 24. Kommunális Szelektív

január 31. Kommunális

F
E

B
R

U
Á

R

február 7. Kommunális Szelektív

február 14. Kommunális

február 21. Kommunális Szelektív

február 28. Kommunális

M
Á

R
C

IU
S

március 7. Kommunális Szelektív

március 14. Kommunális

március 21. Kommunális Szelektív

március 28. Kommunális

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:
Helyi tarifával hívható kék szám: 06 (40) 201-026 

Telefon: 06 (28) 561-200, Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu , Honlap: www.zoldhid.hu

Kormányablak Tahitótfalu

Cím: 22022 Tahitótfalu Szabadság tér
Telefon: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu 

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

 január 8. / 17:00 Újévi koncert Karsai Gábor Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

január 19. / 10:00 A hóember ajándéka-Nyári Detty Színháza Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

január 20. / 19:00 Tévedésből jelentik-Rejtő kabaré Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

január 28. / 17:00 Nem mondhatom el senkinek-Karinthy est Karsai Gábor Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

január 29. / 19:00 Színházbusz-Az Operaház fantomja Szőcs Péter Madách Színház, Budapest

február 10. / 19:00
Irodalmi Kávéház

Füst Milán est – Őszintén a nőiségről
Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

február 11. / 20:00 Farsangi mulatság és jelmezbál Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

február 25. / 16:00 A buddhizmus-Laár András előadása Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

február 27. / 19:00 Színházbusz-Macskák Szőcs Péter Madách Színház, Budapest

március 10 / 19:00 Verses Kávéház-Szinetár Dóra verseket mond Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

március 23. / 11:00 Csizmás kandúr-Ákombákom színház Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

április 22. / 16:00
Rendhagyó előadás a Rendről. Avagy mi is az 

a családállítás?-Kövesdi Krisztina előadása
Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

április 27. / 10:00 Hófehér és Rózsapiros-Batyu Színház Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

május 1. Szigeti majális Szőcs Péter Pázsit tó, Pócsmegyer

május 19. / 20:00 Pál Feri atya előadása Szőcs Péter Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

Szervezők elérhetőségei

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

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

SZÉSE – Sziget Éjféli Sportbajnokság Egyesület 

E-mail: szigetese@gmail.com

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

Pro Pócsmegyer KFT.
Klibán Zita – Tel.: 30/844-4439, E-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

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

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

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

Rendezvényközpont állandó programjai
Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel:26/ 200-013,  E-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

Nyitva: Hétköznap 8:00-20:00

HÉTFŐ
 9:00 – 10:00 .........................Torna – Borszéki Ági néni
 11:00 – 12:00 ....................................... Torna – Ficzek Kati
 17:00 – 18:30 .......................................... Fitnesz – Kiss Ági

KEDD
 9:15 .......................................Zenebölcsi a könyvtárban
 17:00 – 18:00 .................................. Karate – Sipos István
 19:00 – 20:30  ...........................  Yin jóga – Székely Erika

SZERDA
 15:30 – 16:30 .........................Torna – Borszéki Ági néni
 17:00 – 18:30 .......................................... Fitnesz – Kiss Ági
 19:00 – 20:30 ....................................... Jóga – Szabó Erika

CSÜTÖRTÖK
 16:00 – 17:00  .....................................Jóga – Nagy Emma
 17:00 – 18:00 .................................... Karate- Sipos István
 17:00 – 20:00 .............................................. Nyugdíjas klub

PÉNTEK
 13:30 – 14:30 ....................................... Torna – Ficzek Kati

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.

Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

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

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

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

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

Könyv-cserebere Surányban
a Civilek Házában!

Ha nincs amit olvasnál vigyél egyet! 
Ha megosztanál egy jó könyvet hozz egyet! 
Nyitva az állandó programok időpontjában!
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Előadás sorozat a Rendezvényközpontban
Jegyár 2.500 Ft / előadás – Bérlet 6.000 Ft / három előadás

Laár András
Buddhizmus
a mindennapi életben
2017. február 25-én 16 órától

Miben segítenek
nehézségeink és akadályaink?

Pál Feri atya előadása
május 19-én  20 órától

Rendhagyó előadás a Rendről – 
avagy mi is az a családállítás? 

Kövesdi Krisztina 

2017. április 22-én 16 órától
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Kocsis István drámája a töretlen hitű és erkölcsű, tragikus 
életutat bejárt asszony története. A XVII. századi Erdély és

 Magyarország egy emberben letisztuló tükörképe.
A reformáció híres és hírhedett  nagyasszonyát Isten vallatja sa-
ját sorsának alakulásáról. Bethlen Kata élete megpróbáltatások 
sorozata, ahogy abban a korban a legtöbb hitéhez hű asszonyé 

az volt. Választania kellett  hitbéli meggyőződése és családja, 
családi élete, sőt, gyermekei között . Árva Bethlen Kata élete a 

példa arra, hogy az emberi értékek vállalása nem csak hogy
lehetséges egy életen át, hanem olyan megtisztulást is ad, 
amely életet adhat mindenféle emberi tevékenységnek. 

A rendezvény a Reformáció Emlékbizottság támogatásával,

a Magyar Kultúra Napján kerül megrendezésre.

Szeretett el meghívjuk

Kocsis István:
ÁRVA BETHLEN KA TA
című drámájának bemutatójára

2017. január 22-én vasárnap 16 órakor, 
a pócsmegyeri református templomba!

W
PH

O
TO

Krisztus szeretete szorongat minket 
(2Kor 5,14–20)

Szeretett el hívunk
mindenkit a 2017. évi

EGYETEMES IMAHÉT
pócsmegyeri alkalmaira, január 16. és 20. között !

Alkalmaink 18 órakor kezdődnek
a baptista imaházban és a református templomban.
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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 mon-
danivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- 

és szólásszabadság szellemében lapunkban helyt adunk egymásnak 
ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek egyéb okok 

miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból. A hir-
detések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk 
fenntartja az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbí-

tések 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 hirdetéseket leadhatják a 
kiadónál,  2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. 

és elküldhetik e-mailben a kisbiro@pocsmegyer.hu 
címre.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik 
részt vettek feleségem, Németh Istvánné 2016. novem-
ber 26-i temetésén és utolsó útjára elkísérték.

Németh István
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Bővül a 11-es út budakalászi körforgalmának kapacitása
Dugóhúzás jövő nyáron
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Várhatóan 2017. június végén legfeljebb 
két-három percet kell várniuk a pesti ol-
dalra autózóknak a több sávossá alakuló, 
jelzőlámpás budakalászi körforgalomba 
sorolva. Már eldurrantak a pezsgők, de 
hamarosan újra lehet koccintani.
Nyár elején egy nagyobb dugótól búcsúz-
hatunk a 11-es úton átépített  budakalászi 
körforgalmi csomópontnak köszönhető-
en. A korszerűsítésre 2016. október végén 
írta alá a 288 millió forintos szerződést a 
Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Pest Me-
gyei Igazgatósága a Swietelsky Magyaror-
szág Kft .-vel. Innen számítva 120 nap alatt  
kell befejezni a munkát. Ebből nagyjából 
30 telt el, mire december elején elkezdő-
dött  a téli üzemszünet, ami nem számít a 
határidőbe.
„Valószínűleg március első felében foly-
tatódik a kivitelezés, így júniusra vár-
ható a befejezés” – mondta lapunknak 
Magyari László Endre, a közútkezelő Pest 
megyei igazgatója. Korábban volt némi 
pengeváltás a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.-vel – tudtuk meg tőle. Amint 
a Kisbíró 2016 júliusában Kovács László 
ezredest, a szentendrei rendőrkapitányság 
vezetőjét idézve beszámolt róla, az M0 – 
2020 utánra várható – továbbépítésére 
hivatkozva a NIF a már kész, kifi zetett  ter-
vek helyett  újakat kívánt volna a Magyar 
Közútt ól, olyan csomópontra, amely a 
kész sztráda forgalmi igényeihez igazodik. 
„Végül a szaktárca is mellénk állt. A már 
2014-ben megrendelt, 2015-re minden 
hatósági engedéllyel rendelkező tervhez 
2016-ban biztosított ák a pénzforrást is, 
és úgy döntött ek, nem kell belevágnunk 
egy ennél mintegy 100 millió forintt al 
drágább, egyelőre nem szükséges átépí-
tésbe” – foglalta össze a csatározásokat az 
igazgató.
Az első körforgalom – miután a Cora 
Áruház forgalmát a jelzőlámpák már nem 

tudták kiszolgálni – 2001-ben épült, de az 
akkori kétsávos megoldás sok baleset for-
rása volt, így 2008-ban – a felüljáró átadá-
sakor – egysávosra szűkített ék. Mostanáig 
így is maradt. A baleset bár kevesebb lett , 
a reggeli és olykor az esti dugókban töltött  
idő egyre nőtt .
A mostani átalakítás az olykor 20-25 per-
ces araszolgatást a legnagyobb csúcsban is 
legfeljebb három- négy perces várakozás-
ra változtatja – valószínűsítik a Pest me-
gyei közútkezelő szakemberei. A tervezők 
számításai szerint a mai, óránként 916 
egységjármű* átbocsátására képes (209 
autó az Auchan bevásárló központból, 
707 Szentendre felől) kapacitás 1257-re, 
azaz közel 40 százalékkal nő!
Ez bőven elegendőnek tűnik addig, amíg 
az M0-ás eléri a 10-es utat, amikor egy új 
csomópontra lesz szükség. (Ábránkon az 
átlagos egész napi forgalom adatai látha-
tók.) A hatalmas forgalmi igények kiszol-
gálását két forgalomtechnikai innováció 
szolgálja. Az egyik az úgynevezett  turbó 
körforgalom. A mellékelt ábrából látha-
tó, hogy a helyenként három sávból nem 
lehet majd akárhová kanyarodni – a re-
nitenseket az ábrán vastag vonallal jelzett  
gömbsüvegek kényszerítik megfontolt-
ságra.
Így, aki például Szentendre felől a pes-
ti oldalra igyekszik az M0 hídon át, ezt 
mindkét sávból megteheti (szemben az 
eddigi egyetlen sávval), viszont a bevá-
sárló központból azok, akik a bal szélső 
sávba hajtanak, csakis Szentendre felé 
mehetnek tovább. Szükségük is lesz a 
három sávra és az időben való helyes 
besorolásra, ugyanis – és ez a másik in-
nováció – a körforgalomba csak zöld 
jelzésre lehet behajtani, mert minden 
ágban jelzőlámpa lesz elhelyezve.
„Ez az az eset, amikor a lámpa nemhogy 
lassítaná, hanem kifejezett en gyorsít-

ja a haladást” – magyarázza Boromissza 
Gábor, a megyei közútkezelő forgalom-
technikai szakembere. Ezek ugyanis a 
napszaktól és a forgalom nagyságától füg-
gően négyféle programmal működnek 
majd.
A reggeli csúcsforgalomban például 
Szentendre felől az M0-ásra való felhajtás-
ra 22 másodperc áll a két sáv rendelkezé-
sére, és 41 másodperc várakozás után jön 
az újabb zöld jelzés.
Három piros lámpánál többet a ter-
vezők szerint nem kell várni sen-
kinek, ami valamivel több, mint 3 
perc. Délutánonként, amikor az M0-
ásról sokan igyekeznek a fővárosba, 28 
másodperces zöldidőre lehet számítani, 
és 72 másodperces várakozás van tervez-
ve. A dunakanyariak ebben az időszakban 
inkább hazafelé hajtanak, azaz Szentend-
re felől ilyenkor sem kell hosszú sorokra 
számítani. (Szerencsére, mert ez esetben a 
három lámpaváltás 5 percig tart.) Feltéve, 
hogy beigazolódnak a számítások.
Féléves próbaidőszak után egyébként 
felülvizsgálják majd a lámpák programo-
zását. A gondok feltehetően nem is az 
említett  iránnyal lesznek, hanem az autó-
pálya-hídról érkező, a főváros felé igyek-
vőknek lehet kevés a zöld idő. Rossz eset-
ben a sor visszaduzzadhat a sztrádalehajtó 
azon részéig, ahol még nem válik kett é a 
Szentendre felé igyekvők – jobbra kis ív-
ben, a körforgalom érintése nélkül halad-
ni szándékozók – sávja, így ők is duzzaszt-
ják majd a sort. Egy biztos: a mostanihoz 
hasonló dugóktól jövő nyártól búcsút 
vehetünk.

*A forgalomszámlálásban egy kamion 
vagy egy csuklós busz 2,5, egy kisteher-
autó vagy egy személygépkocsi 1 egység-
jármű..

SZABÓ GÁBOR
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