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Csendben ismét múlik a világ. Szent 
András hava, őszutó, enyészet hava. Ez 
mind-mind november. A sötétség egyre 
nő, magunkban is és a világban is. Messze 
még a Fényhozó. A fájdalmas elmúlás ott  
van minden percben. Látjuk a fákon, látjuk 
az állatokon, és ha tükörbe nézünk látjuk 
magunkon is. A nyár csilingelő zenéje a 
fájdalmas múlt már. Fázik a kezünk, fázik a 

lábunk, és lassan a lélek is megdermed. Az 
újjászületés távoli remény csupán, hitünket 
próbálja és az égen a madár is annyit mond 
csak kár. Oh, november! Engedd hadd 
lássam szép arcodat, engedd ünnepelni el-
múlásomat, hisz újjá csak úgy születhetek, 
ha előtt e teljesen elveszek. Csalj mosolyt 
arcomra, tüzet rakj a kandallóba. Az izzó 
parázsba nézve, hiszek az újjászületésben.
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Juhász Gyula:
November
Nem is búcsúzott , elment szótalan,
Az ifj úságom, íme odavan.

Nem is tudtam, hogy valaha volt,
Hisz mindig búról és gondról dalolt.

Nem is szerett em fanyar új borát,
Asszonytalan és pénztelen sorát.

Nem is siratt am el, csak csöndesen
Elbámulok az eltűnt éveken:

És ma sír, zúg, búg, zendül az avar:
Holt ifj úságom most élni akar!
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Szeptember 27-én, 18 óra 30 perckor ült 
össze a Képviselő-testület az aktuális kér-
dések megtárgyalására. A Testületi ülést 
Németh Miklós polgármester hívta össze. 
A törvényességi felügyeletet Zákányné dr. 
Szőke Timea jegyző asszony gyakorolta. 
A Testület teljes létszámmal megjelent, a 
hivatali dolgozók közül jelen voltak azok, 
akik a megtárgyalásra váró témák elő-
adói, felelősei. Az ülés vendége volt Szabó 
Gábor, a Településfejlesztési Bizott ság kül-
sős tagja.
Az alábbi napirendi pontok kerültek meg-
tárgyalásra:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítésé-
ről
2. Az Önkormányzat 2017. évi költség-
vetési rendeletének módosítása
3. A zaj elleni védelem helyi szabályo-
zásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása
4. Településképi Arculati Kézikönyv és 
a Településkép védelméről szóló rende-
let előkészítése
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 
évi csatlakozás
6. Utcák elnevezése
7. Térfi gyelő kamerarendszer kiépítése 
8. Könyvtárosi álláspályázat meghirdeté-
se (zárt ülés rendelhető el)
9. Diétás étkezés biztosítása (zárt ülés 
rendelhető el)
10. Közmeghallgatás kitűzése
11. Egyebek
A napirendi pontok tárgyalása előtt  a Kép-
viselők egyhangúan elfogadták a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót. Ezzel kapcsolatban egyetlen 
kérdés merült fel Fazekas János képviselő 
részéről, mégpedig a volt művelődési ház 
értékesítésével kapcsolatban.
Polgármester úr válasza szerint az érdek-
lődő budapesti ingatlanait kívánja előbb 
értékesíteni. A Testület ezután rátért a na-
pirend szerinti témákra.

1. Tájékoztató az Önkormányzat 
2017. I. félévi teljesítéséről
Fazekas János a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizott ság elnöke tájékoztatt a a 
képviselőket, hogy a Bizott ság megtár-
gyalta a költségvetést, és úgy ítélte meg, 
hogy papírforma szerint egyensúlyban 

van, bár néhány bevétel még nem teljesült. 
Befolyásolhatja az eredményt a Pro Pócs-
megyer Kft . helyzete is, melyről a követke-
ző ülésen kapnak tájékoztatást. A tornate-
rem sportburkolatának kivitelezéséhez a 
fedezetet még biztosítani kell. Ezzel együtt  
javasolja a beszámoló jóváhagyását, melyet 
a Képviselő-testület egyhangúlag elfoga-
dott  109/2017.(IX.27.)Ök. sz. határo-
zatával.

A 2. napirendben foglaltak értelmében, 
valamint a Pénzügyi Bizott ság javaslatára a 
Képviselő-testület az egyhangúlag elfogad-
ta a 7/2017.(IX.28.) sz. önkormányzati 
rendeletével módosított a az Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetéséről szó-
ló 1/2017.(II.6.) ök. sz. rendeletét.

A 3. napirendi pont a zaj elleni védelem 
helyi szabályozásáról szóló rendelet mó-
dosítása, mely a hétvégi pihenőnapokon 
esedékes korlátozásokról, valamint a moz-
góárusok hanghatásának esetleges akadá-
lyozásáról szól, s melyet a Testület egyhan-
gúlag fogadott  el, az alábbiak szerint:
Pócsmegyer Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 8/2017.(IX.28.)
sz. önkormányzati rendelete a zaj elle-
ni védelem helyi szabályozásáról szóló 
10/2009.(X.15.)sz. rendelet módosítá-
sáról.

A 4. napirendi pont a Településképi 
Kézikönyv és a Településkép védelmé-
ről szóló rendelet előkészítése. A Testület 
megtárgyalta a főépítész asszony által el-
készített  előzetes változatot. Polgármester 
úr elmondta, hogy lakossági fórumra kerül 
sor ebben a témában és, hogy szándékuk-
ban áll egy kézikönyvet kiadni az elkészült 
anyagról.

Az 5. napirendi pontban a Testület 
112/2017.(IX.27.) sz. határozatával 
egyhangúlag hagyta jóvá a 2018. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer pályázatot, mely a 
hátrányos helyzetben lévő, felsőoktatási 
tanulmányait kezdő fi atalok részére kerül 
kiírásra. Az önkormányzat a 2018. évi költ-
ségvetésben 1 millió forintos keretösszeget 
biztosít erre a célra. A benyújtott  pályáza-
tok elbírálásának jogkörét a Népjóléti Bi-
zott ságra ruházza át.

A 6. napirendi pontban utcanév javas-
latokról tárgyalt a Testület. A napirenddel 
kapcsolatban Takács József műszaki elő-
adó tájékoztatt a a képviselőket. A témában 
meghozott  113/2017.(IX.27.) sz. ha-
tározatt al a Képviselő-testület 2921 hrsz. 
és a 2922/10 hrsz-ú utak esetében nem 
fogadja el az Igric utca, valamint Vasparipa 
utcaneveket, hanem a hagyományoknak 
megfelelően a 2921 hrsz: a Szérűk útja, a 
2922/10 hrsz: a Kisgörbe dűlő nevet kapja.

A 7. napirendi pont alatt  térfi gyelő ka-
merarendszer kiépítésének lehetőségét tár-
gyalta meg a Testület. Németh Miklós pol-
gármester a PRK-nál lévő külső térfi gyelő 
rendszerhez hasonló rendszer elhelyezését 
tartja megvalósíthatónak az óvodánál és az 
önkormányzatnál. A kamerarendszer ki-
építését a Testület egyhangúlag elutasított a 
114/2017.(IX.27.) sz. határozatában, 
a költségvetés jelenlegi helyzete miatt .

A 8. napirendi pont a könyvtárosi állás-
pályázat meghirdetése kapcsán a Testület 
nem rendelt el zárt ülést. A pályázat terve-
zete, – mely egyetemi végzett séget és egy 
év szakmai gyakorlatot ír elő, és melyet a 
Kulturális Bizott ság is megtárgyalt, – ki-
küldésre került. Ezekről a feltételekről a 
115/2017.(IX.27.) ök. sz. határozatt al 
döntött ek a képviselők.

A 9. napirendi pont diétás étkeztetés 
biztosításáról szól. Az érintett  gyermek 
hozzátartozója nem kért zárt ülést. Jegyző 
asszony arról tájékoztatt a a Képviselő-tes-
tületet, hogy ilyen jellegű diétás étkeztetést 
sehol sem tudják biztosítani, a rendkívül 
szigorú diétás konyhai előírások miatt .
Nagy Kornélia óvodavezető szerint jó 
esély van arra, hogy a gyermek rövid időn 
belül kigyógyuljon betegségéből, miután 
korán diagnosztizálták, s megfelelő keze-

Önkormányzati hírek

Folytatás a 4. oldalon »
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lésben részesül. Egyben azzal a kéréssel 
fordult a Testülethez, hogy a következő 
pályázat kiírásakor vegyék fi gyelembe, 
hogy egyre több gyermeket fog érinteni ez 
a betegség, legyen megoldható a jövőben 
ez a diétás étkeztetés. A Képviselő-testület 
116/2017.(IX.27.) sz. határozatában a 
költségvetés szociális kerete terhére támo-
gatást nyújt a nevelési év végéig a gyermek 
étkeztetésére.

10. napirendi pont közmeghallgatás 
kitűzése a 117/2017.(IX.27.) ök. sz. 
határozat értelmében 2017. november 
17-én 18 órától. Helyszíne a Pócsmegyeri 
Rendezvényközpont. A Kisbíróban közzé 
kell tenni.

A 11. napirendi pont az egyéb témák. 
Között ük a bölcsőde létesítése, mellyel 
kapcsolatban Gombás Jenő alpolgár-
mester elmondta, hogy a közeljövőben 
kedvező feltételekkel kerül kiírásra állami 
forrásból támogatott  pályázat, mely jó fel-
tételeket biztosít az induláshoz. Egyútt al a 
szabadtéri sportpályákra újra megnyitott  
pályázatról is tájékoztatást adott , melyre az 
önkormányzat már beadta igényét..

JEGYZŐ

Partnerségi tájékoztató 
A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet véleményezési lehetőségéről

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pócsmegyer Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette 

Településképi Arculati Kézikönyvének (letöltés: https://drive.google.com/file/d/0B2aG9IpTlY7nck5kRllpYWhJM0U/view) és 

Településképi rendelet tervezetének (letöltés: https://drive.google.com/file/d/OB2aG9IpTlY7nZTNiQnZYS0NETXc/view) egyeztetési dokumentációját.

A dokumentáció megtekinthető még a www.pocsmegyer.hu honlapon, valamint félfogadási időben az önkormányzat titkárságán 

(2017 Pócsmegyer Hunyadi u. 6.)

Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be az adott közösség kör-

nyezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő 

építészeti elemeket, számba véve településünk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult helyi sajátossá-

gokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez 

jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a 

lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány lesz, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk 

építészeti öröksége és jövője iránt.

Kérjük, segítse Ön is munkánkat észrevételével, javaslatával, az adatlap kitöltésével, melyet

jelen hirdetmény megjelenésétől (2017. 11. 01) számított 21 napig várunk a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen, postán, vagy

email-en: polgarmester@pocsmegyer.hu, vagy foepitesz@tahitotfalu.hu címen, továbbá a PRK-ba személyesen.

(letöltés:https://drive.google.com/file/d/0B2aG9IpTlY7nVEQ3MFVMWkFsbG8/view)

Önkormányzati hírek
HIRDETMÉNY

Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT és KÖZMEGHALLGATÁST tart

2017. november 17-én (pénteken) 18 óra kezdettel

Helyszín: Pócsmegyer Rendezvényközpont, Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27.

Napirendi javaslat: 

1./ Településképi Arculati Kézikönyv és 

a Településkép védelméről szóló rendelet lakossági véleményezése

2. /Helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok

Felhívom a pócsmegyeri székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, 

a településen bejegyzett és működő civil szervezeteket, az egyházak képviselőit, 

a településfejlesztéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai szervezeteket, hogy az. 

1. napirendi ponthoz kapcsolódó véleményüket juttassák el hozzám, 

vagy mondják el a lakossági fórumon.

Ezúton kérem a község lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, 

hogy a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel. 

Amennyiben lehetséges, úgy kérem az eredményes válaszadás előmozdítása érdekében, kérdései-

ket, javaslataikat a közmeghallgatást megelőzően – írásban is juttassák el hozzám. 

Levélcím: Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.

E-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu vagy onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Pócsmegyer, 2017. október 26.

Tisztelettel:

Németh Miklós
polgármester

» Folytatás a 3. oldalról
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Tisztelt Lakosaink!

Az Önkormányzat a rászorulóknak az idei 
évben is nyújt tűzifa támogatást. Mindösz-
szesen 93 m3 tűzifát ítélt meg az önkor-
mányzat számára a Belügyminisztérium. 
A szociális tűzifára vonatkozó kérel-
meket december 1-ig lehet benyúj-
tani a polgármesteri hivatalba.
Az ingyenes jutt atásra jogosultak körét az 
önkormányzat rendeletben szabályozta. E 
szerint kérelmet nyújthat be, aki aktív ko-
rúak ellátásában, időskorúak járadékában 
részesül, települési támogatásban részesül 
(különösen a lakhatási célú támogatás-
ban), halmozott an hátrányos helyzetű 
gyermeket nevel, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesül, három 
vagy több gyermeket nevel, vagy 65 éven 
felüli egyedül élő nyugdíjas.
A kérelem nyomtatványa átvehető a pol-
gármesteri hivatalban, vagy letölthető a 
honlapról. 

Éljenek a lehetőséggel!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A képviselő-testület módosított a a zaj el-
leni védelem helyi szabályozásáról szóló 
10/2009. (X.15.) rendeletét.
Eddig a zajjal járó ház körüli munkákat 
(fűnyírás, motoros fűkasza használata, fa-
vágás, zajos kerti gépek használata, stb.)  
hétköznap 8 és 19 óra között , szombaton 
és vasárnap 9-12 óra, valamint 15-19 óra 
között  lehetett  végezni. A rendelet módo-
sítása következtében október 30. után a 
zajjal járó ház körüli munkákat vasárnap 
és ünnepnapokon egyáltalán nem lehet 
végezni, kivéve az azonnali hibaelhárítással 
kapcsolatos tevékenységet.
Lehetséges, hogy ez a vasárnapi tilalom 
nem mindenki számára kedvező. Legin-
kább a nyaralótulajdonosoknak okozhat 
ez problémát, akik csak hétvégére jönnek 
ki a telekre. Számukra a szombati nap ma-
rad a zajos kerti munkák elvégzésére. A 

képviselő-testületnek azonban elsősorban 
az állandó lakosok érdekét kellett  most 
fi gyelembe venni. A polgármesteri hiva-
talba az utóbbi időben egyre több panasz 
érkezett  a notórius vasárnap reggeli, vagy 
ebédidőben történő fl exelés, favágás miatt . 

A teljes vasárnapi tilalom egyébként nem 
egyedi szigorítás. Tahitótfaluban 2009 óta 
él ugyanilyen szabályozás. A rendelet sza-
bályozza többek között  a mozgóárusok fi -
gyelemfelhívó hangjelzésének használatát 
is.
A 2009 óta élő szabályokon a képviselő-
testület nem változtatott : hirdetési célokra 
alkalmazott  hangosító berendezés minden 
nap délelőtt  10-12 óra, valamint 15 és 17 
óra között  üzemeltethető, ett ől kizárólag 
közérdekű célok kihirdetése érdekében 
lehet eltérni. A településen mozgóárusítást 
végző kereskedők fi gyelmét a Polgármes-
teri Hivatal felhívta a helyi szabályok betar-
tására.
A rendelet megtekinthető a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján és letölthető a www.
pocsmegyer.hu oldalról.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Módosult a zaj elleni védelemről szóló helyi szabályozás

Szociális
tűzifa támogatás Pócsmegyer Község Önkormányzata 

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, 

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

meghirdeti a 2018. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 

fiatalok számára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

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

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati 

űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyúj-

taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 

csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A részletes felhívás megtalálható a www.pocsmegyer.hu oldalon!

Németh Miklós
polgármester
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A Kisbíró újság októberi szám 5. oldalán 
közölt Csatornaberuházás cikkben lévő 
„(Lásd A visszajáró befi zetésekről szóló rövid 
ismertetőt.)” utalásnál a hivatkozott  rész 
lemaradt. Elnézésüket kérve, ezt most itt  
pótoljuk.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény tavaly módosított  37 §. szerint ha 
a társulatot felszámolják, „az eljárás kereté-
ben a víziközmű társulatnak az alapsza-
bályban foglaltak szerint el kell számolnia 
a működésére fordított  összeggel, valamint 
a tagok vonatkozásában a beszedett  érde-

keltségi hozzájárulással, fi gyelembe véve 
az időközben elnyert önerő támogatást.”
A módosító törvényjavaslat indoklása 
további egyértelmű iránymutatást ad: 
„A javaslat kötelezi a víziközmű társu-
latot, hogy a lakosság felé számoljon el a 
befi zetett  érdekeltségi hozzájárulásokkal. 
Amennyiben a beruházás folyamán a tá-
mogatási arány megnőtt  az önerő támoga-
tás elnyerése miatt , a fennmaradó összeggel 
a lakosság felé el kell számolni, a fennma-
radó összeget vissza kell fi zetni. A beru-
házás közben történő önerőtámogatás 
elnyerése esetén, ha az érdekeltségi hozzá-

járulást a lakosság befi zett e és a beruhá-
zás önerejét ebből biztosított ák, az elnyert 
összeggel a hozzájárulást csökkenteni kell, 
azt a lakosság felé el kell számolni. Ha 
az önkormányzat fi nanszírozta a beru-
házást és a lakosságtól nem szedtek érde-
keltségi hozzájárulást, az elnyert összeg 
az önkormányzatot illeti meg. A javaslat 
célja megakadályozni, hogy a víziközmű 
társulat más beruházásra fordítsa a fenn-
maradó összeget, vagy a maradványössze-
get az önkormányzatnak az elszámolás 
keretében átadhassa.”

SZERKESZTŐ

Kiegészítés

Ezt hozta az ősz. Rövidülő nappalokat, 
szürke ködöt, meleg színű faleveleket. 
Folytatódik a KönyvtárMozi őszi, múl-
tunkba visszatekintő sorozata.
November 14-én, kedden este fél hét-
kor a Moszkva tér című filmet vetít-
jük.
A 2001-ben bemutatott  játékfi lm 
Török Ferenc vizsgafi lmjeként készült, 
és olyan, azóta már ismert színészek 
mutatkozhatt ak be benne, mint Balla 
Eszter, Karvalyos Gábor és Szabó Simon. 
A történet 1989-ben játszódik, amikor 
felsűrűsödött  a történelem, de a végzős 
gimnazistáknak természetesen akkor 
is fontos volt a buli, a balhé, a szerelem. 
Volt, aki követt e az eseményeket és volt, 
akit csak az érett ségi botránya tett  érin-
tett é a rendszerváltásban.

November 24-én, pénteken este fél 
hétkor Weiner Sennyey Tibor lesz 
a vendégünk, akinek a napokban jelent 
meg Az anakronista című elbeszéléskö-
tete, amely már a tizedik a sorban
Az ifjú szépíró beszélgetőpartnere 
Farkas Arnold Levente lesz. Weiner 
Sennyey Tibor foglalkozik vers- és 
prózaírással, műfordítással, szerkeszti a 
Drót című irodalmi folyóiratot, előadá-
sokat tart Hamvas Béláról és körbeutaz-
ta az Indonéz-szigetvilágot.
Valószínűleg ennyi mindenről nem le-
het majd mélységében beszélgetni, de 
egészen biztosan tartalmas esténk lesz.

Gondolatok a könyvtárból
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Weiner Sennyey Tibor:
Legfélelmetesebb

Hozzászokni a kabócakoncerthez,
Az apró állatok rejtélyes neszezéséhez.
A tűlevelek és tobozok tompa,
De kitartó puff anásaihoz,
A kövek odaadó omladozásaihoz,
A rovarok kitinpáncéljának 
Türelmetlen és örök védekezéséhez,
És a tenger időtlen hullámzásának
Örök és végtelen ismétlődéséhez –
Éppenséggel kell és lehet;
De ahhoz lehetetlen, hogy én,
Az egész szigeten én, az ember
Vagyok a leges-leg félelmetesebb.

Ebben a hónapban egy kevéssé ismert, de 
zseniálisan megírt, a háború rémségeit és 
az emberi lélek rejtett  rétegeit megvillantó 
izlandi regényről kaptunk könyvajánlót. 
Köszönet Gyurkovich Krisztinának, hogy 
megosztott a velünk a gondolatait!

SCHANDL ESZTER

Hallgrimur Helgason – 
A nő 1000 fokon

Izlandot manapság a magyar focival való 
összehasonlításban emlegetik leggyak-
rabban, pedig sok egyéb vonatkozásban is 
tanulhatunk ett ől a maroknyi nemzett ől. 
Művészeiket a világ legjobbjai közt tartják 
számon, és hogy miért, arra remek példa ez 
a könyv. Egy közel száz évet élt asszony tör-
ténetét írta meg különleges érzékenységgel 
és hitelességgel a szerző, aki egyébként a 

101 Reykjavik című könyv írója is egyben. 
Első könyvsikeréből fi lmet is készített ek, és 
én remélem, hogy ez a csodálatos mű szin-
tén hasonló sorsra jut, mert ezt a könyvet 
mindenkinek ismernie és olvasnia kéne! 
Herbjörg Maria Björnsson élett örténetén 
keresztül egy hihetetlenül erős nőt ismer-
hetünk meg, és számomra különösen fon-
tos, hogy egy férfi  írta meg ezt a könyvet, 
méghozzá a bevezetőben ilyenképpen 
megvallott  szándékkal:
„Egy nagyszerű hölgyről van szó, lenyű-
göző személyiségről, aki zseniálisan bánt 

a szavakkal és a humorral, aki századának 
legdrámaibb eseményeit élte át, ennek el-
lenére életéről és sorsáról szinte senki sem 
tudott . Megfogadtam, hogy olyan emléket 
állítok neki, amilyet megérdemel. Neki 
ajánlom ezt a könyvet, valamint minden 
nőnek. Legyen ez egy nő verziója a máso-
dik világháborúról és a huszadik század-
ról. Legyen ez feminista könyv.” Akinek a 
feminizmus szitokszó, att ól természetesen 
nem várom el, hogy kedvet érezzen az ol-
vasáshoz, de akik tudják, hogy ez a nők ön-
becsüléséről és a férfi ak részéről a birtoklás 

nélküli, valódi tiszteletről szól, 
azok számára A nő 1000 fokon 
kötelező darab. Legfőképpen 
azért, mert ez a könyv hősnője 
életén keresztül végigvezet min-
ket mindazokon a – harctéren 
vagy éppen kapcsolatokban 
megvívott  – háborúkon, ame-
lyekből tanulva végre tovább-
léphetnénk, és történetesen 
pont a skandináv népek mutat-
ják a legnagyobb fejlődést eb-
ben a témában.
Azoknak ajánlom hát ezt a 
könyvet, akik szeretik a mélysé-
geket, akik nem bánják, amikor 
hétrét görnyednek a fájdalom-
tól egy húsba vágó történet ol-
vasásakor, mert érzik, hogy ez 
az ébredésünkhöz vezető út. A 
világ néha brutális tud lenni, az 
egyetlen lehetőségünk, ha ra-
gaszkodunk hozzá, hogy érző 
lények vagyunk, és ehhez kelle-
nek az ilyen erejű olvasmányok!

GYURKOVICH KRISZTINA

A könyvtár nyitvatartása

Hétfő:  .......8:30 – 12:30  .....  15:00 – 18:30
Kedd:  .......  8:30 – 12:30  .............  –
Szerda:  ....  8:30 – 12:30  ....  15:00 – 18:30
Csütörtök:  ........  –  .......................  –
Péntek:  ............  –  ..............15:00 – 18:30

Minden hónap első szombatján: 10:00 – 12:00

Telefonszám: 06 30 831 0301

E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu

facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány
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Meghívó
November 10-én, pénteken 17 órakor a Leányfaluházban,

Predestináció címmel
Dr. Kodácsi Tamás református lelkipásztor tart előadást

Kálvin János teológiájának egyik sarkalatos pontjáról, az eleve elrendelésről. 
Előadónk kifejti, miért volt olyan nagy hatással Kálvin tanítása az európai és 

a magyar gondolkodásra, illetve hogyan értett ék félre tételeit.

Ezen a délutánon lesz községünkben az Idősek Napja. 
16:40-kor tisztelett el ajánljuk az autós szállítás lehetőségét a Rendezvényközpont parkolójából!

November 16-án, csütörtökön 17 órakor a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban
Felvidéki utunk címmel

Dr. Kiss András nyugalmazott  körzeti orvos vetített  képes előadáson meséli el egyházközségünk öt napos 
kalandokkal tarkított  felvidéki útját, melyre a reformációra emlékezve került sor.

A képen csoportunk a vizsolyi református templomban. 

Mindenkit szeretett el vár a Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség!
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Karácsonyi adománygyűjtés
a településünkön élő rászorulóknak

Adománydobozok:

PRK (Pócsmegyeri Rendezvényközpont)
Ági közért Surányban

Cipősdobozok leadása a gyerekeknek december 1–17. között
December 1-től, a gyertyagyújtásokon, valamint a PRK-ban.

Köszönjük!
Az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület Köszi, önkéntes! csoportja

E-mail: koszionkentes@gmail.com
Tel.: +36-30-911-2980

Bankszámlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet: 64700021-16969359
(Megjegyzésbe kérjük beírni: Köszi, önkéntes!)
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1956 megemlékezéséhez ajánlom Keczely 
Gabriella: „Emlékezzünk” című írását.
Keczely Gabriella horányi író, képzőmű-
vész. A Magyar Karikatúraművészeti Szak-
osztály tagja

DLUHOPOLSZKY LÁSZLÓ

Akkor 3 éves voltam. Mégis mennyi min-
denre emlékszem. Talán azért, mert éle-
dező értelmemnek félelmetes, meg nem 
magyarázható élmények voltak akkoriban, 
1956-ban.
Úgy kezdődött , hogy egy hatalmas dörre-
nés és Anyám kirepült a konyhába…
A Práter utcára nyíltak lakásunk ablakai: 
mind betört a detonáció hatására! Miért? 
Még nem tudtam.
…És nem tudtam miért fedte be Apám kék 
csomagolópapírral az ablakokat, amik ed-
dig a nővérem füzeteit védték.

S nem tudtam azt sem, miért mondja Apu 
néhány nappal később, hogy most pedig 
leköltözünk a pincébe. Szerett em a kalan-
dokat, meg a szűk helyeket. Mennyiszer ta-
nyáztam az asztal alatt , mert „sátrast” játszot-
tunk! De a pincerészünk kicsi volt, sötét és 
büdös. A kis kamrát Apám egész lakájosan 
átalakított a, de a szénrakás tetején – ahol 
egy kedves fészket kreált – csak nekem, meg 
Juditnak, a nővéremnek jutott  hely.
Nagyon unalmas és játék nélküli napok 
következtek.
Már az élménynek számított , ha a többi 
gyerekkel végigtrappolhatt unk a pince 
folyosón, vagy ha a légópincében „rosz-
szalkodhatt unk”. Ez egy nagyobb terület 
volt. Egy csomó széket hoztak le a lakók, 
hogy az idős emberek legalább ülhessenek 
a fárasztó semmitt evésben és félelemben. 
Egyetlen játékom akkoriban egy papírbo-

hóc volt, amit egy zsinóron lehetett  rángat-
ni két hurkapálcika mentén. A földszinten 
lakó Zolitól kaptam. Ő már nagyfi ú volt. 
Se előtt e, se utána nem volt semmilyen 
kapcsolat köztünk, ezért duplán értékes az 
ajándéka, ha visszagondolok.
Sok-sok nap után merészkedtünk ki gan-
gos házunk udvarára Mamival, hogy egy 
kicsit levegőzzünk és nagy örömünkre a 
tejcsarnok, ami a házunkban volt, most 
nem az utca, hanem az udvar felé nyitott  
ki és cukorkát adott  nekünk a tejcsarnokos 
bácsi és tőlem külön megkérdezte, hogy 
miért nem mostam meg a szemem, hogy 
ilyen fekete. 
Csak felnőtt  koromban jött em rá, hogy 
csupán a nagy karakteres szememet di-
csérte – akkor nagyon megbántott ! De a 
cukor mindent elfeledtetett . Milyen meny-
nyei öröm!

Emlékezzünk!
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Persze az események sorrendjére nem 
emlékszem, de egyszer a Mamival kime-
részkedtünk (egyébként is mindig össze 
voltunk nőve) az utcára és rögtön vissza is 
fordultunk, mert a Nagytemplom utcából 
éppen egy tank fordult be!
Egy másik alkalommal meg nagyon vágy-
tam egy kis hintázásra s mivel éppen csend 
volt kint, elmentünk Mamival a Pap-térre. 
Nem kellett  volna! A hinták helyén, sőt az 
egész tér helyén egy óriási gödör volt! És 
a járdán (vagy egy kicsit beljebb?) kis ho-
mok dombocskák… Utóbb tudtam meg, 
hogy ideiglenes sírhantok!
Döbbenetes! Miért? Semmit nem értet-
tem, csak a félelem ütött  gyökeret fi atal lel-
kemben! Végig az utcánk, ahogy hazafelé 
tartott unk, sérült házfalakkal volt tele. A mi 
házunk is belövésekről árulkodott . Szomo-
rúak voltunk…
Miért van ez? Mikor lesz vége? Egy csomó 
megmagyarázhatatlan kérdés!
A következő napokban a közelünkben dúlt 
a harc. Épp az Ildi barátnőmmel futkároz-
tunk a folyosón – miért is nem fogadtam 
szót Anyámnak, aki mindig oda akart szö-
gezni a kis keskeny, kényelmetlen ágyacs-
kámhoz –, amikor egy nagy robbanást 
hallott unk és egy másodperccel később 
beomlott  a hátsó lépcsőház és fél méterrel 
előtt em zuhantak le a kövek. Meghalhat-
tam volna! Ildi mögött em sírva fakadt, én 

a rémülett ől sokkos állapotba kerültem. 
Lehet, hogy ezért fogadok szót mind a mai 
napig is Anyámnak?
Jellemformáló idők voltak!
De egy 3 éves kislánynak miért kell ilyes-
mit átélnie? Miért?...
S volt még ennél is borzalmasabb! Egy-
szer a légópincében játszott unk mi kicsik, 
a szomszéd nénik, bácsik egrecíroztatása 
közepett e, amikor a légópince ajtaját betör-
ték! Én hirtelen a Petrovácz néni szoknyája 
alá bújtam (biztonságosnak tűnt, mert ő 
volt a legterebélyesebb néni a szomszédok 
között ) és onnan néztem a történéseket. 
Halálfélelmem volt!... Miért?...
Katonák voltak. Én akkor persze nem tud-
tam milyenek. Utólag tudtam meg, hogy 
oroszok!
Már nem emlékszem pontosan mikor, 
de néha felmerészkedtünk a lakásba: a 
konyhában jó meleg volt, Mami főzött , a 
konyhaasztal körül ültünk és akkor bejött  
két orosz katona. Nem tudtam mit karaty-
tyoltak, mert csak az iskolában tanultam 
meg a nyelvüket, de az biztos, hogy Apám 
órájával távoztak, amit nem értett em, mert 
csak neki volt a családban karórája és na-
gyon fontos volt, hogy fel tudjon ébredni 
időben, s ne késsen el a munkából. Anyut 
is ő ébresztett e.
Ezekben a napokban is néha bement a 
munkahelyére, a Bezerédi utcába. Mivel 

orvosi műszerész volt, mindig mesélte, 
hogy ő egy műlábbal a hóna alatt  közle-
kedett  és így vészelte át a világháborút is. 
Az egészségiseket nem bántott ák! Lehet, 
hogy 56-ot is így úszta meg? Nem volt hős, 
de mindig tudta, mit kell tennie! Talán az 
éleslátását tőle örököltem! Meg a felelős-
ségvállalás fontosságát! Nagyon szeretett  
minket, a családját, ezért nem keveredett  
semmibe, pedig a Bezerédi utca a Köztár-
saság térre nyílik… és rengeteg dolgot lá-
tott  ott , szörnyűségeket…
Ezt akkor én még nem tudtam feldolgozni, 
amiket akkor mesélt. Amit évekkel az ese-
mények után, azt már igen!
Abból és az 56-os könyvekből raktam ösz-
sze később a mozaikokat!
De hol is tartott unk? Hogy betörtek az oro-
szok a légópincébe és én a Petrovácz néni 
szoknyájának a redői közül kukucskáltam 
ki rett egve. De a katonák a gyerekeket és az 
öregeket nem bántott ák. Továbbmentek! 
Megúsztuk! Persze ugyanennyi erővel…
Ma épp okt. 23-a van. 2008! 52 éve történt 
ez velem/velünk.
Az akkori szűk családból már csak kett en 
élünk Anyám, meg én.
Úgy éreztem – éppen ma –, végre leírom, 
amire még emlékszem és megmutatom 
Anyámnak és a lányaimnak.

Emlékezzünk!.
KECZELY GABRIELLA

AZ ÍRÁST DLUHOPOLSZKY LÁSZLÓ KARIKATÚRÁI SZÍNESÍTIK
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Október 23.

Szüreti bál

Októberi programok
Gyimesi János fotóival

Idén a PRK-ban ünnepeltük az 1956-os 
forradalom és szabadságharc kitörésének 
61. évfordulóját. A Himnusz eléneklése 
után, Dr. Vitályos Eszter európai uniós fej-
lesztésekért felelős államtitkár tartott  ünne-
pi beszédet.
A beszéd után Kas Krisztina tanítványai 
adtak ünnepi műsort. A megemlékezés 
végén az ünneplő tömeg elhelyezte a meg-
emlékezés koszorúit a Borbála sétányon 
lévő kopjafánál, fejet hajtva a hősöknek.
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Karády György kiállítás

Schubert megemlékezés

A pócsmegyeri Schubert emléktábla előtt  
a szeptember 24-i fergeteges hangulatú 
Schubert koncert fellépő művészei:

 – Szabó Ferenc János zongora,
 – Tatai Nóra szoprán,
 – Erdős Att ila bariton,
 – Gulyás Bence tenor.

Reméljük, jövőre folytatása következik...
KOVÁCH TAMÁS – REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR
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Köszönöm, hogy eljött etek az Írók a szi-
geten rendezvénysorozat első eseményé-
re, amelyen Grecsó Krisztiánnal beszél-
gett ünk munkásságáról és új kötetéről, a 
Harminc év napsütésről. Meghitt  est volt 
Bakos-Pós Emőke lelkiismeretes szervezői 
munkájának köszönhetően.

A folytatás december 15-én lesz, amikor 
Bodor Ádám Kossuth-díjas írót, a kortárs 
irodalom állócsillagát várjuk a Pócsmegyer 
Rendezvényközpontba.Addig marad szá-
momra a csendes munka a két Duna kö-
zött , ahol Szinópéi Diogenésszel az embert, 
Hemingway Santiagójával a nagyhalat 
keresem. Utóbbira öt éven át minden nyá-
ron az itáliai Po folyón bukkantam.
Mielőtt  viszontlátjuk vele itt  egymást, fo-
gadjátok szeretett el a legutóbbi találkozás 
emlékét:

Harcsavadász

– Figyeltél felhőt folyótükörben? Mintha 
szabadon úszna a vízben, pedig csak en-
gedelmeskedik a szélnek. Mégis változik. 
Egyszer fekete zord, máskor narancssárga 
és bíborvörös színekben pompázik. Néha 
mogorva, néha nevető. Új alakokat öltve, 
játékosan szárnyal a magasban. Céltalan-
nak tűnik. Mert saját útján halad. Ilyen 
semmitt evőknek látszunk mi is az emberek 
szemében. Munkanélküliek. Szabadúszók. 
Naplopók. Vagy, ahogy régente mondták: 
horokályok. Ezt a szót egy régi lexikon-
ban olvastam – alatt a a magyarázatt al: „…
ismertető jelük a gondolkozás. Vannak 
egész jól öltözött ek is köztük, sőt olyan is, 
ki szakállát egész nap gondosan simogatja. 
Számuk napról-napra nő, olyannyira, hogy 
szakszervezetbe való tömörülést mondták 
ki határozatilag. Az egyesülés célja a céltalan 
munka azonnali megszűntetése és a kor-
mánytól málélisztmentes fi nomított  kenyér 
és számozott  cirkuszjegy pofmentes kiköve-
telése…”. A rendszer, amelyben születt ünk, 
nem tűrte a munkanélkülieket. Próbáltuk 
volna kiejteni akkor a szánkon: teszthor-
gász! De most végre mi is „dolgozhatunk”! 
Profi  bot-, orsó- és műcsali-tesztelők! Téged 
kivéve! Mert te amatőr vagy! Véramatőr! 
Gyere, felkötöm a horgod, ha már eljött él 
velünk, bár fölösleges vagy köztünk. Ma éj-
jel elválik!
A csónak egy vastag ághoz kötve libeg. Eny-
hén himbálja a nagy folyó. Sarkában fogait 
összeszorítva tűröm öcsém gúnyos meg-
jegyzéseit én, az amatőr horgász. Ironizálás 
közben felszereli a botokat, és kiválasztja 

a megfelelő műcsalikat. Erős zsinórt kell 
kötni, mert hatalmas harcsák húzását ígéri 
az előtt ünk álló éjszaka. A szél elcsendese-
dik. – Nincs veszélyben a Föld, még mindig 
több szúnyog van, mint ember! – csapkod-
ja karját testvérem barátja, Péter, miközben 
ránk pillant. A csónak végében gubbasz-
tok, előbb öcsém szorgoskodását fi gyelem, 
majd kezem arcomba temetve gondolko-
dom.
A lenyugvó nap sugarai vörösre festik a 
csónak orrát. A pontyhorgászok hazafelé 
igyekeznek, a harcsázók készülnek az éjsza-
kára. Öcsém apró reszelővel feni a horgokat. 
Hosszú időn át bíbelődik velük, míg Péter 
orsóját vizsgálja. A szúnyogok rendületle-
nül támadnak. A távolból hallatszik, amint 
párját hívja egy vízimadár. Gémféle lehet. 
Öcsém felpillant a horogélezésből. – Néz-
zétek! Mindhárman mutatóujja irányába 
fordulunk. Az olaszok által cefalo-nak ne-
vezett  halak ugrálnak előtt ünk a folyóban, 
amely felvett e már naplemente utáni szürke 
hálóköntösét. Meg kell várnunk, amíg telje-
sen besötétedik. Öcsém halványzöld lám-
pát rögzít a csónak külső falára. – Elmagya-
rázom neked a technikát! – fordul hozzám. 
– A műcsalit a partról behajló ágak, bokrok 
alá kell nagyon ügyesen bedobni, a fáról ál-
mában vízbe zuhanó madárfi óka vagy egér 
csobbanását utánozva. Pontosan kell céloz-
ni a legsejtelmesebb vízlyukakba, másképp 
folyton felakad a wobbler, amelynek apró 
zörgő segíti hangját. Ne szóljon túl nagyot, 
ezért ne dobd magasra! A saját súlyától es-
sen a vízfelszínre! Amint ez megtörténik, 
óvatosan kezded vontatni az orsóval befelé, 
mozgásával próbálva kapásra bírni a har-
csát, amely kétféleképpen jöhet: beeső vagy 
vontatott  wobblerre. A halvány lámpa fénye 
segít, hogy ne dobj fel az ágakra! Így! – feje-
zi be az útmutatást, avval igen ügyeset dob. 
Kezembe veszem a botot. Próbadobásaim 
még ügyetlenek. Nem tudom, hányadikat 
dobhatom, amikor Péter megszólal: – Be-
sötétedett ! Indulhatunk! Óvatosan eloldja 
a csónakot, amely lassan himbálózni kezd, 
majd lefelé indul az éjszakai szélcsendben az 
árral. Elfoglaljuk helyünket, és állva várunk. 
Öcsém felkapcsolja a lámpát. Derengő fé-
nyében kísértetekként vonulnak tova a bok-
rok. Ekkor a túlsó partról éktelen csatt anás 
veri fel a csendet. – Rabol! – sutt ogja Pé-
ter. Mindhárman nagyot nyelünk. Az első 
dobások következnek. Nagy izgalommal 

Szigetnapló
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Nagyon sok ötlet született  már arra, hogy 
miként hozzuk össze a szigeten élő négy 
település lakosságát. A legrégebbi talán a 
közös majális, a legújabb a Szigeti Teker-
gők. Ez utóbbi Szigetmonostoron született  
a Kék Hullám Egyesület és a Faluház közös 
ötleteként. A programban részt vevő tele-
pülések azonnal és nagy örömmel álltak a 
kezdeményezés mellé, így október hónap-
ban meglátogatt uk a szigeti településeket.
Október 15-én, Surányba és Pócsmegyer-
re látogatott  több mint 60 biciklis. A Rév 
Élelmiszer előtt  Gombás Jenő alpolgár-
mester úr köszöntött e az egybegyűlteket, 

majd röviden elmondta Pócsmegyer tör-
ténetét.
Gyimesi János Surány megalakulásáról ol-
vasott  fel egy szemelvényt: „A magyar úri 
közönség , a sportemberek és evezősök gyorsan 
felfedezték és megszerett ék ezt a fővárostól 25 
km-nyire fekvő gyönyörű üdülőhelyet, amely 
elsőrendű ivóvízzel és teljesen pormentes leve-
gővel büszkélkedik. Surányi Miklós a terve-
zőmunkára, az utcahálózat kialakítására 
megnyerte Hajós Alfréd építészmérnököt, 
olimpiai bajnokot, aki nevezetes sugaras-
gyűrűs hálózatt al lepte meg a surányiakat, 
amely így New Yorkra „emlékeztet”, már 

legalábbis mértanilag kimért, precíz szer-
kezetét illetően.”,
A bemutatkozás után a csapat elindult. 
Először a surányi kápolnát csodálták meg. 
„Pócsmegyer belterületén, a túlnyomó 
részt kálvinista falusi lakosság igényeinek 
megfelelően, csak református templom 
volt (katolikus templom ma sincs), ezért 
a – javarészt  – római katolikus vallású 
üdülőközönség még 1938-ban is, csak úgy 
tudta teljesíteni minden vasár- és ünnep-
napi szentmise-hallgatási kötelezett ségét, 
ha telkére utazása előtt  Budapesten, illetve 

» Folytatás a 16. oldalon

Szigeti Tekergők

jutt atjuk be a folyóba hajló sűrű ágak alatt i 
vízgödrökbe a csalikat. Minden csobbanás-
ra jöhet a harcsa, amely lomhának tűnik, pe-
dig hihetetlenül gyorsan mozog. Pontosan 
támadó nagyragadozó. Újabb hatalmas zaj 
veri fel az éjszakát. A harcsa valósággal döng 
a vízfelszínen, ahogy ráugrik a menekülni 
már nem tudó kishalra. Öcsém gondolko-
dás nélkül a hang irányába dob. Eredmény 
nélkül vontatja be csaliját. Csendes percek 
követik egymást. A teszthorgászok kez-
deti izgalma alábbhagy. Bár képzeletünk 
minden dobásnál kavarogni látja a vizet, az 
eredménytelenség nyugalmat ad. – Nem 
jön – türelmetlenkedem halkan. Öcsém 
mutatóujját szájához emelve int hallgatásra. 
Ütemesen dobálunk. Már csak a szemem 
és a karom van a jelenben. Gondolatban 
valahol a közeljövőben látom a hatalmas 
ragadozót, amely nem áldozatunk, hanem 

tanítómesterünk, akivel találkozni megtisz-
teltetést jelent majd számunkra. Persze, ha 
találkozunk. Ha sikerül valamelyikünknek 
pont a hal orra elé dobnia a wobblert a sö-
tétben. Ahogy ezt kimondom magamban, 
beeső wobblerem helyén felrobban a víz. 
Mindhárman összerezzenünk a jellegzetes 
csatt anó hangra. Botom meggörbül: a har-
csa elindul a mélybe. Iszonyú erővel harcol 
életéért. Miközben Péter gyors mozdula-
tokkal lefelé engedi a csónak fékjét rögzítő 
kötelet, öcsém meggyújtja homloklámpá-
ját. – Mekkora lehet? – kérdezi, majd választ 
sem várva izgatott an folytatja: – Engedd 
utána a zsinórt! Hadd menjen! Csak néha 
tarts be neki! Elfárad!
Ösztönösen tekerni próbálom az orsót, ám 
ekkor a nagyvad szinte magával ránt a mély-
be. Most két kézzel fogom a bot parafanye-
lét. Zsinórt engedek, majd újra befeszítek a 
halnak. Hatalmas erejétől, amellyel a mély 
vizek felé küzdi magát, kiül arcomra a döb-
benet. Az idő megáll számomra, a végtelen-
ben harcolok a harcsával.
– Fogalmam sincs, mekkora lehet! – szisze-
gem.
– Tekerjed-tekerjed! – biztat öcsém, aki 
lámpájával közben a vizet pásztázza. Péter-
nek sikerül megállítania a csónakot. Mel-
lém ugrik, hogy kivegye kezemből a botot.
– Hagyd! Az ő hala! – utasítja rendre 
öcsém. Elszánt percek következnek. A harc 
elszánt percei, amelyekben az apró halak, 
egerek, madárfi ókák réme áldozatt á válik. 
Nem tudhatom: alkarom fárad jobban vagy 
a harcsa. – Nem bírom kiszedni! Irtó nagy 
lehet! – nyögöm elkeseredett en.
– Tarts ki! – bátorít öcsém. Ekkor tűnik fel 
a vízfelszínen először az állat farka. Csapásá-

tól egymásra nézünk. Kisvártatva megjele-
nik a csónak oldalánál a hatalmas harcsafej.
– Ez legalább hatvan kiló! Ne tépd a száját! 
Óvatosabban fáraszd! Nehogy elszabadul-
jon! – utasít öcsém tovább.
– Életem hala, nem szalaszthatom el! Annyi 
mindent feladtam, de ezt most nem fogom!
Ahogy erre gondolok, a ragadozó újra el-
indul a mélybe. Kibiztosítom az orsót, és 
zsinórt engedek utána, majd a botot két 
kézzel megragadva befeszítem. Ezútt al már 
érzem, hogy könnyebben jön a hal. – Fá-
rad! – nyugtatom magam. Kisvártatva fejét 
ide-oda mozgatva újra felbukkan. Lassan 
himbálózik az éjszakában. Kopoltyúival le-
vegőt kapkodva egyre megadóbban küzd 
életéért. Öcsémmel együtt  emeljük be a 
csónakba. Hosszú teste szürkés-fekete, mint 
a folyó iszapja, ruhánk megtelik nyálkával 
tőle. Szinte magamon kívül vagyok örö-
mömben. Végigsimítom fejétől farkáig a ha-
lat, szemeim gyönyörködnek a látványban. 
Nem tudom, mennyi idő telhet el, amikor 
öcsém újabb felszólítására felocsúdok:
– Visszaengedjük!
Mindhárman emeljük a hatalmas haltestet. 
Péter a farkát tartja, öcsém a hasát, én a fejét. 
Óvatosan csúsztatjuk vissza a csónakból a 
vízbe. A ragadozó három erőtlen hullámzó 
mozgást követően elindul a mélybe. Péter 
irigyen néz utána.
– Na, hogy érzed magad, harcsavadász? 
Szűz kéz a kártyajátékban! A kezdő szeren-
cséje! – nevet öcsém. Aznap éjjel nem ve-
szem kézbe többé a botot.

(Részlet a Medvenéző című, idén megjelent 
kötetből)

MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR
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Leányfalun vagy Felsőgödön ment temp-
lomba, átkelve valamelyik Duna-ágon. 
1939-től azonban Surányban is tartott ak 
istentiszteleteket, eleinte Ivándy Kálmán 
modern villája teraszán, illetve kertjében, 
de két év múlva, 1941. augusztus 24-től 
kezdve már a surányi templomban.
Az építész, Péchy László 1937-ben vett  
telket és épített  két nyaralót is Surányban: 
egyiket a saját családjának, másikat a szom-
szédnak, felesége legjobb barátnőjének 
Csepregi Horváth Lilian-nek. A két népi 
ihletésű villa építése után Péchy László ha-
sonló stílusban tervezte a surányi kápolnát, 
majd a hozzá tartozó haranglábat. Az általa 
tervezett  templom és a hozzá csatlakozó 
harangláb esetében is a téglafalak függőle-
gességét támpillérek törik meg. A fröcskölt 
vakolást fehér meszelés borítja. A templom 
esetében, a magasba törő áhítatot is jel-
képező meredek cseréptető kiugró része 
belülről bedeszkázott  és kinyúlnak belőle 
a faragott , dekoratív gerendavégek. Hason-
lóan képezték ki a kapuzati menedékesebb, 
leeresztett  tetőszakaszt. A régi református 
családból származott  építőművész (akinek 
anyja ugyan katolikus volt) úgy tervezte 
meg ezt a templomot, hogy kazett ás meny-
nyezete idézze a középkori katolikus temp-
lomokat is, és az újkori falusi református 
festett  templommennyezeteket is. A kapu 
fölött i feszület Krisztusán túl a harangláb 
mellett i Madonna készítője is Boldogfai 
Farkas Sándor (1907-1970), aki főleg 
egyházi témájú szobrokat alkotott , példá-
ul Apor Vilmos püspök síremlékét a győri 
székesegyházban. Surányban volt modern 
stílusú nyaralója. – Idővel Feszty Masa 

(1895-1979) és Molnár C. Pál (1894-
1981) egy-egy képe is bekerült a surányi 
kápolnába, majd Kopp Judit (1943-1995) 
több fafaragványa.
Surány 1941-1982 között  Leányfalu fi liá-
léja volt, majd a szigeti szomszédos közsé-
gekhez tartozott . Csak a nyári hónapokban 
tartanak itt  szentmisét. Évtizedek óta az 
ökumenikus szemlélet jegyében a refor-
mátusok istentisztelete is helyet kap a ká-
polnában.”

(FORRÁS HTTPS://WWW.GEOCACHING.HU/CACHES.GEO?ID=4176)

A kápolna után a Civilek Házába men-
tünk, ahol mindenki megtekinthett e az 
Irány Surány fesztivál 10 éve című kiállí-
tást, Gyimesi János fantasztikus fotóit. Az 
első „meglepetés” itt  érte a résztvevőket, 
hisz a Társasjáték klub lelkes tagjai sós és 
édes fi nomságokkal készültek. Fenomená-
lis ízkavalkád volt, az biztos.
A következő megálló a református teme-
tőn áthaladva a PRK volt, ahol minden-
ki megcsodálhatt a Pest megye legszebb 
könyvtárát, az iskolát, Karádi György kiál-
lítását és magát a rendezvényközpontot is. 
Itt  is meglepetés várt minket, a Nyugdíjas 
klub által készített  zsíros kenyér és frissítő. 
A feszes program következő állomása a 
Malom volt, ahol Schramkó Péter mesélt 
a dunakanyari malmok és azon belül is a 
pócsmegyeri malom viszontagságos tör-
ténetéről. Elmondta, hogy most a malom 
„szellemileg őröl” és szeretné, ha közösségi 
térként is minél többször funkcionálna. 
Érdekes kezdeményezés az itt  működő 
Malom alom, amelyről a honlapjukon ta-
láltam ezt a rövid leírást. „Hiszünk abban, 
hogy egy gyermek már születésétől fogva 
autonóm személyiség, akinek van elkép-
zelése a világról, fokozatosan képes egyre 
több felelős döntést hozni saját életéről, és 
ezt életkorának megfelelően meg is tudja 
fogalmazni. A mi közösségünkben erre 

rendszeresen kap lehetőséget a demokra-
tikus gyűlések keretében, ahol gyermek 
és felnőtt  egyenrangú résztvevőként dönt 
a közösség ügyeiről… nem a tanulást, 
hanem inkább a tudást támogatjuk. Saját 
igény alapján, érdeklődés szerint, játszva és 
játék közben hagyjuk tanulni, tapasztalato-
kat szerezni: ebben nyújtanak segítséget a 
pedagógusok felhasználva az alternatív pe-
dagógiák módszereit…. A Malom-Alom 
nem oktatási intézmény, hanem magánta-
nulói csoport. Az ide járó gyermeknek hát-
térintézményre van szüksége, egy iskolára, 
amelyben a magántanulói státuszban van. 
A magántanuló státusz minden iskolában 
vizsgakötelezett séget jelent, melyet félév-
kor és tanév végén kell a gyermeknek tel-
jesítenie. Ennek elintézése minden család 
saját felelőssége…”

(FORRÁS: HTTPS://MALOM-ALOM.COM/PEDAGOGIANK/).

A Malomból a Pázsit tóhoz kerekeztünk, 
ahol a Nyugdíjas Klub egy igazán ízletes gu-
lyáslevessel várt minket. Köszönjük a sok-
sok munkát és szeretetet, amit beleadtak az 
étel elkészítésébe. Igazán jól esett  a sok teke-
rés után testnek és léleknek egyaránt.
Nehéz volt az asztal mellől felállni, de két 
állomás még hátra volt. Megnéztük az Es-
terházy kúriát a Schubert emléktáblával, 
majd meglátogatt uk a Református Temp-
lomot. Itt  Kovách Tamás tiszteletes igazán 
különleges féltve őrzött  ereklyéket muta-
tott . Látt unk kelyhet 1634-ből, egy szőtt est 
1768-ból, több százéves Bibliát. Mesélt a 
templom történetéről, érdekes történe-
tet hallhatt unk, hogy miért ez a szószék 
színösszeállítása, miért vannak a falakban 
„lyukak” és, hogy hol volt a régi bejárat. Kö-
szönet a sok szellemi és materiális kincsért.
Sok mindent látt unk, hallott unk, de sok 
érdekesség, bemutatni való maradt még. 
Reméljük lesz újabb tekergő.

SZŐCS PÉTER

» Folytatás a 15. oldalról

Szigeti Tekergők
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Intézményünk, a Szentendrei Járás 
járóbeteg szakellátását és gondozását végzi. 
A járáshoz Szentendre Városa és másik 12 
település (Budakalász, Csobánka, Dunabog-
dány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, 
Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Sziget-
monostor, Tahitótfalu Visegrád) tartozik.
Intézményünk alapelvének tartja, hogy 
mint a térségben egyetlen járóbeteg 
szakellátást nyújtó intézmény, nemcsak a 
gyógyítást, de a betegségek megelőzését 
és az utógondozást is feladatának tekint-
se. A magyar lakosság egészségi állapota 
nemzetközi összehasonlításban rendkívül 
kedvezőtlen, és jelentősen elmarad att ól, 
amit társadalmi–gazdasági fejlett ségünk 
általános szintje lehetővé tenne. Egyes 
megbetegedések, halálokok tekintetében 
hazánk vezető helyet foglal el a nemzetkö-
zi statisztikákban.
A hazai egészségügy előtt  álló kihíváso-
kat a fenti általános európai tendenciákon 
kívül a magyar lakosság általánosan rossz 
egészségi állapota, a középkorú férfi ak 
magas halálozási rátája, az EU-átlag dup-
láját kitevő korai halálozás, az elveszített  
potenciális életévek magas száma, az 
egészségben eltöltött  életévek számának 
alacsony száma súlyosbítja. A daganatok, a 
keringési rendszer és az emésztőrendszer 
betegségei, a pszichiátriai és mozgásszer-
vi megbetegedések mértéke európai ösz-
szehasonlításban is nagyon kedvezőtlen, 
kialakulásukban nagymértékben közreját-
szik az egészségtelen, önpusztító életmód. 
Előfordulásuk a társadalmi-gazdasági 
egyenlőtlenségeket követi, a betegségek 
következtében a leghátrányosabb helyze-
tű társadalmi rétegek (pl.: romák) leszaka-
dása a születéskor várható élett artamban 
évtizednyi mértékű. A lakosság születés-
kor várható átlagos élett artama Magyar-
országon nők esetében 4 évvel, (78 év) 
férfi ak esetében 6 évvel (70 év) kevesebb, 
mint az Európai Unió országaiban.
Célunk, a lakosság egészségtudatos maga-
tartásának kialakítása, és az, hogy hatéko-
nyan érvényesüljenek az egészségfejlesz-
tés, betegségmegelőzés módszerei.
Átérezve felelősségünket, a Szentendrei 
Járás 12 településével, közösen  pályáztunk 
az Egészségfejlesztési Iroda létesítésére, a 
lakosság egészségtudatos magatartásának 
kialakítása, közös prevenciós programok 
reményében. Ezt a célt szolgálja a most 

kezdődő cikksorozat, mellyel az Önök 
egészségügyi ismereteit szeretnénk bőví-
teni. Szívesen válaszolunk egészségügyi 
problémájukkal kapcsolatos kérdéseikre is.

Kérdéseiket az alábbi e-mail címen tudják 
feltenni: prk@pocsmegyer.hu

DR. PÁZMÁNY ANNAMÁRIA

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI)

1. Azért, mert a vér gyógyszer. Méghozzá 
egy olyan biológiailag aktív szer, amely jelen-
legi tudásunk szerint nem helyett esíthető.
2. Egy véradással nemcsak 3 ember éle-
te menthető meg, de a saját egészségé-
ért is sokat tesz!
3. Nyugodtan értelmezhető szűrővizs-
gálatként is (orvosi ellenőrzés is egyben, 
mely megfelel egy féléves orvosi vizs-
gálatnak és probléma esetén azonnal 
a megfelelő szakorvoshoz irányítják).
(A véradás során levett  vérből kimutatják, 
ha valaki AIDS-es, Hepatitis B-, C-fertőzése 
van, vagyis vírusos májgyulladásban szen-
ved, esetleg szifi liszes. Bármelyik fertőzést 
észlelik, három héten belül értesítik az illetőt. 
Ezek olyan betegségek, amelyeket amúgy 
nem sokan nézetnek meg, mert több orvos-
hoz is el kell menni, beutalókat kell íratni, sőt 
ha egy AIDS-vizsgálatra kellemetlen lenne 
elmennünk, egy véradással kapcsolatos teszt 
azt is helyett esítheti.)
4. A véradás nemcsak csökkenti a vér-
ben lévő vasszintet, hanem ösztönzőleg 
is hat a csontvelő számára, inger új, friss 
vörösvértestek képzésére. Azok között , akik 
rendszeresen, félévente adnak vért, nagyban 

csökken a szívinfarktus és a stroke 
kockázata.
5. A 6 havonként történő véradás egy 
rendkívül egészséges élett ani láncola-
tot indít be, amelynek során egy bizo-
nyos idő múlva a teljes vérmennyisé-
günk felfrissül.

Miért fontos a véradás?
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Ha jön a paraszt, ezzel az ököllel ütöm agyon!
Hiteles pócsmegyeri történet!

Ez igencsak régen, vagy 60 évvel ezelőtt  tör-
tént… Az egész nyarat az apámnál, Pócsme-
gyeren töltött em az új barátaimmal: Váczi La-
lival, Német Pityuval, Simon Misivel. Néha a 
Kajos Laci is lejött  a faluvégre játszani, akiről 
sose tudtuk, hogy mikor sír, mikor nevet. 
Egyszer bizony nagyon rám ijesztett ! Lelök-
tem a homokdombról, amikor vacillált, hogy 
leugorjon-e vagy sem. Aztán olyan keserve-
sen kezdett  el sírni, hogy nagyon betojtam, 
hogy valami komoly baja lett . Hát, bizony iz-
zadtam egy darabig mire rájött em, hogy nem 
is sír, hanem csak nevet! Azóta többet nem 
dőltem be neki! Szóval, rendszeresen ott , a 
faluvégen játszott unk egész nap, általában 
háborúsdit. A Dunából partra vetett  kukori-
caszárból óriási gyermekfantáziával minden-
féle fegyvert csináltunk. Ebből lett  nekünk 
puska, kard, pisztoly, állványos géppuska, 
minden, ami egy háborúhoz kell. Na de, a mi 
csatáinkban mindig győztünk, megnyertük a 
forradalmat – egy nap kétszer is. Mindenféle 
harcot, háborút, sőt még a mohácsi vészből 
is győztesen jött ünk ki... Talán csak egy kicsi, 
zsíros kenyérnyi szünetet tartott unk néha. 
Egyszer aztán hozzánk csatlakozott  a nagy 
bunkós vándorbotjával egy óriás, a szó szoros 
értelmében. Mi, a 8-10 éves srácok úgy néz-
tünk fel a 17 év körüli, hatalmas, magas, erős 
testalkatú, óriás fi gurára, mint egy istenre. El 
is neveztük „Ityámnak”, mert Atyámnak nem 
mertük, mert az istenkáromlás lenne. Ityám 
bizonyára valami intézetből szökött , mert 
olyan vagány, sitt es, csavargó dumája volt, 
ami nekünk nagyon tetszett , és most haza ké-
szült Esztergomba, gyalog. Már régóta úton 
lehetett , ez látszott  ápolatlan, rongyos ruhá-
ján, kérges, berepedezett , mezítlábas talpán. 
A zátonyon egyűt csináltunk neki gallyakból 
egy viskót, ahol jókat tudott  aludni, és oda 
jártunk hozzá mindennap. Ő meg cserébe 
mesélt, hetvenkedett  nekünk szünet nélkül 
arról, hogy ő milyen erős... Egyszer ötöt vert 
meg egyszerre, azután hatot... Később meg 
hetet ütött  egy csapásra...
Az izgalmas verekedéseit, hőstett eit mesél-
te napokig, és mi ámulva- bámulva nyeltük, 
hallgatt uk, szívtuk magunkba minden sza-
vát. Az összes ismert népmesét belekeverte 
a meséibe, de minket ez nem zavart, mert 
valahogy szükségünk volt egy ilyen erős, 
hősies valakire, akire felnézhett ünk, aki vezet 

minket, és ha kell, az ördögtől is megvéd ben-
nünket. Hitt ünk neki, mert „a messziről jött  
ember azt mond, amit akar”, és az mind igaz... 
Cserébe megosztott uk vele, amink volt: a zsí-
ros kenyerünket, és mivelhogy ez neki nem 
volt elég, eljártunk a gát mellett i epresekbe 
eprezni. Tudtuk, hogy ez bűn, de hát velünk 
volt a Mi Ityánk…. 
És amikor kérdeztük, hogy mi lesz, ha jön 
valaki és meglátja, arra ő csak azt felelte: 
ne izguljatok! „Ha jön a paraszt, én ezzel az 
ököllel ütöm agyon!” – és rázta az öklét a 
magasba. „Hú, milyen erős!”– csodáltuk. 
Semmi-semmi baj! Nincs mitől félni, itt  van 
ő velünk! Ezután mi tele pofával nyugodtan 
zabáltuk az epret, nem is igen fi gyeltük, hogy 
jön e valaki, hiszen: „ha jön a paraszt, az Ityám 
azzal az ököllel üti agyon”. Hát, ez aztán így 
ment egy jó darabig. Közben az Ityám pedig 
mesélte a meséit, hogy mikor, milyen világ-
bajnokot vagy dzsiudzsicu mestert pofozott  

fel valahol, valamikor a nagyvilágban, amit 
rajta kívül senki se látott . Aztán, ha megevett  
minden zsíros kenyeret cukorral – mert az 
utóbbi időben már azt is kért rá – mentünk a 
gáton túl valamelyik epresbe eprezni.
Pócsmegyeren, a faluban már ment a szóbe-
széd, hogy valami óriási Ali baba és a negy-
ven rabló lelegeli az epertermést, és ahol ezek 
végigvonulnak, ott  kő kövön és érett  eper 
nem marad. Egyszer aztán eprezés közben a 
Kajos Laci felkiáltott : „Gyerekek, ott  jön va-
laki!” Senki se fi gyelt rá, csak majszoltuk to-
vább az epret marékszámra. Nem baj, hadd 
jöjjön, majd az Ityám „azzal az ököllel agyon-
üti”. És tényleg, a szomszéd utcából a disznó-
ölésekről ismert, vékony, kis öreg, Pánczél 
bácsi szaladt felénk és idegesen hadonászott  
a kezével: „A fene egye a vásott  kölykeit!” – 
kiabálta, és szaladt felénk. Mi, persze, mintha 
mi sem történt volna, nyugodtan epreztünk 
tovább gondolván, az Ityám majd „azzal az 

Ityám, a rettenetes
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2017. november 4-étől megkezdődött  az 
M3 metróvonal rekonstrukciós munká-
latainak első üteme, melynek során közel 
egy évig a Lehel tér – Újpest-központ sza-
kaszon, valamint munkanapokon este és 
hétvégén a teljes vonalon metrópótló autó-
buszok közlekednek majd. 
Ennek következtében – fi gyelembe véve a 
pótlás időtartamát is – számítani kell az uta-
zási szokások megváltozására, az alternatív 
eljutási lehetőségeket biztosító viszonylatok 
átmeneti utasforgalom növekedésére.
A pótlás ideje alatt  a VOLÁNBUSZ Zrt. 
által közlekedtetett  járatok útvonalai nem 
változnak, azok budapesti végállomásai 
továbbra is Újpest-Városkapu, Árpád híd, 
illetve Népliget és Kőbánya-Kispest autó-
busz-állomások maradnak.
Utasainknak úti céljuktól függő alternatí-
vákat fi gyelembe véve  célszerű utazásukat 
megelőzően megtervezniük az eljutásuk 
útvonalát, illetve a lehetőségekhez mérten 
előre felkészülniük a várható utazási idő nö-
vekedésre. Társaságunk a bevezetést követő 
időszakban természetesen kiemelt fi gyel-
met fordít a szolgáltatás zökkenőmentessé-
gére, az utasforgalom alakulására és szükség 
esetén operatív intézkedésekkel biztosítja 
majd a megváltozott  utazási igények problé-
mamentes kiszolgálását. A VOLÁNBUSZ 
Zrt. a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-
vel együtt működve minden rendelkezésére 
álló információs felületén tájékoztatást ad 
majd az utasok részére a változásról.

VOLÁNBUSZ ZRT

ököllel” elintézi a dolgot. Na de, hirtelen meg-
szólalt bennem a lelkiismeret. Hát, mi lesz? 
Hiszen, az Ityám és a vékony kisöreg nem 
egy súlycsoportban vannak. Ha ez az óriás 
vadállat megeszi a Pánczél bácsit, akkor nem 
lesz, aki disznóöléskor a az abálólevet…. 
Gyorsan átszaladtam Ityám oldalára, hogy 
megakadályozzam a katasztrófát, nehogy az 
Ityám Pánczél bácsival együtt  lenyelje a pócs-
megyeri toros káposzta titkos receptjét is, 
amit csak ő tudott  igazán csinálni. De a hős, 
hatalmas példakép, bivalyerős Ityám „azzal az 
ököllel” akkor már, mint egy buldózer rohant 
kifelé a szomszéd málnáson keresztül, csak 
úgy repkedtek utána málnabokrostól a cö-
vekek, karók, mert az összenőtt  indák sorba 
rángatt ák ki egymást, egyiket a másik után! 
Egész országutat vágott  magának a málnásba, 

ami csak úgy porzott  utána, mintha egy sereg 
vonult volna végig rajta! Persze, aztán nagyon 
meglepődtünk, hogy a Mi Ityánk itt  hagyott  
minket a nagy rakás epresben. Így aztán mi 
is elhúztuk a csíkot….  Nem akartuk, hogy 
a 40 kilós kisöreg felismerje valamelyikün-
ket. Később a kunyhójában, ahogy Ityám 
szárított a a ruháit – mert úgy megijedt, hogy 
ruhástul szaladt át a zátonyra – elkezdett  ma-
gyarázkodni. Azt állított a, hogy azért jött  el, 
mert melege volt és fürödni akart…. Tud-
juk! – mondtuk neki. Állítólag nem is vett e 
észre, hogy jött  valaki. „Tényleg, jött  valaki?” 
– kérdezte meglepett en. Persze, ezt már nem 
hitt e el neki senki. Nagyot csalódtunk benne, 
hogy a mi óriás példaképünk hatalmas testé-
ben egy kis nyuszi szíve dobogott . Ezek után 
már mesélhetett  nekünk, a meséit sem vett ük 

komolyan. Unalmas lett . Be- beszólogatt unk 
neki, hogy: „Na, aztán felébredtél!” vagy „Be-
lelógott  a kezed ugye a bilibe!”.
Lassan elmaradoztunk tőle, és már zsíros ke-
nyeret sem kapott , mivel nem vitt ünk neki. 
Megszűnt a mítosz, már nem volt erős, vé-
delmező óriás. A Mi Ityánk! Egy nagydarab, 
nevetséges, gyáva, hazug csavargó lett  belőle. 
Egy idő után ő is észrevett e magát, összeszed-
te a batyuját, vett e a bunkós vándorbotját, és 
„azzal az ököllel” elindult mezítláb haza, Esz-
tergomba…. Soha többé nem látt uk, és nem 
is hallott unk róla!
Remélem, a meglopott  Pánczél bácsi onnan 
fentről megbocsát nekünk, és a többiek is 
nekem, ha még élnek, hogy most elárultam 
mindent….

POPELKA ADOLF

M3 metró felújítása
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Kedves Háziasszony!

Az idén elégedett ek lehetünk a napfény ál-
tal nevelt sok-sok zöldséggel. A szép nagy-
ra nőtt  sütőtökről nem is beszélve, mert, 
ahogy megjelenik a piacokon, biztosak 
lehetünk abban is, hogy beköszönt az ősz. 
A sütőtök – a kukoricához és a burgonyá-
hoz hasonlóan – Amerika felfedezése után 
került földrészünkre, őshazája Közép- és 
Dél-Amerika trópusi vidéke. Valamikor a 
kukorica köztes növényeként termelték. 
Amikor a kukoricát letörték és a szárát is 
levágták, különös látványt nyújtott  a föl-
dön heverő töktermések szürke tömege. 
A hamvas héjú, sárga húsú óriástököt sze-
letekben, a körte-, sonka-, illetve kanadai 
tök néven ismert, kisebb termetű rokonait 
egyben vásárolhatjuk. Jelentős mennyisé-
gű karotint (az A-vitamin elővitaminját), 
C- és B-vitamint, számos fontos nyomele-
met, cinket, vasat, kalciumot is tartalmaz, 
érdemes gyakran fogyasztani.
Magjából hidegen nagy biológiai értékű 
olajat sajtolnak, ami salátaöntetbe nagy-
szerű. A héj nélküli tökmaggal salátákat 
dúsíthatunk, de kávédarálón megdarálva 
pástétomokba is keverhetjük. A sütőtök 
magja megpörkölve kellemes ropogtatni 
való. A tököt általában csak sütve készítjük 
el, pedig leves, püré, lekvár vagy saláta is le-
het belőle.

Sütőtök ivólé
Egy 1,5 kilós sütőtököt meghámozok, a 
magjait kikaparom, és húsát kockákra vá-
gom. 1 liter vizet öntök rá, puhára főzöm, 
majd kissé hűlni hagyom és turmixolom. 
1 liter vízzel hígítva újra felforralom. Azon 
forrón előmelegített  üvegekbe töltöm, és 
szárazgőzben hagyom kihűlni.

Tejszínes sütőtök krémleves
80 deka sütőtököt meghámozok, a mag-
jait kikaparom, húsát pedig apró kockákra 
vágom. 1 közepes fej megtisztított , felaprí-
tott  vöröshagymát 1 deci vízben megpu-
hítok, hozzáadok 3 evőkanál olajat, majd 
a tökkockák következnek. Kevergetve 2-3 
percig pirítom, megsózom, és 1 liter vízzel 
felöntöm. Amikor felforrt, 1 evőkanál házi 
készítésű ételízesítőt beleszórok, és leföd-
ve, takaréklángon puhára főzöm.
Kissé hűlni hagyom, majd turmixolom, és 
2 deci tejszínnel dúsítom. Az így elkészült 

levest citromlével pikánsra ízesítem, 2 ge-
rezd apróra vágott  fokhagymával meg zsá-
zsával fűszerezem. Puff asztott  durumbú-
zával vagy reszelt sajtt al tálalom. Hidegen, 
melegen egyaránt kiváló.

Sütőtökös csirkeragu
2 nagyobb csirke mellet kicsontozok, 
majd apró kockákra vágom. Megsózom, 
borsikafűvel és curryporral fűszerezem, 
majd 2 evőkanál olajon kevergetve megsü-
töm. Ha szükséges, pár csepp vizet is öntök 
alá. 50 deka sütőtököt meghámozok, kima-
gozom, húsát a csirkéhez hasonlóan apróra 
vágom. 1 fej vöröshagymát megtisztítok, 
apróra vágok, és 1 deci vízben puhára páro-
lok. Ekkor hozzáadok 2 evőkanál olajat és a 
kockákra vágott  sütőtököt. Fél citrom levét 
ráfacsarom és kis lángon puhára párolom. 
Utána a megsült csirkemellhez öntöm, 1 
csésze leszemezett  szőlőt adok hozzá, vala-
mint 1 deci tejszínnel meglocsolom.
A tűzről lehúzva 1 közepes apróra vágott  
paradicsommal és szójamártással ízesítem. 
Barna rizst kínálok hozzá köretként, mely-
nek tetejére friss apróra vágott  citromfüvet 
hintek.

Sütőtök köretként
80 dkg sütőtököt meghámozok, a magjait 
kikaparom és a húsát kockákra vágom. 1 
nagy fej vöröshagymát fölaprítok, és l dl 
vízben megpuhítok. 5 deka margarinnal 
elkeverem, majd a kockákra vágott  sütőtö-
köt is hozzáadom. Megsózom, 1 evőkanál 
barna cukorral édesítem. Lefödve 8 percig 
párolom, ekkor hozzáadok 50 deka meg-
hámozott , negyedekbe vágott  almát. 1 deci 
vízzel felöntöm, és addig – kb. 5 percig – 
forralom, amíg a leve teljesen elfő. Ekkor 

borsikafűvel és majorannával fűszerezem. 
Sült csirkéhez tálalom.

Bazsalikomos sütőtöksaláta
50 deka tököt tisztítás után kis kockákra 
vágok, és enyhén sós, forrásban lévő víz-
ben 5 percig főzöm. Utána leszűröm, és 
hűlni hagyom. 2 almát lereszelek, 1 fej vö-
röshagymát szeletekre vágok, és mindket-
tőt a kihűlt tökhöz keverem. (2 evőkanál 
csemegekukoricával lehet dúsítani). Végül 
4 deci kefi rt apróra vágott  bazsalikommal 
fűszerezek, és a salátára öntöm.

Sütőtöksaláta
50-50 deka sütőtököt és céklát nyersen 
megtisztítok, és almareszelőn legyalulom. 
Jól összekeverem, megsózom, egy kevés 
almaecett el meg mézzel pikánsra ízesí-
tem. Fél napra letakarva hűtőszekrénybe 
teszem, ezalatt  levet enged és összeérik. 
Tálaláskor 1 kiskanál reszelt tormát, meg 1 
evőkanál lenmagot is keverek bele. Ludas-
kásához is kitűnő.

Sütőtökkompót
1 kiló sütőtököt meghámozok, két cen-
tis kockákra vágok, és bő fél liter vízben 
10-15 percig főzöm. Hozzáadok még 2 
szem szegfűszeget, 1 citrom felét vékony 
karikákra szeletelve, végül 5 deka mazso-
lát is beleszórok. 8 deka barna cukorból 
karamellt készítek, amit 2,5 deci alma lével 
meg a tök főzőlevével fölöntök. A tűzről le-
veszem, kihűtöm, majd a másik fél citrom 
levét is hozzáadom. A gyümölcskompó-
tokat mindig étkezés előtt  kell fogyasztani, 
vagy étkezés után 3 órával.
Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Magyar konyha egészségesen – Sütőtök
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

November 3. / 18:00 Molnár Lídia fotókiállítás megnyitó Rendezvényközpont

November 11. / 10:00-12:00 Kézműves Kuckó – Márton-napi lámpás készítés Civilek Háza, Surány

November 20. / 18:00 Irodalmi Kávéház – Generációk találkozója: Szirony György és az Art osztály Rendezvényközpont

November 24. / 17:30-19:30 Kézműves Kuckó – adventi koszorú Civilek Háza, Surány

November 27. / 18:00 Barta Ágnes Meseillusztráció kiállítás megnyitó Rendezvényközpont

December 3. Adventi gyertyagyújtás Rendezvényközpont, Napsugár tér

December 6. Mikulás Bocskai tér

December 10. Adventi gyertyagyújtás Rendezvényközpont, Napsugár tér

December Adventi vásár Bocskai tér

December 13. / 15:00 Táncra magyar! – Duna szimfonikus zenekar Rendezvényközpont

December 17. Adventi gyertyagyújtás Rendezvényközpont, Napsugár tér

December 23. Mindenki Karácsonya Bocskai tér

December 24. Adventi gyertyagyújtás Rendezvényközpont, Napsugár tér

December 31. Szilveszteri bál Rendezvényközpont

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.

Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

Hétfő 16:30 – 18:30
Társasjáték és kártya klub – Szőcs Péter

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

Rendezvényközpont állandó programjai
Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel:26/ 200-013, 

E-mail: prk@pocsmegyer.hu

HÉTFŐ

 9:00 – 10:00 ......... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
 16:15 – 17:15  ..........  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 17:15 – 18:15  ..........  Gyermek show tánc – Kiss Ági

KEDD

 17:00 – 18:00 .............................. Karate – Sipos István
 19:00 – 20:30  .......................  Yin jóga – Székely Erika

SZERDA

   9:00 – 10:00 ......... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
 16:15 – 17:15  ..........  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 17:15 – 18:15  ..........  Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK
 17:00 – 18:00 ................................ Karate- Sipos István
 19:00 – 20:30  .......................  Yin jóga – Székely Erika
 19:00 – 20:15 ......................  Dinamikus – Szabó Erika
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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

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

Pócsmegyer Rendezvényközpont 06-26/200-013

Nyugdíjas klub 06-20/325-1960

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
dr. Kálmán Kreisz Ágnes 06-26/814-850 kalman.kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

Adóügyek
Kőbányai Jánosné

Hajdúné Kánai Enikő

06-26/814-848

06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu

ado2@pocsmegyer.hu

Pénzügy
Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

06-26/814-846

06-26/814-849

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó
(Építési- műszaki és csatorna 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

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

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, Visegrádi u. 12., 

Tel.: 06-26/387-030 

Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27., 

Tel.: 06-26/312-650

Hétvégén és ünnepnapokon: 

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

13:00 óra után a központi ügyelet

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

Pócsmegyer, Ady E. u. 12., 
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092

TB finanszírozott rendelési ideje

Hétfő:  ......................................... 8:30 – 16:00

iskolafogászat:  ............... 9:00 – 11:00

Csütörtök:  ................................. 13:00 – 20:00

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első 
órájában jelentkezzenek!

Magánrendelés:

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

Előzetes bejelentkezés: Szekeres Erika
Tel.: 06- 26/395-123,  és  06-20/422-7092

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária

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

HÁZIORVOS
Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050

Csefó Tiborné Erika – Tel.: 06-20/327-9560

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

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

Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.

DunakanyarVet Állatorvosi Rendelő
Tahi, Elekfy Jenő utca 4., Tel.: 06-20/450-0709

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15., 

Tel: 06-70/369-1111

Hétfő – Péntek: ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

Szombat:  ...................................... 8:00 – 12:00
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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)

Kormányablak Tahitótfalu

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

Nyitvatartás:
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

Hulladékgyűjtési rend 2017
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

Zöldhulladék gyűjtő zsákok 50 Ft áron, a Szelektív hulladék gyűjtő zsákok 
térítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:

Pócsmegyer Község Önkormányzata (Hunyadi utca 6.),

Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Dátum Kedd

N
O

V
E

M
B

E
R november 7. Kommunális Zöld

november 14. Kommunális Szelektív

november 21. Kommunális Zöld

november 28. Kommunális Szelektív

D
E

C
E

M
B

E
R

december 5. Kommunális –

december 12. Kommunális Szelektív

december 19. Kommunális –

december 26. Kommunális Szelektív

Zöld Híd Régió Nonprofit 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
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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 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 hirdetéseket leadhatják a 
PRK-ban:  2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. 

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

Apróhirdetés

Tetőfedő, bádogos, lapostetők szigetelése és ácsmun-
kák. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384



26 PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2017. november



272017. novemberPÓCSMEGYERI KISBÍRÓ



28 2017. november PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ


