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Pócsmegyeri Kisbíró

1848. március 15.- re emlékezve az az-
napi események felsorolása már sokszor 
megtörtént. Én most Petőfi Sándorra 
szeretnék emlékezni, akinek a neve ös-
szeforr ezzel a gyönyörű ünneppel.

Szeretett és gyűlölt. Szerette az Al-
földet, amelynek a szépségét Ő fedezte 
fel, a simán, szelíden ballagó vagy zúgva, 
bőgve vágtató Tiszát. A haza változatos 
tájait, bérceit, váromladékait, a múlt em-
lékeit, a jelen képeit, amik mind igazabb 
jövőt követelnek, a ringó kalászok és vo-
nuló felhők tengerét, a Duna menti kis 
lakot, ahonnan harcos-dicsőséges útjára 
elindult. Szerette a népet, melyből véte-
tett, a hallgatag pásztort, a mosolygós 
falusi lányokat, a vonuló cigánykaravánt, 
a búvó betyárokat, a deresre húzott job-
bágyokat, a közkatonákat, akik ”na-
gyobbak mint a hadvezérek”, a bányák 
sápadt rabjait, az üveghuták munkásait, 
akikhez forradalmi szózatot intézett.

„Szeretlek kedvesem” - énekelte a 
világirodalom legsóvárabb s legtisztább 
szerelmi költeményét, de szerelménél 
is jobban: halálosan szerette a szabad-
ságot, a világszabadságot! Gyűlölte a 
királyokat, zsarnokokat, a „dicsősé-
ges nagyurakat”, a ”belső bitangokat”, 
gyűlölte a pöffeszkedőket, a nyegléket, 
a nép jogainak, javainak bitorlóit, elal-
kudóit, szellemének, értelmének, er-
kölcsének rombolóit, züllesztőit. ”És ti 
rablók!”- dörög a külföldön élő hazafi-
atlan mágnásokra.

„Amit orvosságra
Izzad kínnal e haza:

Elhordjátok idegen bálványtok,
A külföld oltárira.

Amiként ti e szegény hazából
Magatok száműzitek:

Vesse úgy ki csontotokat a sír
S a mennyország lelketek!”

A legizzóbb hazafi és a legeurópaibb 
magyar.

„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén ahol szemem

Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet bajnok nemzetem.”

Árad szívéből a vallomás, de tekin-
tete nem akad meg a haza határainál.

Öt nyelven olvas, politikailag is-
kolázott, kora társadalmi kérdéseiben 
járatos művész, aki agyába és lelkébe 
minden forradalmi szépséget és igaz-
ságot befogad, amit koráig Európa 
megálmodott. Nagy költő, nekünk a 

legnagyobb, de a nagyvilágon is kevés 
vetekedhet vele. Nyelvünk szavainak Ő 
adott új sugárzást, Balassi, Csokonai, 
Vörösmarty nyelvének dicsőségére Ő 
tette fel a koronát. Amit költő tudhat, 

mindent tudott. Szerelem, düh, felhá-
borodás, pajkosság, kacagás, mélabú és 
forradalmi hév, csapongó bölcselet és 
tűzhányó szenvedély láthatatlan kön-
nyedséggel rendeződik tökéletes for-
mákba költészetében.

„Lantom, kardom tied óh szabad-
ság!” Ez az ige ölt testet március 15-én. 
De nem csak a Pilvaxban, nem csak a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjén, a forrada-
lomban és szabadságharcban. Elejétől a 
végéig Ő fogalmazta meg legvilágosab-
ban, legkövetkezetesebben a nép, a nem-
zet érdekeit. Világnézete a szabadságot: 
az emberi szabadságot, a gondolati sza-
badságot, a sajtószabadságot, a nemzeti 
szabadságot, a világszabadságot tartja az 
élet mozgató erejének, a társadalmat for-
máló teremtő elvnek. A legelsők közül 
való, akik tenni mertek a honért, az első, 
aki meghúzza a vészharangot a külső és 
belső ellenség ellen, elsők között ragad-
ja meg a védelem és támadás fegyverét. 
Első honszeretetben, néphűségben, lán-
golásban, véráldozatban.

Utolsó egyszer volt csak, amikor a 
harc mezején a trombita hangja az ágyú-
dörej közepette életét menteni, menekül-
ni kellett volna a Segesvári csatasíkon.

Szemelvények a „Hazádnak rendü-
letlenül a magyar nép aranykönyve”c. 
műből.

Bartháné Varga Mária

Emlékezés március 15-re

Közterületek tisztán tartása
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Pócsmegyer Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 10/2004. (XI. 10.) rendelete a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántar-
tásáról szóló rendelete alapján a téli síkosságmentesítéssel összefüggő szóróanyag 
maradvány eltávolításáról az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodni.

Kérjük a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanaikkal közvetlenül 
érintkező járdaszakasz és az ahhoz tartozó közút felezővonaláig tartozó terület 
tisztántartásáról, szemét-és gyommentesítéséről gondoskodni szíveskedjenek! 

Az Önök által összegyűjtött homokot, illetve földet az úttest két szélén 
szíveskedjenek felhalmozni, melynek elszállításáról az Önkormányzat rövid 
időn belül gondoskodik.
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Február 28-án a Pázsit tó étteremben 
a VOSZ Közép-magyarországi Szerve-
zetének Pályázatkezelési és Projektfej-
lesztési Szekciója szervezésében került 
megrendezésre az a Közép Magyaror-
szági Önkormányzatok számára ren-
dezett konferencia, amelyen neves elő-
adók tartottak előadást többek között 
az energetika lehetőségeiről az önkor-
mányzati ingatlanok kapcsán, az ön-
kormányzatok informatikai és vezetési 
tanácsadóinak hasznosulásáról, illetve a 
rezsicsökkentés lehetőségeiről.

A konferencia védnöke a VOSZ-
KMRSZ elnöke dr. Marjay Gyula volt, 
díszvendégei pedig Kun Csaba a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumtól és dr. 
Homolya Róbert, a Miniszterelnökség 
Fejlesztési Irodáját Vezető helyettes 
államtitkár.

A lakosság körében is nagy érdek-
lődésre számon tartott két téma a ke-
rékpárutak a Dunakanyarban, illetve a 
környék Mentőszolgálati, Rendészeti, 
illetve Tűzoltósági helyzete.

Németh Miklós polgármester, va-
lamint Bornemisza Miklós, a VOSZ-
KMRSZ elnökének köszöntő beszédét 
követően Bérczi László, a Tűzoltósági 
Főfelügyelőség tűzoltó dandártábor-
noka tartott előadást a térség tűzvé-
delmi helyzetéről. Elmondása szerint a 
környező települések védelmét jelenleg 
két hivatásos tűzoltóság látja el: Vác és 
Szentendre.

Előadásában részletezte, hogy az 
egységes katasztrófavédelmi rendszer 
hatékony működése érdekében a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság ún. őrsöket hoz létre, amelyek 
működésével javul a katasztrófavédelem 
tűzoltó egységeinek reagálóképessége, 
hiszen a beavatkozó erőknek kisebb tá-
volságra kell vonulniuk, ezzel csökken 
a riasztás és a helyszínre érkezés között 
eltelt idő. A katasztrófavédelmi őrs 
a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok 
(HTP) tűzoltási és műszaki mentési 

feladatainak ellátására létrehozott, a 
parancsnokság székhelyétől eltérő ál-
lomáshelyen működő hivatásos tűzoltó 
egység. Hatásköre a tűzoltó-parancs-
nokság működési területének megha-
tározott részére terjed ki, amelyen belül 
24/48 órás készenléti szolgálati rend-
ben végzi feladatait az állomány. Az 
őrsprogram lényege, hogy nem önálló 
parancsnokságként, hanem egy meglévő 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság része-
ként, annak székhelyétől távolabb, tehát 
a „fehér foltokhoz” közelebb eső helyre 
helyez ki a katasztrófavédelem fél vagy 
egész rajt egy gépjárműfecskendővel. A 
program révén megnő azoknak a tele-
püléseknek a száma, ahol beavatkozásra 
alkalmas erő van jelen, vagyis ezeken a 
településeken és közvetlen környeze-
tükben a korábbinál gyorsabban meg-
kezdődhet a beavatkozás.

2011. július 21-én került aláírásra az 
a Társulási Megállapodás, amely Tahi-
tótfaluban jelölte ki azt a helyet, ami a 
helyi örsnek helyszínt biztosítana.

Így a 30 perces kivonulási idő 10 
perc alá csökkenthető lenne. A tervdo-
kumentáció, amely egy, a kor színvona-
lának megfelelő 2 állású tűzoltó, esetleg 
2 ágú mentőállomás megvalósítását tar-
talmazza, beadásra került a Járási Hiva-
talhoz, jelenleg engedélyezésre vár.

Az elsők között lesz a térség, ahol 
megvalósulhat a tűzoltóállomás létre-
jötte, hiszen a technikai és a személyi 
állomány (14fő) készenlétben várja 
Szentendrén az épület megépülését.

A kerékpárutak fejlesztésének le-
hetőségeiről, jelenlegi helyzetéről Ga-
rancsi István, a Magyar Természetjáró 
Szövetség Elnöke, miniszterelnöki 
megbízott tájékoztatta a jelenlévőket. 
Elmondása szerint kiírták azokat a 
közbeszerzési pályázatokat, amelyek 
a nyomvonalak tervezésére irányul-
nak. (Mi több, a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ által kiírt, 285 
kilométeres Rajka-Budapest szakasz 
tervezésére szóló pályázat beadási ha-
tárideje épp az előző napon, február 
27-én járt le. A tervezőnek több nyom-
vonalváltozatot kell bemutatnia, s ez a 
követelmény ad lehetőséget rá, hogy az 
európai hálózat elemeként elképzelt új 
bringaút a jelenlegi, kizárólag száraz-
földi vezetés helyett a szigetre is betér-
jen. A szerk.) 

Várhatóan április végén hirdetik ki a 
pályázat nyertesét, ezt követően a ter-
vezés átfutása legalább 8 hónap. A fő 
cél, hogy a Duna melletti nyomvonal 
– amely jó esetben nemcsak a száraz-
földön, hanem a szigeten is halad majd 
– minél gyorsabban és egyszerűbben 
elkészüljön. 

Ebben a koncepcióban 2 híd fog 
megépülni: az egyik Kisoroszinál, a 
másik a déli oldalon. Jelenleg nincs még 
kész tervezet a nyomvonalra vonat-
kozóan. Az elképzelések szerint 2014 
közepére-végére megvalósul a tervezés, 
ami azért is nagyon fontos, hogy mire 
az anyagi lehetőségek megnyílnak, el 
lehessen kezdeni a megvalósítást.

A konferencia teltházas teremben, 
késő délutánig tartó kötetlen beszélge-
téssel zárult.

Összefoglalta: 
Dudásné Tamási Anita

Fejlesztések a Szentendrei-szigeten
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS 

NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:
HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕN KÍVÜL A HIVATAL BEJÁRATÁT ZÁRVA TARTJUK, MELYNEK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK.
KÉPVISELÕ-TESTÜLET

Nem érdemes nagy téteket tenni a szi-
getmonostori autóshíd elkészültére. 

Először is gyanút ébresztő, hogy 
az önkormányzat fellebbezései, majd 
keresete ellenére az M0 északi hídja a 
mai napig zavartalanul üzemel (a falu 
által keresetben is támadott) ideiglenes 
használatbavételi engedéllyel. 

Másodszor is, – mint a Kisbíró is 
többször írt róla – az 1999-ben kiadott 
környezetvédelmi engedély szerint az 
autóút hídjának „megépítésével egy-
idejűleg szükséges Szigetmonostor 
községnek a 11. sz. főúthoz kapcso-
lódó Duna-ági átjárást közúti híd épí-
tésével biztosítani (tanulmányterv C 
változat)”. Ez ügyben azonban egyet-
len kapavágás sem történt, mégpedig a 
zárójeles megjegyzés miatt. A zöldha-
tóság számára a szentendrei Casinónál, 
azaz a Postás strandnál, a város kitűnő 
fürdőhelyén a többi variációhoz kép-
est elfogadhatónak tűnt a híd helye, de 
Szentendre ebbe végül nem egyezett 
bele. Azóta azonban nem sikerült olyan 
helyszínt találni, ami mind a vízbázisvé-
delem, mind Szentendre, mind az ügy-
ben döntő hatóságok számára megfele-
lő lenne és a kormány is hajlandó lenne 
finanszírozni a C változathoz képest 
felmerülő többletkiadásokat. 

Harmadszor pedig – és ez a fejle-
mény alighanem sorsdöntő lesz – a 
Környezetvédelmi Főfelügyelőség idén 
januárban új környezethasználati enge-
délyt adott az 1999-es helyébe, mégpe-
dig az M0 beruházója, a NIF Zrt. kérel-
mére. Formailag az állami társaság csak 
azt kívánta elérni, hogy immár végleges 
használatbavételi engedélyt kapjon, s 
ehhez beadott egy új környezeti ha-
tástanulmányt. Amely dokumentum 
– lássatok csodát – kimutatta, hogy 
ha a monostori kishíd nem épül meg, 
akkor az kifejezetten jótékony hatású 
lesz. Hiszen az építés és az üzemelés 
nem terheli a talajt, a vizeket. A zajra 
és a légszennyezésre vonatkozó állítá-
sai már nem álnak ilyen szilárd lábakon, 

viszont ez nem zavarta a főhatóságot. 
Sajátosan értékeli a tanulmány a tájra 
gyakorolt hatást is. Érdemes szó sze-
rint idézni: „a síkvidéki területeken a 
természeti tájelemek által meghatáro-
zott kismértékű horizontális tagoltsá-
got megtörő művi tájelemek egyálta-
lán nem kívánatosak”. Még jó, hogy a 
komp nem zavarja a szakértőket, akiket 
a nem síkvidéki „természeti tájelemet”, 
a pilisi hegyoldalt rondító építmények 
sem bántanak. De mindegy is: a zöldha-
tóság a kishídra vonatkozó egykori ki-
kötést tokkal-vonóval, C változatostul 
kihúzta az M0 északi szektorára adott 
új környezethasználati engedélyből. 
Működhet az M0 északi hídja, agyő 
„kishíd”.  

Szigetmonostor képviselőtestüle-
te és jegyzője február 15-én keresettel 
megtámadta ugyan a főfelügyelőségi 
határozatot, de különösebb illúziói 
senkinek sem lehetnek a végkimenetel-
ről, hiszen addig sem sikerült nekilátni 
legalább a kishíd építésének előkészüle-
teihez, amíg ez – elvileg – kötelező volt. 
Elég nyilvánvaló, hogy az állami sztrá-
daberuházó és az állami zöldhatóság 
egyazon oldalon áll, számos bizonyí-
ték van arra is, hogy a főfelügyelőség 
amúgy is gyakran dönt felső sugallatra 
a fajsúlyosabb ügyekben. Az autós kis-
híd helyett már az előző kormányzati 
ciklusban gyalogos-kerékpáros hidat 
ajánlott a kormány nevében Csepi La-
jos, a közlekedési tárca szakállamtitká-
ra – még 2008. szeptemberében. (Erről 
is írtunk a Kisbíró 2009. márciusi és 
2008. októberi számában.) Utóbb kor-

mányhatározat is rögzítette az ajánlat 
fő elemeit, de a Horányért Egyesület 
által kikényszerített helyi népszavazá-
son – amin a jogosultak 62 százaléka 
vett részt - a többség, 82,77 százalék az 
ajánlat elutasítása mellett tört lándzsát. 
Világos, jobba örültek volna egy autós 
hídnak, mint egy gyalogosnak. De hát 
nem a népszavazás dönt ebben az ügy-
ben, az csak a helyi önkormányzatot 
kötelezi, hogy kösse az ebet a karóhoz. 

Most azonban – amint a peres eljárás 
véget ér – várhatóan mégis irányt kell 
váltaniuk az autós kishídért lobbizók-
nak, s előbb-utóbb bele kell törődniük 
a realitásokba: egyelőre – jó esetben 
- egy gyalogos hídnak van esélye Pócs-
megyer-Szigetmonostor térségében. 
Valljuk be, az utóbbi helyszín a való-
színűbb, mivel a fővárosi agglomeráció 
területrendezési tervéről szóló, utoljá-
ra 2011-ben módosított törvényben a 
„térségi mellékutakon tervezett Duna-
hidak” címszó alatt Szigetmonostor-
Szentendre szerepel, de Pócsmegyerről 
nincs benne említés. A törvényben az 
európai kerékpárút-hálózat fő elemeit 
is felsorolják, sajnálatos módon a sziget 
nem szerepel benne, pedig ez újabb érv 
lenne a gyalogos-kerékpáros híd mel-
lett. Biztató azonban, hogy Garancsi 
István, a kerékpáros turizmus és köz-
lekedés fejlesztésével foglalkozó mi-
niszterelnöki megbízott a napokban e 
tervek felülvizsgálatának lehetőségéről 
tájékoztatta a szigetieket. Ez azonban 
már egy másik történet, amiről a beszá-
molót a Kisbíró 2. oldalán olvashatják. 

Szabó Gábor

Szigetmonostori híd 
Autós helyett gyalogos – talán 2020-ig?

Helyesbítés
A Pócsmegyeri Kisbíró februári számában 

az anyakönyvi eseményeknél tévesen jelent meg egy kisgyermek 
születési neve. Helyesen Gresó Alexandra Magdolna. 
A hibáért ezúton is elnézést kérünk az érintettektől.
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Február 14-én 18 órakor vette kezdetét 
a rendes Képviselő-testületi ülés, mely-
nek kezdetén Gombás Jenő alpolgár-
mester köszöntötte a megjelenteket.

A Testületi ülés kezdetén az Ön-
kormányzat 2013. évi költségvetésének 
megvitatására került sor. Fazekas János 
képviselő tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a Pénzügyi Bizottság az előter-
jesztést megtárgyalta, és az alábbi mó-
dosításokat javasolta: 

Az Arany János utcai telekértékesí-
tést ki kell venni a bevételek közül. A 
Napsugár térre tervezett összeg ma-
radjon benne a költségvetésben, mivel 
a terveket feltétlen el kell készíttetni, 
mert ha pályázati lehetőség nyílik a be-
ruházásra, akkor rendelkezzünk vele. 
Pályázatot kell keresni a faluban lévő 
utak felújítására. Itt kívánjuk megje-
gyezni, hogy a surányi utak felújítását 
a várható csatornaberuházás késlelteti. 
A Táncsics út, Hunyadi út, Dózsa Gy. 
út, Ady E. utca, Borbála sétány, Tabán 
és Aradi utcák felújításának terveire 
keretet kell biztosítani. A beruházások 
kivitelezésének költségeire a fedezetet  
a költségvetésben biztosítjuk. A módo-
sításokkal együtt javasolta a költségve-
tési rendelet és a határozat elfogadását.

A költségvetést a Képviselő-testü-
let egyhangú igen szavazattal,  231.847 
ezer forint kiadási,     204.231 ezer forint 
bevételi főösszeggel, 27.616 ezer forint 
forráshiánnyal - melyből 13.616 ezer 
forintot az előző évi pénzmaradvány-
ból, a többit fejlesztési hitel felvételével 
finanszírozza - elfogadta és megalkotta 
Pócsmegyer Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 1/2013. (II. ...) 
önkormányzati rendelete az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről.

A beruházások 2013. évi tervezett 
összege 22.308 ezer forint.

Ezt követően a jegyzőasszony is-
mertette az előterjesztést a 2013. évi 
teljesítménykövetelmény célok megha-
tározásáról.

Molnár Gyöngyi javasolta az előter-
jesztés szerinti kiemelt célokat elfogad-
ni. Elmondása szerint 50%-al emelheti, 
20%-al csökkentheti az alapilletményt. 
A bért az előző év teljesítménye után le-
het eltéríteni, mely december 31-ig tart.

Az előterjesztés a 23/2013. (II. 14.) 
Ök. sz. h a t á r o z a t- tal 5 igen szava-
zattal elfogadásra került.

A következő napirendi pont előter-

jesztés a 2013/2014-es nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok számáról, 
valamint az intézményben a beiratko-
zás időpontjának meghatározásáról.

Molnár Gyöngyi jegyző tájékoztatta 
a Testületet, hogy az OKS Bizottság ja-
vasolta a Testületnek a határozat elfoga-
dását azzal a változtatással, hogy az első 
pontba konkrét dátumok kerüljenek. 

79 fővel, maximális kihasználtság 
mellett fognak zárni ebben a nevelé-
si évben. Ebből a vezető szerint 26 fő 
elballag. Aug. 31-ig 19 gyermek tölti 
be a 3. életévét, melyből 3 már most is 
óvodás. 2 fő más településen jár óvodá-
ba. A létszám így 67 fő lesz. Az óvoda 
kapacitása 66 fős (2 csoport 25-25 és 
1 csoport 16 férőhelyes). A harmadik 
csoportszoba működési engedélyének 
módosításához folyamodunk, kérjük 
annak 25 főre való emelését. A közne-
velési törvény lehetőséget ad arra, hogy 
nevelési év közben a létszámot eltérít-
sük, azonban arról nincs információ, 
hogy ezt ki kezdeményezheti.

Az előterjesztés elfogadásával az 
alábbi határozat született:

24/2013. (II. 14.) Ök. sz. h a t á r 
o z a t:

1. Pócsmegyer Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Barangoló Óvodába a 
2013/2014-es nevelési évre 2013. ápri-
lis 22.-én, 23.-án, 24.-én és 25.-én 8-16 
óráig lehet beiratkozni.

2. Pócsmegyer Község Önkor-
mányzatának Képviselő Testülete úgy 
határoz, hogy a Barangoló Óvodában 
a 2013/2014-es nevelési évben 3 óvo-
dai csoport indítható.

2. Pócsmegyer Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
Barangoló Óvoda nyári zárva tartá-
sának idejét 2013. július 15-től 2013. 
augusztus 16-ig határozza meg.

A továbbiakban az Mötv. rendelkezé-
se alapján a Polgármesteri Hivatal nevé-
nek módosítására került sor. Az új név: 
Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal.

A ROMA Nemzetiségi Önkor-
mányzat megszűnt, így kikerül az 
SZMSZ-ből a rájuk vonatkozó rész.

A Képviselő-testület bizottságai a 
testületi ülést megelőzően elfogadták 
évi munkatervüket.

Összefoglalta 
Dudásné Tamási Anita 

Klibán Zita jegyzőkönyve alapján

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Pályakezdők, figyelem! Íme, egy 
fontos lehetőség! 

Kifizeti a 
béredet az állam

Újra indul az Első munkahely garan-
cia program

Újra elindul a pályakezdőket támoga-
tó Első munkahely garancia program 
március 1-jén, a támogatás összege 
5 milliárd forint, amelyből legalább 
7200 fiatal támogatható - jelentette be 
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium foglalkoztatásért felelős 
államtitkára.

A programra szakképzett és szak-
képzetlen 25 év alatti fiatalok jelent-
kezhetnek a munkaügyi kirendeltsé-
geken, ahol munkaadót is segítenek 
keresni számukra.

Fél évig fizetik a bért
A munkaadó legfeljebb hat hónapig 
kapja meg a pályakezdőnek fizetett 
munkabért és közterheit, viszont 
utána a foglalkoztatási idő felének 
megfelelő továbbfoglalkoztatást kell 
vállalnia. A továbbfoglalkoztatásra a 
munkahelyvédelmi akcióterv szerinti 
támogatás jár. A munkabér legfeljebb 
a minimálbér másfélszerese lehet - is-
mertette a részleteket az államtitkár.

Forrás: MTI

Nőgyógyászati 
rákszűrés

2013. 04. 25-én 8-12 óráig ultrahang-
gal egybekötött komplex rákszűrést 
végez Dr. Kovács Iván a Szentendrei 
Szakrendelő rendkívül nagy tudású 
főorvosa. 

Helyszín: 
Pócsmegyer Ady E. út 12. 

(tanácsadó)
A vizsgálatra időpontot kell 
kérni Gyöngyösiné Baranyi 

Mária védőnőtől. 
Személyesen és vezetékes telefonon 
(06 26-395-123) kedden 8:30-10-ig, 
szerdán: 8:30-12:30-ig, illetve a 06-
30-694-32-65 számon egész nap.
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Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam 
Önöket településünk közbiztonsági 
helyzetének alakulásáról.

Mindenképpen említésre méltó, 
hogy a 2012-es évben településünkön 
csökkent a bűncselekmények száma 
az előző évhez képest. A legnagyobb 
problémát Pócsmegyer területén – a 
terület sajátosságiból adódóan – évről 
évre a betöréses lopások jelentik. Eb-
ben leginkább településünk surányi 
része számít fertőzöttnek. A rendőr-
ség azonban mindent megtesz annak 
érdekében, hogy növelje a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét, és ezzel a 
betöréses lopások számát csökkentse. 

Ezt a számadatok is tükrözik, hiszen 
jelentős csökkenés figyelhető meg en-
nél a bűncselekménytípusnál a 2011-es 
évhez viszonyítva. 

A csökkenés okai közé sorolható, 
hogy a rendőrség nagyobb óraszámban 
tartózkodik közterületen, emelkedett 
a járőr- és figyelőszolgálatok száma, 
Pócsmegyer és Szigetmonostor terü-
letén a rendőrség mellett folyamatosan 
szolgálatot teljesítenek a Polgárőrség 
munkatársai is, továbbá a közrendvé-
delmi,- és bűnügyi munka hatékony-
ságának növelésében, valamint a meg-
előző tevékenységben a Tahitótfalu 
Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő őrs-
nyomozónk is tevékenyen részt vesz. 

Szerencsére a szomszéd település, 
Szigetmonostor tekintetében sem álla-
pítható meg emelkedés a bűncselekmé-
nyek számának tekintetében, a betöré-
ses lopások száma pedig Pócsmegyeré-
hez hasonló csökkenést mutat.

Természetesen a kedvező szám-
adatok ellenére nincs okunk karba tett 
kézzel hátra dőlni, sőt, a rendőrség 
egyre nagyobb rendőri jelenléttel és a 
különböző, már ismert vagy részben 
feltérképezett bűnözői csoportok kiik-
tatásával fog hozzájárulni ahhoz, hogy 
biztonságosabb, élhetőbb települést 
mondhassunk magunkénak.

Bodor Róbert r. tzls.
körzeti megbízott

RENDŐRSÉGI HÍREK

Ügyfélfogadási rend 
változás Szentendrén

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pest megyében a járási székhe-
lyen – így a Szentendrén – működő okmányiroda ügyfélfogadási 
rendje megváltozott!

2013. február 1-től Szentendrén minden hétköznap reggel 8 és 
este 8 óra között, változatlan helyen – a Városház téren – nyílik 
lehetőség ügyintézésre az állampolgárok számára.
Fontosabb telefonszámok:
Általános tájékoztatás: 06-26-503-300
Vezetői engedély, személyi igazolvány, parkolási igazolvány: 
06-26-503-374
Gépjármű ügyintézés: 06-26-503-300
Útlevél, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, egyéni vállal-
kozói igazolvány: 06-26-503-383
Járási hiv. titkársága: 06-26-501-900

Munkaügyi Kirendeltség 
új címe

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormány-

hivatal Szentendrei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségé-

nek ügyfélfogadási helye 2013. március 21. napjától az alábbira vál-

tozik: 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1. (a Szentendrei Járási 

Hivatal Földhivatalának épülete)

A változás nem érinti az ügyfélfogadási rendet és az egyéb el-

érhetőségeket (telefon, faxszám, postafiók cím stb.) Elérhetőség: 

06-26-302-889, 310-300

Illetékmentes a 
fizetési kedvezmény 

a magánszemélyek részére

Az újév kedvező változást hozott az adótartozásu-

kat fizetési kedvezmény igénybevételével rendezni 

szándékozó magánszemélyek és egyéni vállalko-

zók számára.

Ilyen jellegű kérelmük elbírálásáért az illeték-

törvény alapján már nem kell megfizetni a korábbi 

3 000 Ft-os eljárási illetéket. A jogszabály-módosí-

tás nem csak az ügyfelek részére teszi olcsóbbá az 

eljárást, hanem az adóhatóság ügyintézése is egy-

szerűbbé válik.

A fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmet 

az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett 

adózók a NAV honlapjáról  letölthető FAM01 jelű 

adatlapon kizárólag elektronikus úton adhatják be, 

de erre – a hagyományos papír alapú ügyintézés 

mellett – lehetőségük van a bevallási kötelezettsé-

güket nem elektronikus úton teljesítő magánsze-

mélyeknek is.

A témával kapcsolatban bővebb felvilágosítás 

kérhető a NAV általános tájékoztató telefonszá-

mán (40/42-42-42), vagy személyesen az ügyfél-

szolgálatokon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Észak-magyarországi Regionális Adó Fő-

igazgatósága
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Vigyázz, kész, rajt: 
elkezdődött a pollenszezon!

Az ÁNTSZ figyelmeztet
Megjelentek az első pollenszemek a leve-
gőben, de tüneteket még nem okoznak. 
Az égerre és a mogyoróra érzékenyeknek 
azonban fel kell készülniük arra, hogy a 
pollenterhelés az időjárás enyhülésével 
együtt növekedhet.

Az allergiások az idén először inter-
netes „Pollen Napló”-t is vezethetnek. 
Többek között erről beszélt dr. Páldy 
Anna, az Országos Környezetegészség-
ügyi Intézet főigazgató-helyettes főorvo-
sa az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban 
tartott budapesti tájékoztatón.

A légköri allergének mennyiségét a két 
pollenszezon közötti időszakban is folya-
matosan figyelemmel kíséri az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet (OKI). A 
téli fagymentes, enyhébb időszakokban az 
allergén gombák koncentrációja időnként 
megemelkedhet és elérheti a tüneteket 
okozó szintet is. A fűtési szezonban pe-
dig a beltéri allergénterhelés révén gyako-
ribbá válhatnak a penészgomba és poratka 
által kiváltott allergiás megbetegedések. 
A fák közül először az éger és a mogyoró 
kezdik el szórni virágporukat - az időjárás-
tól függően - január-február hónapokban, 
és rossz hír az allergiásoknak, hogy az első 
pollenszemek idén már megjelentek a leve-
gőben. Az OKI szakemberei az időjárási 
adatok elemzése alapján arra számítanak, 
hogy az időjárás enyhülésével tüneteket 
okozó mennyiségben is megjelenhet a le-
vegőben az éger és a mogyoró virágpora. 

Vezessen naplót!
Idén az OKI - egy nemzetközi együttmű-
ködés részeként - az allergiások számára 
egy úgynevezett Pollen Napló elnevezé-
sű szolgáltatást indít. A www.pollendia-
ry.com/Phd/hu címen elérhető webla-
pon egy gyors regisztrációt követően az 
allergiások személyre szabott, hasznos 
információhoz juthatnak tüneteik és 
a pollenkoncentráció összefüggéséről. 
Ennek segítségével követhetik, hogy a 
lehetséges tünetek hogyan függnek ös-
sze azzal a légköri pollenkoncentráció-
val, amit adott időszakban a tartózkodá-
si hely közelében mértek. A tartózkodá-
si helyet az allergiás adja meg, az adatbá-
zis egész Európára érvényes. Ha valaki 
nem tudja, hogy mire allergiás, akkor a 
napló segítségével akár ezt is kideríthe-
ti. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a 
Pollen Napló tartalma nem helyettesíti 
a szakorvosi tanácsadást, kezelést. Az 
OKI a felhasználók figyelmét nyoma-
tékosan felhívja arra, hogy tüneteikkel 
forduljanak kezelőorvosukhoz, és ne 
kezdjék el saját magukat kezelni, illetve ne 
módosítsák az orvos által előírt kezelést. 
A névtelenül rögzített információkat az 
OKI szakemberei is hasznosítani tudják. 
Így például a naplózás segítheti a tünete-
ket okozó pollen koncentrációk ponto-
sabb megállapítását. Azt remélik, minél 
többen csatlakoznak a honlaphoz, annál 
pontosabb ismereteik lesznek a tünetek és 
a pollen koncentráció összefüggéséről.

Forrás: www.hazipatika.com

Mint arról több ízben szót ejtettünk és 
lakosaink is megtapasztalhatták, 2013.
év januárjától új közszolgáltató, a Zöld 
Híd Régió Kft. látja el településünkön a 
lakossági kommunális hulladék kezelé-
sét, begyűjtését és elszállítását.

A XXI. századi környezetvédelmi 
kultúra követelményeinek és elvárásá-
nak minden tekintetben megfelelő hul-
ladékkezelést biztosító háttérrel rendel-
kező cég az eddigi partnereinktől eltérő, 
szélesebb körű szolgáltatással áll rendel-
kezésünkre.

Szerződéstervezetük alapján hívjuk 
fel lakosaink, üdülőtulajdonosaink fi-
gyelmét az említett szolgáltatásokra. A 
szemétszállítás napja: hétfő. (A vasár-
napi elszállítást sajnos nem tudja telje-
síteni a szolgáltató.)

A szemét elszállítása 80-120-240-
1100 literes kukákban, üdülőtulajdono-
sok esetében a cég emblémájával ellátott 
zsákban is, melyet a későbbiekben bocsát 
az igénylők rendelkezésére Zöld Híd 
Kft. A megtelt kukaedényekhez plusz 
emblémás zsákok 
vásárolhatók.

Ú j d o n s á g , 
hogy a szelektív 
hulladékért (üveg 
kivételével) min-
den hónap első 
hétfőjén házhoz 
megy a szolgálta-
tó, ehhez nagy-
méretű díjmentes 
zsákokat helyez-
nek el az ingat-
lanoknál, igény 
szerint többet, de 
bármilyen átlát-
szó zsákban, vagy 
tasakban kihe-
lyezhető a szelek-
tív hulladék. Így 
egy idő után meg-
szűnik a szelektív 
gyűjtő sziget, az 
üveg elhelyezésé-
re szolgáló konté-
ner kivételével. 

Szintén örven-
detes újdonság, 
hogy minden hó-
nap utolsó hét-
főjén emblémás 

zsákban a zöld (bio) hulladékot viszik 
el ingatlanunk elől. A lomtalanítás kis-
sé kényelmetlenebb lesz, előrelátha-
tólag május végére ütemezi az önkor-
mányzat, de a felesleges tárgyainkat az 
elszállítást megelőző utolsó napokban, 
kijelölt gyűjtőhelyekre kell elvinnünk, 
ahonnan a közszolgáltató elszállítja. A 
80-120-240-1100 literes hulladéktároló 
/kuka/ edények megvásárolhatók, vagy 
bérelhetők a szolgáltatótól. A zöld 
hulladék és többlethulladék gyűjtésé-
re szolgáló zsákok kaphatók a surányi 
révnél lévő élelmiszerboltban, a Sziget 
úti Maribel boltban és a Kossuth utcai 
Iparcikk boltban. A kapcsolatos árak-
ról a későbbiekben, a szerződés aláírá-
sát követően adunk tájékoztatást.

Rövid időn belül közöljük a Zöld 
Híd Régió Kft. ügyfélszolgálatot ellátó 
munkatársának nevét és telefonszámát, 
aki a jövőben az ügyfelek rendelkezé-
sére áll a szemétszállítással kapcsolatos 
ügyes-bajos dolgaikban.

Csémy Istvánné

A Zöld Híd Régió Kft. 
szemétszállítási szolgáltatásai
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Az iskolaérettség első sorban nem a születés-
napok számán, hanem fizikai, pszichológiai 
és szociális szempontokon múlik. Íme a leg-
fontosabb pontok!

Az elmúlt hetekben több cikk is meg-
jelent a sajtóban arról, hogy új szabályozás 
lép érvénybe: kötelezővé tennék hároméves 
kortól az óvodát. Ez szakértők szerint a 
helyhiány miatt azzal jár majd, hogy a hat-
éveseket automatikusan iskolába küldenék 
- ha érett rá, ha nem. 

…
110 centi és 20 kilogramm

…
Milyen élettani változások zajlanak ek-
kor? A kisgyermek testalkatát az iskolás 
testforma váltja fel, harmonikusabb test-
arányokkal. (Általában a legalább 110 cm 
testmagasság és a 18-20 kg testsúly elérését 
tekintik az iskolaérettség feltételének, de 
természetesen ezek nem kőbe vésett, szi-
gorú feltételek.) Az idegrendszer kiegyen-
súlyozottá válik, a gyermek uralkodni tud 
mozgásvágyán, egyre jobban szabályozza, 
koordinálja a mozgását. Képes az úgyneve-
zett finom mozgásokra, amelyek az írásta-
nuláshoz szükségesek.

Megjelenik a tudásvágy
A pszichológiai érettség lényeges eleme a tu-
dásvágy megjelenése, az, hogy érdeklődéssel, 
várakozással tekintsen az iskola elé. Ebben a 
korban a gyerekek képesek uralkodni az ér-
zelmeiken, bizonyos fokú akaratuk, feladat- 
és szabálytudatuk, monotónia-tűrésük van. 
A kiegyensúlyozottan fejlődő hatéves gyer-
mek képes 10-15 perces aktív figyelemre, 
akaratlagos figyelem-koncentrációra, emlé-
kezőképessége képessé teszi szó- szám és 
mondatemlékek felidézésére. Bizonyos el-
vont fogalmakat kell tudnia, logikai művele-
teket végeznie. Anyanyelvi illetve matema-
tikai tárgykörben az óvodában elsajátítandó 
ismeretanyagnak birtokában kell lennie.
Fontos az is, hogy az iskolába lépő gyermek 
minél fejlettebb beszédkészséggel rendel-
kezzen, helyes hangképzéssel és értelmesen 
tudja kifejezni gondolatait, élményeit. Az 
iskolaérettségi vizsgálatokhoz mindezeken 
túl a megfelelő egészségi állapot, az ép ér-
zékszervek vizsgálata is hozzátartozik.

Mikor tekinthetünk egy kisgyereket 
iskolaérettnek? Dr. Pusztai Éva, a tanulás-
módszertan.hu trénere az alábbiakban fog-
lalta össze az iskolaérettség feltételeit:
• Tudjon legalább négy órán át meghatáro-
zott szabályok szerint viselkedni. Nyugod-
tan ülni a padban, figyelni a tanító szavára, 
válaszolni kérdéseire, és csak akkor szólalni 
meg, amikor engedélyt kap rá.
• Az iskolai helyzetet csak az a gyerek érti 
meg, aki pontosan érzi, tudja, hogy számá-
ra kezdetét vette valami új, ami sokáig fog 

tartani, és el tudja képzelni, hogy ennek a 
folyamatnak a végén őbelőle felnőtt - taní-
tó, sofőr vagy pilóta stb. lesz.
• A gyereknek rá kell hangolódnia arra, 
hogy a tanító által kijelölt feladatok elvég-
zését előbbre valónak tekintse minden más 
tevékenységnél. Például, ha azt írják elő, 
hogy három sor karikát rajzoljon, akkor 
éreznie kell, hogy ha unja is, ha nem is érti, 
mire jó, nem hagyhatja abba, nem rajzolhat 
helyette hajókat.
• Az iskolaérettséghez hozzátartozik, hogy 
a gyerek már nem akar mindent azonnal, 
tud várni. Nem sodorja el olyan könnyen 
az indulati feszültség, mint eddig, s így a 
feladat, a külvilág által megszabott köve-
telmény fölébe kerekedhet a játék illetve a 
képzelet okozta örömszerzésének.
• A szabálytudat kialakulásával, a szabályok 
belsővé válásával nő a gyermek fegyelme-
zettsége, a fegyelmezettség pedig növeli fi-
gyelmét, akaraterejét. Feladatvégzése során 
nincs már szüksége állandó külső kontroll-
ra, figyelmeztetésre, kezdenek kialakulni az 
önkontroll alapjai.

Szociális érettség
Nagyon fontos a gyermek szociális érett-
sége. Mennyire képes egy közösségbe beil-
leszkedni, a közösség szabályaihoz igazod-
ni, társaival való viszonyában milyen straté-
giákat és taktikákat alkalmaz, megtanult-e 

már bizonyos mértékig kompromisszumot 
kötni - ezek a tulajdonságok alapvetően be-
folyásolják a gyermek viselkedését, és egy 
új szituációban, új környezetben, többnyi-
re ismeretlen társaságban fokozottan érvé-
nyesülnek. Akik nincsenek hozzászokva a 
közösséghez való igazodáshoz, az esetleges 
konfliktus megfelelő kezeléséhez (mert 
például nem jártak óvodába vagy csak rend-
szertelenül), azoknak komoly nehézségeik 
támadhatnak. 

A nehezen alkalmazkodó gyermekek-
nek mindig több problémájuk adódik az 
iskolában is függetlenül az intellektuális tel-
jesítményüktől. A viselkedési, magatartási 
zavarok a legszembetűnőbben zavarják az 
iskolai munkát. A gyakori negatív értéke-
lés, esetleges büntetés ellenállást, agressziót 
válthat ki a gyermekből. Amennyiben ezt a 
problémát nem tudják megfelelően kezel-
ni, komoly problémái lesznek a tananyag 
elsajátításában, az iskolai előmenetelben és 
sikertelenné válhat. 

Emellett természetesen bizonyos intel-
lektuális ismeretekre is szüksége van az is-
kolába lépő gyereknek, de ezek jelentőségét 
kár lenne túlbecsülni, mivel a tapasztalatok 
szerint az iskolai sikertelenséget a legtöbb-
ször nem ezek, hanem a szociális, érzelmi 
“intelligencia” hiányosságai okozzák.

Partner: HáziPakita.com

Ezt jelenti az iskolaérettség

Mikor menjen iskolába a gyerek?

FELHÍVÁS – A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Szentendrei Tankerülete fenntartásában 

működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános is-
kolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2013. április 8 - 9. (hétfő, 
kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyer-
mek személyazonosítására alkalmas,  a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerületének igazgatója 
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Dala-Nagy Katalin tankerületi igazgató

2013. Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, 
utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Település: SZIGETMONOSTOR, PÓCSMEGYER
Köznevelési intézmény: ZÖLDSZIGET KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2015 Szigetmonostor, Mártírok u. 25-27.

Felvételi Körzet: Szigetmonostor és Pócsmegyer községek, 
Horány és Surány településrészek közigazgatási területe

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: 
Cházár András Többcélú Közoktatási Int. Bárczi Gusztáv Szentendrei Tagintézménye

2000 Szentendre, Kovács László u. 3.
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A húsvét az egyik legfontosabb ünnep 
a keresztények számára, ennek kö-
szönhetően Magyarországon is számos 
szokás, hagyomány alakult ki és maradt 
fenn ezzel kapcsolatban. Megünneplé-
séhez a falusi közösségekben különféle, 
nem egyházi szervezésű, vallásos rítu-
sok, szokások és hiedelmek fűződtek. - 
részben az egyházi liturgiával, rítusok-
kal szoros kapcsolatban, részben attól 
függetlenül. 

Húsvétvasárnap inkább az egyházi 
szertartásokhoz szorosabban kötődő 
szokások és hiedelmek dominálnak, az 
ünnep másodnapján pedig a népszokáso-
ké és a családi vendégségeké a főszerep.

Húsvét Magyarországon az év egyik 
legfontosabb vallási ünnepe, amely al-
kalmával Jézus Krisztus feltámadására 
emlékeznek meg. 

A húsvétot megelőző vasárnap - vi-
rágvasárnap - Krisztus diadalmas jeru-
zsálemi bevonulásának az ünnepe. En-
nek emlékére alakult ki a déli vidékeken 
a pálmás, az északibb tájakon pedig a 
barkás körmenet tartanak.

A húsvéti ünnepkör a farsang utá-
ni negyvennapos nagyböjttel kezdődik, 
amelynek mélypontja a nagypéntek, Jé-
zus szenvedéseink és kereszthalálának 
az emléknapja. Nagyszombaton szen-
telték meg a tüzet, illetve ezen a napon 
tartották vízszentelés szertartását is. 
Mindemellett a leglátványosabb nagy-
szombati szertartás a feltámadási kör-
menet volt.

Locsolkodás és tojásfestés
Húsvéthétfő a magyarok lakta terülteken 
a locsolkodás napja. A szokás eredete a 
régi időkbe nyúlik vissza, alapja pedig 
a víz megtisztító és megújító erejében 
gyökerezik, modern formában pedig a 
mai napig megmaradt. A locsolkodás 
hagyományának egyesek Bibliai erede-
tet is tulajdonítanak, mivel a feltámadást 
hírül vivő asszonyokat vízzel lelocsolva 
próbálták a katonák lecsendesíteni.

A tojásfestés a régebbi időkben nem 
kis ügyességet kívánt. A legegyszerűbb 
megoldás a vörös vagy lila hagyma héja, 
vörös káposzta vagy a zöld dió levének 
felhasználásával készült díszes tojás 
volt, de sok helyen a mai napig igye-
keznek megőrizni az egyes tájegysé-
gekre jellemző díszítési motívumokat, 
amelyek számos technikával (harcolás, 
hímezés, írás vagy akár patkolás) ké-
szülhet.

A locsolkodás és a tojásfestés ha-
gyománya azonban a városokban kezd 
kissé megfakulni, ezt a napot sok család 
inkább kirándulással vagy a rokonok 
meglátogatásával tölti.

A húsvét szimbólumai
Barka

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor 
az emberek ruhájukat és lombos ága-
kat terítettek a Megváltó elé az útra, 
ma ennek emlékére barkát szentelnek 
a templomokban. De a barkavirág mást 
is jelképez. Ahogyan véget ér a böjti 
időszak, úgy ér véget a tél is. A húsvét 
egyben az újjászülető természetnek is 
az ünnepe. A barka bolyhos virágainak 
különleges gyógyerőt tulajdonítottak 
régen. Ha a családi tűzhelybe dobták, 
megóvta a házat a bajoktól, gyógyszer-
ként pedig elmulasztotta a torokfájást.

Bárány
A húsvéti bárány Jézust jelképezi. A 
Bibliában is bárány szimbolizálta Krisz-
tust. Az ótestamentumi zsidók egyéves, 
hibátlan bárányt áldoztak, majd vérével 
megjelölték az ajtófélfát, így a Halál 
Angyala elkerülte házaikat. A húsvéti 
bárány mint jelkép éppen úgy kapcso-
latba hozható azzal, hogy a bárányok 
tavasszal jönnek a világra, mint azzal a 
máig közismert vallási tétellel, misze-
rint Jézus Krisztus áldozati bárányként 
halt kereszthalált az emberiség megvál-
tásáért. Ezért nevezik őt a mai napig 
Isten bárányának.

Nyúl 
A húsvéti nyúl szimbolikája nehezen 
megmagyarázható. Ugyan a bizánci ál-
latszimbolikában Krisztus jele volt, de 
valószínűbb, hogy Ostarával, a germán 
istennővel áll kapcsolatban. A monda 
szerint ugyanis a nyúl eredetileg madár 
volt, akire az istennő megharagudott, 
és ezért négylábú állattá változtatta. 
Az is előfordulhat, hogy egy félreér-
tés kapcsán került a húsvéti ünnepkör 
jelképei közé. Ma a legtöbb gyerek úgy 
tudja, hogy a „nyuszi hozza” a hús-
véti ajándékot, amit - ahol csak mód 
van rá - a szabadban, bokrok tövében 
elkészített, madárfészekhez hasonló 
kis fészekben, kosárkában helyeznek 
el. A húsvéti ajándékhozó nyúl képze-
te a polgárosult élet egyéb szokásaival 
együtt német földről honosodott meg 
hazánkban a múlt század óta. Eredetére 
kielégítő magyarázatot a német kutatók 
sem tudnak adni. Egyszerű tévedés-
re gyanakszanak: eszerint a tojáshozó 
császármadár, a Haselhuhn nevének le-
rövidülése volna a nyúl jelentésű Hase, 
mint a húsvéti nyuszi karrierjének elin-
dítója. 

Tojás
A húsvétnak Európa-szerte talán leg-
általánosabb jelképe a húsvéti tojás. 
Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a 
sziklasírt, miként a kifejlődött madár 

az őt fogva tartó tojás héját - szól a 
hasonlat. A tojás piros színe Krisztus 
kiömlött vérét jelképezi. A tojás a ter-
mékenység, a teremtés, az újjászületés 
legősibb jelképe. Nemcsak Európában, 
de Ázsiában is ezekkel a fogalmakkal 
hozzák kapcsolatba. Sok természeti nép 
teremtésmítoszában szerepel a tojás, 
egyes kultúrákban nemcsak az istenek 
születtek tojásból, de a halottak mellé 
is temették, a lélek újjászületését jelké-
pezve. A kereszténységben a feltáma-
dás szimbóluma is. Díszített tojásokat 
már avar-kori női sírokban is találtak a 
régészek, de feljegyzések szerint már 
az ősi Babilonban is festettek tojást. 
Később az egyiptomi templomokat is 
feldíszítették velük tavasszal. A tojás-
festés mindig az asszonyok és lányok 
feladata volt. A tojások színezésénél 
leggyakrabban a piros színt használták, 
mivel ennek mágikus erőt tulajdonítot-
tak. Nemcsak megvédelmez, de egyút-
tal Krisztus vérét is jelképezi.

Jóslás
Az ünnep (és a tojás) kiváló alkalom 
volt a jóslásra is. Nagypénteken feltör-
ve és egy pohár vízbe csurgatva a tojást 
formájából kiolvashatták, milyen lesz 
a következő évi termés. Egyes tájakon 
a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre a 
húsvétot megelőző estén, így megtud-
hatták, mi lesz leendő férjük foglalko-
zása: az, ami az ajtón belépő első férfié.

Ételáldás
Húsvétkor sok helyen fehér kendőbe 
kötött tányéron vitték a templomba a 
sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát, 
hogy a mise végén a pap megáldja, fel-
szentelje azokat. Az asszonyok sietve 
vitték haza a megszentelt ételeket, mert 
úgy tartották, aki gyorsan ér vissza a 
házába, az a munkában is ügyes lesz, aki 
lemarad, az pedig még abban az évben 
meghal. Az ünnepi asztalnál mindenki 
kapott egy kis szeletet a megszentelt 
ételből.

Bár sajnálatos módon a korok, az 
életmód és a szokások változása egyre 
ellaposodó világunkban a Húsvét ünne-
pét sem kímélték, de mivel számos olyan 
hagyománnyal rendelkezik, mely a ma 
emberének is tud nyújtani örömöt, re-
mélhetőleg nem fog néhány más hajdani 
ünnep szinte elfeledett sorsára jutni.

Így vagy úgy, bármit megőrizve is a 
múltból, a családok egyik legnagyobb 
közös ünnepe, ahol a szereteté és az 
együttlété a főszerep, s ezzel már eleve 
betölti szerepkörét  elszemélytelenedő 
világunkban!

Forrás: www.csaladivilag.hu

Húsvéti szokások, hagyományok
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Úgy is kezdhettem volna, hogy Isten 
Önnel kedves Olvasó! A stafétabotot 
átadtam, friss, fiatal, tele energiával kol-
leganőnek. 

Igazán nem illendő, hogy a Parnas-
szuson ülő nagy költőnk, Arany János 
szavaival éljek, de kísértésbe estem: ”le-
tészem a lantot, nyugodjék, tőlem ne 
várjon senki dalt”.

Röviden, a februári újság volt az 
utolsó szám, mely az én szerkesz-
tésemben látott napvilágot. Ezentúl a 
surányi nyugdíjasok vidám, elégedett 
életét élem és fogadom, hogy legfeljebb 
hetente egyszer telefonálok, hogy por-
zik az út, meg hepehupás, mire költik 
az adómat?

12 évvel ezelőtt szembesültem az-
zal a hivatali működésem során, hogy 
nincs igazán gazdája Pócsmegyer újság-
jának, 3-4 oldalon jelent meg, ráadásul 
még fizetni is kellett érte a boltokban, 
nem is csoda, hogy nem övezte nagy 
érdeklődés.

Egyszóval, fokozatosan kapcso-
lódtam bele az újsággal kapcsolatos 
teendőkbe, és kezdtem meg az együtt-
működést Deák Péterrel, - aki az első 

pillanatoktól ott bábáskodott a Kisbíró 
körül,- és együtt alakítottuk ki azt a kö-
zös tevékenységet, melynek eredménye 
az utóbbi évek sok olvasó által keresett 
és kedvelt Pócsmegyeri Kisbírója lett, 
köszönhetően a Képviselő-testületnek 
is az újság ingyenessé tételével.

Legfontosabb célunk a fontos helyi, 
illetőleg általános érdeklődésre számot 
tartó információk közzététele volt, 
melynek esetleges szárazságát kívántuk 
emészthetőbbé tenni, egyéb, olvasmá-
nyosabb írásokkal.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak mindazon ked-
ves közreműködőnek, aki nem sajnál-
ta a fáradságot és írásával hozzájárult 
– remélem, nem tűnök szerénytelennek 
– az újság sikeréhez:

Borszéki Ági reformkonyhájának 
remek receptjei, valamint Gyuri bácsi 
gyógyfüveinek ismertetése,

Kiss doktor úr világjáró, erdélyi és 
hazai utazásairól szóló remek stílusú 
írásai, amelyek nemcsak szórakoztatták 
az olvasót, de vele járhattuk be a temp-
lomokat, kastélyokat és múzeumokat, 
Bécsy Lászlóné Csöpike, az örök te-

vékeny, szervező, építő, toborzó, föld-
rajztudós, Borzsák Enikő, a helyi érté-
kek őrzője, kulturális és egyéb rendez-
vények szervezésének letéteményese és 
krónikása, Balogh Jánosné Dr. Horváth 
Terézia néprajzkutató és tudós, az álta-
la felkutatott és megőrzött pócsmegye-
ri hagyományok közreadója és végül 
Asztalos Lajos, utolérhetetlenül derűs 
történetei. Ők a rendszeresen publiká-
ló társak.

Külön kell megemlítenem Gyime-
si János fotóművészünket, aki hóban, 
sárban, kánikulában minden említésre 
méltó esemény megörökítője volt és 
lesz remélhetőleg a jövőben is.

Köszönettel tartozom mindazok-
nak is, akik itteni tevékenységükről 
számoltak be alkalomszerűen, Bodor 
Róbert körzeti megbízottnak, vagy a 
monostori Polgárőrségnek, kollega-
nőmnek Kajos Aninak az évenkénti 
anyakönyvi hírekért.

Ha szerkeszteni nem is, olvasni biz-
tosan fogom továbbra is a Pócsmegyeri 
Kisbírót.

Csémy Istvánné

12 év a Pócsmegyeri Kisbíró szolgálatában

A szentendrei Skanzen tájegységeiben idén is a hagyomá-
nyok szerint rendezik meg a Húsvétot. Tojásdíszítés, bir-
katombola és derűs locsolkodás várja az érdeklődőket 2013. 
március 31. és április 1-jén 9.00 és 17.00 óra között. 

Húsvéti programok a Skanzenben
A Skanzen húsvétja a magyar vidékek népszokásainak fel-
elevenítésével várja a látogatókat, az autentikus öltözékek 

mellett ünnepi istentisztelet, majd számos vidám program 
gondoskodik az ünnepi hangulatról. A jellegzetes, hagyomá-
nyos húsvéti ízek mellett- húsvéti kalács- újragondolt étel-
kínálattal is készülnek a szakácsok, akiknél a frissen készült 
ételekből nem csak falatozni lehet, de a finomságok titkát, a 
hozzávalók pontos arányát is szívesen megosztják az érdek-
lődőkkel. A konyhákon kívül a népi ügyességi játékoknak és 

a kézműves helyszíneknek is állandó kelléke a tojás. A meste-
rek bepillantást engednek a tojásdíszítés minden formájába; 
a hagyományostól egészen az újszerű technikákig, így a két 
nap során tojást patkolnak, karcolnak, pingálnak, de a vállal-
kozó kedvűek akár írókát is ragadhatnak, saját motívumvilá-
got teremtve maguknak, vagy egyszerűbb rátétes eljárással, 
apró növény segítségével a berzselés fortélyait is sajátíthatják.  
A hagyományőrző együttesek életképeket és húsvéti szoká-
sokat mutatnak be, a Jászárokszállási Fogadóban a húsvét 
hagyományos ételeinek (bárány, sonka, torma, tojás, kalács) 
bőséges választéka csábítja a betérőket.

Húsvét a Skanzenben 

GYÓGYHÍREK – Mézes hagymatea

Vöröshagymából készített mézes teával fel tudjuk gyor-
sítani gyógyulásunkat a téli megfázásból. A generáció-
ról-generációra örökített recept egyszerű: mossunk meg 
két-három fej vöröshagymát, majd úgy, ahogy vannak, 
héjastul vágjuk össze őket. Főzzük a hagymákat kb. 20 
percig egy liternyi vízben. Közben pirítsunk meg há-
rom evőkanálnyi cukrot. Miután szépen karamellizáló-
dott, öntsük fel a hagymafőzettel. Fogyasszuk leszűr-
ve teaként mézzel, természetesen többször naponta.
Van, aki szárított kamillával főzi össze hagymát, hogy ez-
zel is fokozza a főzet amúgy sem elhanyagolható gyulla-
dáscsökkentő, hörgő nagy takarító, arcüreg tisztító, anti-
biotikus és közérzet javító hatását. 
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Mikor írom e sorokat, újra telet jósol 
a meteorológiai előrejelzés. Bizony iz-
gulunk, hogy a kibújó tulipánok, nár-
ciszok, újhagyma, saláta kárt ne szen-
vedjen az újra előretörő hidegben. Hi-
szen az elmúlt héten gyönyörű tavaszi 
idő volt és mindenhol – a földeken, a 
kiskertekben, a telkeken úgy általában 
- megindultak a tavaszi munkálatok. 
Végre kisütött a Nap, jó érzés volt abla-
kot nyitni, friss tavaszi levegőt beszívni, 
a kimosott ruha a levegőn száradhatott 
illatosra, jól esett kerti szerszámokhoz 
nyúlni, az eltervezett kerti teendőket 
elkezdeni. Járjuk a gazdaboltokat, kert-
terveink szerint vetőmagokat, árvács-
kát, primulát, százszorszépet vásáro-
lunk, új cserjenövényeket rendelünk.

Ebben az időszakban mindig fel-
merül, hogy jó lenne egy gazdanaptár, 
amibe minden kertben elvégezendő te-
endő be van írva és csak követni kell az 
utasításokat. Ilyen saját készítésű, néha 
már fejben élő naptár sokaknak van te-
lepülésünkön, ugyanis sokan követik 
a hagyományos családi mintát a saját 
földjeiken végzendő teendőkkel kap-
csolatban.

Megkérdeztem Vitálos Józsefet, 
Borszéki Ági nénit és ifj. Borda Sándort 
minderről, s igyekeztem gondolataikat, 
tanácsaikat összefésülni egy márciusi-
áprilisi gazdanaptárrá.

Kezdjük az előző évben, hiszen ott 
kell nyár végén és ősszel megalapozni 
a következő évi, tavaszi friss zöldségek 
nevelését.

Ha valaki a nyár végén ültetett téli 
saláta magot és szeptember végén, ok-
tóber elején végleges helyére tette, az 
már elkezdte az idei, korai zöldfélék 
egyikének a nevelését. Sok helyen lehet 
már látni a faluban a szép zöld sorokat.

Ági néni szerint "a hagymaféléket 
jobb ősszel elduggatni a saláta közé, mert 
március elején már 15-20 cm-es szára is 
lehet, tehát jóval előbb szedhető.” 

Sóskát, parajt szintén jobb ősszel 
ültetni, mert akkor idénye már április-
tól- augusztusig tart. Spenótból Vitálos 
Józsi bácsi ősszel vet egy Spokane F1 
nevű fajtát, amit télen szed!! Gyönyörű 
volt, én láttam a fólia alatt!

Akinek van lehetősége üvegházba, 
fóliába, esetleg otthon egy meleg, vilá-
gos térben elkezdeni a palánta nevelést, 
az MÁRCIUS 3-10-e  között a paprika,                    
10-20- a között a paradicsom, uborka, 
zeller, tök magjait elültetheti.

Ültetheti nagyobb nevelő ládákba 
/8 cm magas faládák, vagy műanyag tá-
lak/, cserépbe, tápkockába.

Jómagam kisajátítottam a férjem 25 
évvel ezelőtti, fényképek előhívásához 
használt nagyméretű – kb.80x80 cm-es 
– fénykép-előhívó műanyag táljait és ab-
ban „kertészkedem”. Ezekbe, még kismé-
retű , tejfölös, kefíres, görög joghurtos, stb. 
poharakból  „tápkockát” is tudok csinál-
ni, szép sorban, szorosan egymás mellé 
rakva őket. Mindegyikbe 1-1 magot téve, 
így nem kell pikírozni, hanem rögtön le-
het ki- vagy átültetni a gyökerek sérülése 
nélkül. Természetesen nekem nem kell 
több, mint 10 - 20 tő bármiből.

Szabadföldre:
Ha a föld már „megpirult”, azaz a 

felszínét megsütötte és kiszárította a nap, 
vagy a szél és már meleg van, akkor lehet 
vetni a sárgarépát, petrezselymet, borsót, 
és a hagymát is lehet eldugdosni.

Ifj. Borda Sándortól egy kimerítő 
leírást kaptam a borsóval kapcsolatban. 

„Vessünk borsót!
Egy kertből sem hiányozhat a frissen 

szedett és fejtett borsó, íze nem hason-
lít a bolti, majd egy hete leszedett borsó 
ízére. Pláne, ha apró kezek, kis ujjacskák 
gurigatják a ropogós zöld hüvelyekből 
az édes, zsenge golyócskákat.

A borsó táplálkozási értékét nagy 
fehérje és cukortartalma, továbbá az A-
B1 –B2 és C-vitamin tartalma és a kü-
lönböző ásványi sók adják.

Típus szerint megkülönböztetünk 
kifejtő-, velő- és cukorborsót.

A kifejtőborsót már 5oC-os talaj-
ba vethetjük, hidegtűrő, vannak olyan 
fajtái, amelyek áttelelnek. Mivel cukor-
tartalma gyorsan átalakul keményítővé, 
ezért legyünk résen a szedéssel, hogy 
ne „öregedjen” meg.

A velőborsó 7 oC - os talajba kerül-
jön, tenyészideje hosszabb az előzőnél, 
de minőségét és zsengeségét 1 hétig is 
megőrzi a szárán. A konyhára jobban 
időzíthető.

A cukorborsó 8 Co -os talajba ke-
rüljön, mert jobban kedveli a meleget 
elődeinél. Hüvelyéből hiányzik a bel-
ső rostos hártya, ezért hüvelyestől fo-
gyasztható.

Javítja  a talajt!
A borsót ősszel mélyen szántott, jó 

táperőben lévő talajba vessük. Tavasszal 
március közepétől április végéig 3-4 al-
kalommal szakaszosan lehet vetni.

Kisüzemi, kerti sortávolság 25-30 
cm, tőtáv 2 cm, vetési mélység 5 cm.. 
Ha kapával ültetjük fészkesen, akkor 
30x30-as osztásban 5-6 magot tegyünk 
fészkenként. A tenyészidő végéig igye-
kezzünk gyommentesen tartani az ül-
tetvényt!

A fajtákról:
Kifejtő borsók:
Peti borsó= rajnai törpe – első bor-

sónak ajánlom, ZKI fajta, korai érésű, 
alacsony növény. Extenzív viszonyokat 
jól tűrő fajta, megbízhatóan terem. 

A Debrecen fajták is valamennyien 
megbízhatók.

Velőborsók:
Újmajori korai, kelvedon csodája: 

szép piacos fajta többszöri szedéssel 
igazi csemege.

Az Onward e fajtacsoport leghos-
szabb tenyészidejű fajtája. Késeiségét 
nagy vagy óriásszemű terméssel hálálja 
meg, tetszetős fajta.

A Zsuzsi borsó is hasonló tulajdon-
sággal bír. Fagyasztásra is ajánlom.

Cukorborsó: Támrendszer mellé 
kerüljön, mert magas növésű, akár 90-
100 cm-t is elér. Egyik fajtája a Henrik.

Aki jövőre igazi primőr termesz-
tésre adja a fejét, annak az őszi vetésű, 
áttelelő Facima, Hativer fajtákat aján-
lom. Októberben vethetők, erőteljes 
gyökérzetük révén áttelelnek, majd tél 
végén, kora tavasszal növekedésük za-
vartalanul folytatódik. A hüvelyek 5-6 
szemesek.

Eredményes termesztést, jó termést 
kívánok..”

ÁPRILISBAN: 12-20-a között a 
paprika és paradicsom vetését kell el-
kezdeni - mondta Vitálos József. A 
paprikát, mivel lassan kel, hamarabb 
és a paradicsomot kicsit később, mert 
gyorsabban kel.

Mivel ezekből palántát nevelünk, 
ezért ún. „nevelő ládákba, vagy nevelő 
üvegházba” lehet tenni. Könnyen elké-
szíthető 20-30 palánta részére egy fél 
m²-es terület. 8-10 cm magas lécoldallal 
bekerítve, jó, trágyás földdel megrak-
va és fóliával vagy üveglappal/ keret-
ben kisebb darabokból is készíthető/ 
lefedve. A fóliát és az üveglapot úgy 
kell elhelyezni, hogy az a hőmérséklet-
nek megfelelően nyitható, egy oldalon 
emelhető legyen.

Ugyanekkor lehet már a sóska, spe-
nót, uborka, tök, hüvelyes-, fejtő és 
más babok vetését is megkezdeni. Ezek 

Tavaszi teendők a kertben, földeken
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közül érdemes két hetes különbséggel 
több vetést is csinálni, hogy hosszabb 
ideig tudjunk termést szedni. Fajtától is 
függ természetesen.

A tök-uborka-bab esetében a fészek-
be 4-5 szem magot kell tenni. Van, aki a 
fészket nagyobb méretűre készíti, kü-
lönösen a töknél és nagyon bő trágyás 
földet tesz bele.

Én úgy tudtam, hogy a babot csak a 
májusi fagyos szentek után lehet vetni, és 
a paradicsom palántákat is ekkortájt szo-
kás kitenni. Viszont mostanában nagyon 
gyorsan melegszik az időjárás és így ha ha-
marabb kezdjük a vetést vagy a palánták 
kihelyezését, akkor hamarabb lesz termés. 
Persze, ha szerencsénk van és a fagyos 
szentek „lustálkodnak”.

Ági néni mindig április 25-én kezdi a 
babot ültetni, s azt írja: „nekem bejött”.

Fajta ajánlatok Vitálos Józseftől:
PARADICSOM: 
K3-as /= kecskeméti 3F1-es/ 

Mobil nevű fajta - befőzni való 
Zömök nevű fajta - korai, merev szárú  
Lugas F1- 2m magasra növő fürtös pa-
radicsom
Jubileum - szintén befőzni való „pa-
raszt paradicsom” 
PAPRIKA:  
Fehér özön – édes fajta
Kosszarvú - szentesi fajta – édes
Rekord – hegyes, erős fajta
TÖK: 
Alba nevű spárgatök – folyamatosan 
vethető kéthetenként augusztus köze-
péig
BAB: 
Bodor nevű –hüvelyes bab –sárga
Juliska bab – a legfinomabb zöldbab ági 
néni szerint
Fejteni való bab -  őszre is lehet hagyni be-
lőle, akkor száraz babként használjuk fel.
SPENÓT: 
Új-zélandi – futó
Spokane F1    -  télen szedhető /ősszel 
kell vetni/

Matador - fajta
SÓSKA: parlagi sóska

Manapság nagyon keresett a CSE-
MEGE KUKORICA: házi kertben, ke-
rítés mellé téve 30 cm távolságra, 20-25 
tő is tehető. Tövenként két csővel lehet 
számolni.

Fajta: aranymazsola, F-T1, desszert 
kukorica

Hát ennyit - és ez nem kevés – sike-
rült gyűjtenem a gazdanaptárhoz.

Mindenkinek jó kertészkedést, jó 
időjárást és bő termést kívánok!

Mivel augusztus 20-án szervezünk 
egy terményvásárt, kérjük a kiskerttu-
lajdonosokat, hogy szintén gondoljanak 
arra, hogy bemutassák terményeiket!

ifj. Borda József, 
Borszéki Ági néni, 

Vitálos József  tanácsait 
összerendezte Bécsy Lászlóné

Családi konfliktusokkal 

küzdenek? 

Csalódás, féltékenység keseríti 

a mindennapjaikat? 

Aggódnak  azért, hogy a 

gyermekek hogyan vészelik át 

a feszült időszakokat?

Munkahely elvesztése miatt 

a családtagok viselkedése   

megváltozott? 

„Kihűlt a családi tűzhely?” 

Szeretné megérteni, mi 

történik Önökkel? 

Keressünk együtt megoldást. 

Várjuk Önöket!  

 Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Személyes jelentkezés: 

2000 Szentendre 

Szentlászlói út 89.

Telefonon: 26/400-172 vagy 

20/278-3734

„Gyuri bácsi üzenete – Tavaszi méregtelenítés”
Tavasszal fáradékonyak vagyunk, elnehezültünk a télen. Egészségünk megőr-
zésének érdekében végezzünk tisztítókúrát, hogy frissen fogadhassuk a tavasz 
első rügyeit, a visszatérő napsugarat. Gyógyteákkal tisztíthatjuk ki májunkat, 
vesénket, legfontosabb méregtelenítő szerveinket. Ha erre a célra használjuk 
őket, reggel éhgyomorra kell egy csészével meginni. Készíthetnek házilag is 
tisztító teakeveréket: csalán, aranyvessző, erdei málnalevél és bodzavirág legyen 
egyenlő arányban benne. Négy-hat hétig igyák napi egy csészével, ennyi idő alatt 
kitisztul a szervezetünk.

A csalán rendkívül jó vesetisztító, akár magában fogyasztva is hatásos mé-
regtelenítő. Vérképző, vizelethajtó, általános erősítő. Használható reumára, 
köszvényre, cukorbetegségre, hólyaghurutra és magas vérnyomásra. Enyhíti a 
gyomor- és bélhurutot, elhajtja a vesehomokot. Van benne C-vitamin, karotin, 
ásványi anyagok, pl. vas, emiatt van a vérképző hatása. Ovidius leírásából ismer-
jük a szerelmi bájital receptjét, melyben csalán is van, és az ókoriak azt is tudták, 
hogy a csalán növeli a férfierőt.

Az aranyvessző izzasztó, vizelethajtó, vesetisztító. Májbántalmakra is jó a 
teája, tehát többszörösen is méregtelenít. Fájdalomcsillapító hatását nemrég fe-
dezték fel. Az erek rugalmasságát növelő, vérkeringést javító hatása flavonoid 
tartalmának köszönhető. Összehúzó, sebgyógyító hatása mellett használható 
inkontinenciára is.

Az erdei málnalevél teája tonizálja az izmokat, ezért minden tisztító kúrának 
is része kell legyen. Csökkenti a húgysavat, cukorbajra, vese- és hólyaghomok 
ellen is hatékony. Izzasztók vérképző és vérserkentő a teája. Enyhe görcsoldó és 
összehúzó hatású. Külsőleg lehet gyulladt vagy pattanásos bőrt mosogatni vele.

A bodza virágából készült tea vértisztításra, vizelethajtásra és izzasztásra 
használatos, de akár testsúlycsökkentésre is ihatjuk. Ilyenkor napi 5 csésze kell 
belőle legalább 4 héten keresztül. Segíti az emésztést, enyhíti a köhögést, gyor-
sítja a nátha lefolyását. Külsőleg toroköblögetésre használhatjuk. A legenda sze-
rint a bodzafában tündérek laknak, ezért énekelni kell a kivágása közben, hogy a 
tündérek még időben el tudjanak menekülni.

Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes 
a Büki Füvészmester és Népgyógyász Egyesület  lapjából
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2013. évi eseménynaptár tervezet
Dátum Program Helyszín

2013. március 22. Tavaszi zeneiskolai koncert Szigetmonostori iskola
2013. április 8-9. Iskolai beíratkozás Szigetmonotor
2013. április 22-23-24-25. Óvodai beíratkozás Barangoló Óvoda
2013. április 26. Anyák napja Barangoló Óvoda
2013. május 1. Szigeti Majális Pócsmegyer
2013. május első hétvégéje Surán Rally Pócsmegyer
2013. május 26. Gyereknap Pócsmegyer
2013. május 31. Ballagás Barangoló Óvoda
2013. június 14-15-16. Eperfesztivál Tahitótfalu
2013. június 15. Ballagás Szigetmonostor
2013. június 17. Évzáró Szigetmonostor
2013. június-július-augusztus Zenés Esték Pócsmegyer
2013. július 15 - augusztus 16. nyári szünet Barangoló Óvoda
2013. augusztus 2-3. Surány Fesztivál Pócsmegyer
2013. augusztus 20. Szent István ünnepe Pócsmegyer
2013. augusztus 20. Szent István napi futóverseny Pócsmegyer
2013. augusztus 30. Évnyitó Pócsmegyer
2013. szeptember Idősek Napja Pócsmegyer
2013. szeptember 28. Népmese napja Szigetmonostor
2013. október 23. Ünnepi műsor az 1956-os forradalom emlékére Iskola - Pócsmegyer
2013. december Mikulás Pócsmegyer
2013. december Mindenki Karácsonya Pócsmegyer

SZÁRAZ TŰZIFA ELADÓ!
Akác kugli 2.350,- Ft
Tölgy kugli 2050,- Ft.

FORESTER KFT.
Szabó Zoltán

06-20-9331-945 vagy 18-20 óráig a 
385-549 telefonszámon.
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Kedves Háziasszony!
„Itt a húsvét, eljött végre
A szép lányok örömére

Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájuk.

Ne fuss hát el, szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.”

A zeller szerény, mégis nélkülözhe-
tetlen zöldségfélénk. A Kaukázus és a 
Földközi-tenger vidékéről származik. 
S noha már az egyiptomiak is ismerték, 
termeszteni csak a XV-XVI. században 
kezdték, addig a réti vadzellert ették. 
Gumója nemcsak a levesbe való zöldség 
elengedhetetlen tartozéka, de levesnek, 
köretnek, salátának is kiváló. Levele 
nagyszerű zöldfűszer, melynek értékét 
kiemelendően nagy E vitamin tartalma 
csak fokozza.

Citromos zellerkrémleves
Személyenként 8-10 deka zellert meg-
hámozok, megmosom, majd apró 
kockákra vágom. Fél citrom levét rá-
facsarom, és 1 evőkanál házi készítésű 
ételízesítővel megszórom. Annyi víz-
ben, amennyi ellepi, lefödve 15 percig 
főzöm, majd hűlni hagyom. Utána 1 
evőkanál olajat meg 2 evőkanál tejfölt 
beleöntök, 2 egész tojást beleütök, és 
csipetnyi őrölt fehér borssal vagy borsi-
kafűvel fűszerezem. Közben állandóan 
kevergetni kell, nehogy a tojás összeu-
gorjon. Felforralni nem szabad. Annyi 
előzőleg felforralt vízzel engedem föl, 
hogy 1,2 liternyi levest kapjak, majd 
turmixolom. Többnyire így, hidegen 
tálalom, de meg is lehet melegíteni. 
Margarinon aranysárgára pirított zsem-
lekockával és finomra vágott zsázsával 
megszórva kínálom.

Zelleres túró
1 szép nagy zellert meghámozok, meg-
mosom, és káposztareszelőn megre-
szelem. Néhány csöpp citromlével ös-
szekeverem, nehogy megbarnuljon. 25 
deka túrót, 5 deka margarinnal, 2-3 ka-
nál kefirrel, sóval meg a zellerrel addig 
keverek, amíg krémszerű masszát nem 
kapok. 4-5 finomra vágott zellerlevél-
lel ízesítem, és pirítós kenyérre kenve 
kínálom. Nyáron zöldpaprikába vagy 
paradicsompaprikába töltve hűtőszek-
rénybe rakom: ha a krém jól megkemé-
nyedett, szépen szeletelhető. Húsvét-
kor a főtt tojások sárgáját is hozzá le-
het keverni és megtölteni vele a tojást, 
igen finom és különleges.

Zeller tartármártásban
2 nagy fej zellert meghámozok, meg-
mosom, és sós vízben puhára főzöm. 
Ha kihűlt vékony csíkokra vagy apró 
kockákra vágom, és tartármártásba ke-
verem. Néhány órára a hűtőszekrénybe 
rakom, hogy az ízek jól összeérjenek. 
Gyakran kockákra vágott főtt tojással 
vagy csíkokra metélt főtt sonkával is 
dúsítom, felaprított zsázsával meghint-
ve barna kenyérrel önálló étel.

Nyers zellersaláta
Két rész fejes káposztát hajszálvékony 
metéltre vágok (legjobb uborka szelete-
lőn), majd egy rész reszelt zellerrel ös-
szekeverem. Enyhén megsózom és oli-
va olajjal, citromlével, köménymaggal 
meg mézzel ízesített kefirbe forgatom. 
Néhány órás állás után főtt tojáskari-
kákkal meg frissen összevágott zsázsá-
val díszítem. Fóliában sült burgonyával 
adom asztalra. Szabad a húsvéti sonká-
hoz is tálalni, nemcsak tormaszósszal.

Zsuzsinéni kókuszos papucsa
Hozzávalók és elkészítés: 40 dkg rétes-
liszt, 25 dkg Ráma-margarin, 1 evőka-
nál cukor, 5 tojás sárgája, 1dl tejben fel-
futtatott 2 ½ dkg élesztő. A réteslisztet 
egy csipet sóval és a margarinnal elmor-
zsoljuk, majd a cukorral, tojás sárgájá-
val és a felfuttatott élesztővel jól össze-
dolgozzuk. 3 cipót formálunk és addig 
pihentetjük, míg a krémet elkészítjük.

Krém:  egy olyan lábasban, amire 
passzentosan rá tudunk helyezni egy 
tálat, jó kétujjnyi vizet öntünk és a gáz-
ra tesszük forrni.

A tálban 30 dkg cukrot és az öt to-
jásfehérjét a vízgőz felett habbá verjük, 
ami kb. 5-6 percet vesz igénybe. A gázt 
elzárjuk és beleöntünk 20 dkg kókusz-
reszeléket, mellyel jól elkeverjük.

A pihentetett tésztát, a kalácstész-
tához hasonlóan kinyújtom és a keveré-
ket, amit szintén háromfelé osztottam, 
rákenem és felsodrom. Ezután ujjnyi 
vastag szeleteke vágom és a kizsírozott 
tepsibe lapjára fektetem.  

Előmelegített sütőben, végig mele-
gen szép világosra sütjük. Sütés közben 
szétnyílik, mint egy papucs. A tetejét 
porcukorral meghintve tálalom. Do-
bozba helyezve egy hétig is eláll! Hús-
vétra időben el tudjuk készíteni.

Inci néni sajtos pogácsája 
Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 25 dkg 
margarin, 20 dkg reszelt trappista- és 

Pannónia sajt keverve, 2 tojás sárgája, 2 
dkg élesztő, másfél dl tej, és 1 kiskanál só.

Elkészítés: A lisztet a margarinnal 
elmorzsolták, a reszelt sajtból egy ma-
réknyit félretettek a szórásra, a többit 
hozzáadták a felfuttatott élesztővel, to-
jással, és a kiskanál sóval együtt. A tész-
tát jól összegyúrták, és legalább egy óra 
hosszat kelesztették. Ezután kinyúj-
tották, késsel berácsozták, rákenték a 
felvert tojást és erre szórták rá a sajtot. 
Kiszurkálták, lehetőleg a legkisebb for-
mával, majd kivajazott tepsibe tették 
ahol még további félórát kelesztették. 
180 fokra előmelegített, végig forró sü-
tőben kb. 15 perc alatt megsütötték.

Keksz gombóc
Hozzávalók: 50 dkg darált keksz, 10 
dkg margarin, 1 tojás, 3 evőkanál rum, 
15 dkg porcukor, 2 evőkanál kakaópor, 
2 evőkanál lekvár.

Elkészítés: A hozzávalókat egy tálba 
tették, és jól összegyúrták. Kis golyó-
kat formáztak belőle, amit kókuszre-
szelékben megforgattak.

Ezek a receptek a Pócsmegyeri 
Konyhák II. süteményes könyvében 
megtalálhatók. Ha szeretne finom, ki-
próbált házi süteményeket készíteni a 
könyv még továbbra is AKCIÓS áron 
kapható. Érdeklődni lehet a 06/30/426-
2319 telefonszámon.

Jó étvágyat kívánok!
    

 Minden kedves Olvasónak kellemes 
húsvéti ünnepeket és sok-sok locsolót 
kíván

Borszékiné Rétháti Ágnes

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN

Tegyünk együtt útjaink 
tisztaságáért!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
2013. április 22-én a Föld Napja al-
kalmából ismét megrendezi szemét-
gyűjtő akcióját.

A közútkezelő főszervezőként 
minden csatlakozó számára térítés 
nélkül biztosít kesztyűt és látható-
sági mellényt, a szemét összegyűj-
téséhez műanyag zsákot, valamint 
gondoskodik az összegyűjtött hul-
ladék elszállításáról is.

Kérjük, hogy aki csatlakozni kí-
ván a rendezvényhez, jelezze rész-
vételi szándékát az önkormányzat 
elérhetőségeinek egyikén!



Kötelező chip kutyáknak
2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb ebek már csak 
elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartha-
tók. A cél, hogy a jövőben ne kóboroljanak azonosíthatat-
lan kutyák az utcákon, illetve hogy gátat szabjanak a kutya-
lopásoknak.

A beültetést egyszer kell elvégezni, és törvény szabályoz-
za a beavatkozásért kérhető maximum összeget is: a meg-
jelölést legfeljebb 3500 forintért végezheti el az állatorvos, 
amely magában foglalja a chip árát, a beültetés díját és az állat 
regisztrációját is. A chip nem nagyobb egy rizsszemnél, amit 
egy injekció segítségével juttatunk az állat nyakába.

Kérjük a lakosságot, hogy aki ezidáig nem végeztette el   
beadását, haladéktalanul keresse fel állatorvosát!
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        MUNKANAPOKON                  HÉTVÉGE ÉS ÜPPEPNAP
Pócsmegyerről Leányfaluról Pócsmegyerről Leányfaluról
 **5:00 **5:05 **5:00 **5:00
 **5:20 **5:25 **5:50 **5:55
 **5:50 **5:55 **6:15 **6:35
 **6:10 **6:35 **6:40 **6:45
 **6:40 **6:45 7:30 7:35
 *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 *14:30 17:40 18:00
 14:40 15:00 **19:10 **19:30
 *15:10 *15:30 **20:10 **20:30
 15:40 16:00 **21:10 **21:35
 *16:10 *16:30 **22:20 **22:30
 16:40 17:00
 *17:10 *17:30 
 17:40 18:00
 18:30 18:35
 **19:10 **19:30
 **20:10 **20:30
 **21:10 **21:35
 **22:20 **22:30

* Az egy csillaggal jelölt járatok 

csak tanítási napokon közlekednek. 

** A két csillaggal jelölt 

csak előre egyeztetés alapján közlekedik. 

Egyeztetni telefonon az az adott nap 17:00 óráig lehet. 

VITELDÍJAK 2012. 10. 01.

Felnőtt jegy:  300,-

Diák és nyugdíjas: 200,-

(csak érvényes igazolvány felmutatásával)

Kerékpár: 150,-

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-

Bérletek 2012. 10. 01.

Havi dolgozó: 5 900,-

Diák / nyugdíjas: 3 000,-

Peiker és Társai Kft.

Telefon: 

06 (70) 577-7753

06 (30) 599-8705

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND 2012. JÚNIUS 1-TŐL

Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Veszettségoltási és mikrochip 
beültetési akció!

- Oltás 4.500 Ft, chip 3.500 Ft! 
- kiszállás 1500 Ft.

Állatorvosi rendelő, Tahitótfalu 
26-385-152

Szentendre – 26-317-532, 30-9370-863
Dr. Szolnoki János
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HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ

Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 

Hétfő:       14 - 19 óráig 

Kedd: 8 - 12 óráig

Szerda: 13 - 17 óráig

Csütörtök: 8 - 12 óráig

Péntek: 8 - 12 óráig

Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGÁSZAT
Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:

FOGÁSZATI RENDELÉS

Hétfő:   13 – 20 óráig

Szerda:       9 – 13 óráig gyermekfogászat

                 13 – 17 óráig felnőtt rendelés

Dr. Fülöp Judit fogorvos

Telefon: 06-20-99 48 316

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám

Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844

Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848

 Dudásné Tamási Anita 06-26-814-850

Építési és műszaki ügyek Takács József 06-26-814-847

Pénzügy Simon Zsuzsa 06-26-814-846

Pénztár Debreczeni Beáta 06-26-814-849

Iktatás Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845

Polgármester titkárság Klibán Zita 06-26-814-843

Kisbíró szerkesztősége Dudásné Tamási Anita 06-26-814-841

Szent Klára Gyógyszertár

Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri 

GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása:

Hétfő: 14.00-19.00

Kedd: 8.00-13.00

Szerda: 13.00-18.00

Csütörtök: 8.00-13.00

Péntek: 8.00-13.00

Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
Tel.: 26-395-277



Pócsmegyer Község Képviselő 
Testülete 90/2011. (X.13.) 

Ök. sz. határozatával 
értékesíteni kívánja 

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő,

314 hrsz-ú, természetben 
Arany János u 10. sz. alatti, 

belterületi, 832 m2 alapterületű, 
kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, ingatlanát.
 Vételár: 6.500.000.-Ft

 Érdeklődni: 
Pócsmegyer Község Önkormányzata

2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 26 / 395-006

e-mail: 
onkormanyzat@pocsmegyer.hu 
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SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER – 

KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS, 
ÜTEMELTETÉS

INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS

KÁRTÉKONY PROGRAMOK 
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ

2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu

web.axelero.hu/hatter94
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TONCSI KONYHÁJA
ebéd menüre

megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap, 

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és válassza 
ki az Önnek tetsző ételeket!
Rendezvényekre, családi 

összejövetelekre házi készítésű 
sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
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FONTOS TELEFONSZÁMOK 
ÉS TUDNIVALÓK

NÉMETH MIKLÓS POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA ELÕZETES 
BEJELENTÉS ALAPJÁN  MINDEN HÓNAP UTOLSÓ

   KEDDJÉN 13-15 ÓRÁIG

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 310-233
Tahi Rendõrõrs 387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls. 

     bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757 
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Fülöp Judit  06-26-395-123, 06-20-99 48 316
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária    06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba 

történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes         06-30-244-9546

(E-mail: hend@invitel.hu)
Falugazdász:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv Szentendre, Dunakorzó u. 18.             

                    hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat       06-40-918-025
Szentendrei Földhivatal  312-331
Közjegyzõ, Szentendre  311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár  395-419
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 385-078

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban. 

Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Dudásné Tamási Anita
Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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A farsangon kívül egy másik esemény is színesítette az óvodásaink életét köszönhetően az óvónénik kreativitásának. Az 
ötletes, Mocorgó elnevezésű sportos összejövetelen Ficzek Kati labdajátékait kicsik és nagyok örömmel végezték. A résztve-
vők Nagy Emma segítségével bepillanthattak a jóga világába is. A délutánt vidám játékok zárták, melynek végén a jelenlévők 
egy pohár limonádéval frissültek fel.

       BÁ-JK

Életkép az óvodából

Ajánlja fel 
jövedelemadóját!

Pócsmegyer és Surány 
Közművelődésért Közalapítvány

Adószám: 18690558-1-13

Surányi Fürdő Egyesület
Adószám: 19178745-1-13

Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066

Magyarországi Baptista Egyház
Technikai szám: 0286

Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Zöldsziget Általános Iskoláért és 
Zeneiskoláért Alapítvány
Adószám: 18686414-1-13

Zöldszigeti Kör Polgári 
Kultúrális Egyesület

Adószám: 18717983-1-13

Sziget Éjféli Sportbajnokság 
Egyesület   

Adószám: 18699241-1-13

Rendelkezése csak akkor érvényes 
és teljesíthető, ha a nyilatkozaton 
a kedvezményezett adószámát, a 

borítékon pedig az Ön nevét, 
lakcímét és az azonosító jelét 

pontosan tünteti fel.
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Idén is izgatottan várták óvodásaink a 
farsangot, amelyet több napos készü-
lődés előzött meg. A gyerekek már 

hetekkel előtte tanakodtak, minek is 
öltözzenek be. A fantáziájuknak sem-
mi nem szabott határt, amit a karne-
váli felvonulás is igazolt. Csodálattal 
néztük a hercegnőket, királynőket, 
lovagokat, katicabogarakat, nyuszikat, 
cicákat, egereket, kutyákat és a többi 
csodabogarat. Természetesen a közös 
mulatság sem maradhatott el, óvodá-
saink önfeledten ropták a táncot, amit 
egy Katica csoportos édesapa és bará-
tai szolgáltattak, akiknek a részvételét 
ezúton is szeretnénk megköszönni! 
A gyermekek önfeledt vidámsága, ne-
vetése, hangoskodása jelezte, hogy jól 
érezték magukat ezen a délutánon és 
reméljük a következő évben is ilyen fe-
lejthetetlen élmény lesz a télbúcsúztató 
mulatság. 

 Egy anyuka a Katica csoportból

Farsang az óvodában

Énelkő Katicások Cica a Nyuszi csoportból

Együtt a csapat

KatonákHello Kitty és a testörök
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