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SZIGETI MAJÁLIS!
Tavaly indult útjára ez a remek kezdeményezés, hogy a sziget együtt ünnepelje május elsejét. Az első közös ünnep Szigetmonostoron volt, a második
vendéglátói mi, Pócsmegyeriek, Surányiak voltunk. A helyszín az impozáns
Pázsit tó. Igen, nekünk természetes, de
én akárhányszor elmegyek mellette rácsodálkozom, milyen csodákra képes a
természet. Reggel nyolckor kezdtünk
gyülekezni, hisz kilenckor kezdődött a
Főzőverseny. Ezen a négy Szigeti Önkormányzat indult, és versenyen kívül
érkezett még négy civil csapat is. A főzőversenyen kívül családoknak is tartogatott meglepetéseket a nap. A Fantáziamalom Családi Színház és játszóház
csapata hozott a legkisebbeknek bébijátszót, a nagyobbaknak logikai játszót,
de volt itt kézműves, Molnár András
jóvoltából, íjászkodás és remek vetélkedő. Szerencsére az idő is mellettünk volt
és lassan megtelt a Tó melletti terület.
Nem túlzás ezt állítani, mert rengetegen
voltunk. Például tömött sorokban álltak
az emberek a Vital Fitness Showtánc
csoport bemutatóján. Köszönjük Kiss
Áginak ezt a kitartó munkával összeállított fantasztikus produkciót, semleges
nézőként is nagyon élveztük a táncokat,
kiváltképp a közös táncot.

A Sziget hangjai

A Szigeti települések képviselői
Egy órakor jött a játékos vetélkedőn
begyűjtött fabatkák beváltása. Egy egész
asztal telt meg ajándékkal és a délelőtt
vidáman, és önfeledten játszó gyerekek
homlokát egy nagyon kellemes gond árnyékolta: Melyiket válasszam? Az éves
tó belépőt? A könyvet? A cd-t? Esetleg
a strandjátékokat? Természetesen mindenkinek jutott ajándék, csalódott gyerek ezen a napon nem volt a szigeten.

Szigeti majális

Hogy a felnőtteknek is jusson a jóból
a Csak a nőknek magazin is kiosztott
három ajándékcsomagot, majd Németh
Miklós polgármester úr vette kezébe
a mikrofont, hisz jött a főzőverseny
eredményhirdetése. A díjak itt is igen
nívósak voltak, egyedi készítésű fakanalakon kívül, helyi borokat is nyertek a
résztvevők.
Folytatás a 9. oldalon!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Április 24-én 18 órakor vette kezdetét a
rendes Képviselő-testületi ülés, amelynek
kezdetén Németh Miklós polgármester
köszöntötte a megjelenteket. A Képviselőtestület az ülés napirendjét egyhangú szavazással elfogadta.
Előterjesztés az Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról Pócsmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 25.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Előterjesztés az Önkormányzat 2012.
évi zárszámadásáról szóló 7/2013. (IV.25.)
önkormányzati rendeletének elfogadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 25)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról.
Előterjesztés az Önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepciójáról 50/2013.
(IV. 24.) Ök. sz. határozat:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját - mint
a költségvetés kidolgozásának alapját - az
alábbiak szerint fogadja el:
1. A működési bevételek és kiadások
– felhalmozási bevétel felhasználása nélküli
– egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. 2014-ben – pályázati lehetőségek
függvényében – fejlesztési hitelt csak beruházás megvalósításához vesz fel az önkormányzat
3. Az intézményrendszer működésének
felülvizsgálata, működőképességének - a
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként
vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak
finanszírozása a kötelező önkormányzati
feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A helyi társadalmi szervezetekkel
való együttműködés és azok támogatása,
melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjednek ki. Kiemelt
jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásában az önkormányzattal
kötött megállapodás szerint részt vesznek.
6. A pályázati lehetőségek figyelemmel
kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell
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teremteni a pályázati önrészeket.
7. Az Önkormányzat forgalomképes
ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés
bevételei csak beruházásra és felújításra
fordíthatók, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
8. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra
nem csoportosíthatók át.
9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell
venni a meglévő, többéves kihatással járó
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül
szolgáló bevételek realizálását.
10. Adómérték emelést, új adónem bevezetését az önkormányzat nem tervez. Az
adókintlévőségek csökkentése érdekében
tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
11. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak)
12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen
túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor
a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét
érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet
biztosítani kell a tervezés során.
13. A költségvetés előkészítésekor a
jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
14. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke
a működési költségvetés összegének 0,5
%-a.
Előterjesztés Pócsmegyer Község Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 51/2013.
(IV. 24.) Ök. sz. határozat: Pócsmegyer
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pócsmegyer Község Önkormányzata
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy folyamatosan
kerüljenek előterjesztésre a vagyongazdálkodást érintő tartalmú koncepciók, tervek,
programok.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyongazdálkodási tervben
foglaltak betartásáról és betartatásáról gondoskodjon.
Beszámoló a belső ellenőrzés 2012. évi
tapasztalatairól 52/2013. (IV. 24.) Ök. sz. h
a t á r o z a t: Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
évi ellenőrzési munkáról szóló beszámolót
elfogadja.

Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők
juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2013. (IV.
25.) önkormányzati rendeletének elfogadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.25.)
önkormányzati rendelete a közszolgálati
tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről.
Aktuális témák
Németh Miklós polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy a térfigyelő rendszer
kiépítése kapcsán különböző ajánlatok érkeztek be. A telepítés költségei magasak, az
üzemeltetési költségeket pontosan nem ismerjük. Pályázati lehetőség van a rendszer
kiépítésére. Olyan megoldást támogatnánk,
hogy olyan céget keressünk, aki megfinanszírozza a projektet az elejétől a végéig. A
rendszernek úgy kell működni, hogy annak
felügyelete, a panaszok, a kérelmek, ne a hivatalban csapódjanak le.
A polgármester javaslata szerint körzeti
megbízottunk, Bodor Róbert, aki biztonságtechnikai szakmérnöki diplomával rendelkezik, vizsgálja meg, hogy milyen lehetőségeket, hibákat, nehézségeket rejthet a
rendszer, illetve hogyan kell működnie.
A törvény szerint két dohányárusító üzlet működhet a településen, az egyik
Surányban, a másik pedig a Hankó Anikó
által üzemeltett üzlet, aki a 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 10. sz. alatti ingatlant szeretné kibérelni erre a célra. Az Önkormányzat szándékában áll bérleti jogviszonyt létesíteni 6 hónapos felmondási idővel és azzal
a feltétellel, hogy a bérleti díjból nem lelakható a felújítások, beruházások költsége. A
bérlőnek a főépítésszel, Körmendi Judittal
kell egyeztetnie a homlokzat kialakításával
kapcsolatban.
54/2013. (IV. 24.) Ök. sz. h a t á r o z
a t: Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy
az önkormányzati tulajdonú 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 14. szám alatti építmény
volt lakásrészének bérletére vonatkozóan
Hankó Anikóval a következő feltételekkel
kíván bérleti szerződést kötni:
- felújítási és beruházási költségek a
bérleti díjból nem vonhatók le
- felmondási idő: 6 hónap
- homlokzat kialakítását a főépítésszel
kell egyeztetni.
Bécsy Lászlóné, Vata kör részéről beszámolt egy embrió nevű baktériumról, amellyel szeretnének a Pázsit-tó vízminőségén
javítani. Németh Miklós ígéretet tett rá,
hogy májusban felveszi a kapcsolatot a cég
szponzorával és megszervez egy találkozót,
ahol a Testület meghallgatja a cég bemutató
előadását.
Bécsy Lászlóné jelezte, hogy a Vágóhídi
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úton lévő lótrágya lerakat nőttön nő. Dr.
Csémy István képviselő kérte, hogy írásban
jelentse be a problémát, amelyre hivatalból
fog válaszolni a jegyző asszony, illetve a panasz alapján fog tudni intézkedni.
Az önkormányzat 2012. évben 375 961
eFt bevételt, és 356 650 eFt kiadást realizált. Záró pénzkészlet december 31-én
13 616 eFt volt.
A 2012. évi gazdálkodást jelentősen
meghatározta a 2011. évi beruházások
(Surányi civil ház építése, Hunyadi u. 8.
szám alatti ingatlan és az Arany János utcai lakótelek megvásárlása, Megyeri fasor
kisajátítása, útépítés) áthúzódó hatása
– 15 319 eFt folyószámlahitellel kezdtük az
évet. Év közben mind a törvényben előírt
kötelező feladatok, mind a vállalt (szociális, gyermekvédelmi, kulturális) feladatok
tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett az önkormányzat. Pénzügyi
helyzetünk miatt kiemelt figyelmet kellett
fordítani a működési kiadások alakulására.
A kistérségek megszűnése miatt gondoskodni kellett az igazgatási feladatok zökkenőmentes átállására (szoftverek vásárlása).
Egyetlen jelentős beruházás 2012-ben a
tó körüli felépítmények megvásárlása volt
– elővásárlási jog érvényesítése.
Pócsmegyer az 5000 fő alatti települések
konszolidációjának keretében 101 844 eFt
támogatást kapott, így kiegyenlítésre került
az Orvosi rendelő építésére, Hivatal felújítására, útépítésre, Óvoda bővítésre felvett
fejlesztési hitel állomány, valamint a Toyota
tehergépjárműre még fennálló tartozásunk.
Az adóbevételek 2012. évi teljesítését és
azok felhasználását az alábbi táblázat részletezi:

2012. évi adóbevételek alakulása
Bevételi jogcím
Bevétel
eFt
Építményadó
45,998
Telekadó
14,062
Kommunális adó
13,435
Iparűzési adó
11,825
Adóbevételek összesen:
85,320
Az adóbevételek az önkormányzat összbevételének 22,7 %-át teszik ki.
2012. évi adóbevételek felhasználása
Bevételek Kiadások
eFt
eFt
Óvodai nevelés (73 fő)
14,216
32,539
Óvodai étkeztetés
6,036
9,306
Szociális étkeztetés
930
1,959
Iskolai oktatás ( Pócsmegyeri 101 fő)
1,685
10,556
Közvilágítás (lámpatestek száma összesen 660 db,
ebből Surányban 563 db, melynek energiafelhasználását 0
5,373
és karbantartását tartalmazza a költséghely)
Községgazdálkodás (hóeltakarítás /Pócsmegyer - 8
km, Surány - 52 km/, szúnyoggyérítés /Pócsmegyer
- 35 ha, Surány - 170 ha/, rágcsálóírtás, sintér, egyéb 4,212
40,587
létesítmények közüzemi díjai, közkifolyók, gépek és
járművek költségei)
Útkarbantartás
0
11,318
Háziorvosi ellátás
0
1,680
Orvosi ügyelet
0
519
Védőnői szolgálat
2,976
4,699
Buszközlekedés (surányi betéréssel)
0
2,365
Jégzajlás miatti Volán busz járat
0
1,357
Csatornaberuházás önrésze
0
5,159
Igazgatási feladatok
10,338
58,705
Közművelődési feladatok
936
10,752
Szociális feladatok
8,087
15,525
Összesen:
49,416
212,399

Önkorm.
18,323
3,270
1,029
8,871
5,373

36,375

11,318
1,680
519
1,723
2,365
1357
5159
48367
9816
7438
162,983

Tájékoztatás az ebnyilvántartásról
Az 1998. évi XXVIII. Törvény 42/B. § értelmében a tartás helye szerint illetékes
települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A 42/B. § 3.pontja szerint a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2) bekezdésben foglalt adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Pócsmegyer Község Önkormányzata 2013. május 21-e és 2013. június 21-e között végzi el a 3 évente kötelező eb összeírást. Az összeírást az Önkormányzattól kapott megbízás alapján egy munkatársunk fogja végezni. Az adatszolgáltatás
kötelező, melyhez a szükséges nyomtatványt az összeírást végző munkatárs juttatja el a lakosokhoz.
Az eb összeírás elvégzése után az esetleges adatváltozásokat 3 munkanapon belül be kell jelenteni Pócsmegyer Község
Önkormányzatához, melyhez nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalnál igényelhető, illetve a www.pocsmegyer.hu honlapról letölthető.
2012. augusztusától a kutyatartó kötelessége, hogy az állatorvosnál kezdeményezze kutyája megjelölését. 2013. január
1. után a 4 hónaposnál idősebb kutya már csak chippel ellátva (és regisztrálva) tartható. A kutyák chipezéséhez követelmény a veszettség elleni védőoltás felvétele.
Kérem, szíveskedjenek a hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek eleget tenni és munkatársunkkal együttműködni. Az
adatszolgáltatás elmulasztása szabálysértési bírsággal sújtható.
Molnár Gyöngyi jegyző
www.pocsmegyer-surany.hu
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Gyülekezeti kirándulás a Garam völgyébe
A Pócsmegyer-Leányfalui Református
Társegyházközség Felvidékre látogatott május 1-én. A Barsi egyházmegye
majálisára voltunk hivatalosak, de ha
már itt jártunk, megnéztünk néhány
útba eső izgalmas helyszínt is.
Átkelve Esztergomnál a Mária-Valéria hídon, első állomásunk Bény volt.
A gyönyörű apátsági templomot és

potban van, így is szemrevaló látvány.
Mikor megtudták, hogy Pócsmegyerről érkeztünk, kivételes kegyben volt
részünk. A kastély megtekinthettük
belülről is. Nem csoda, hogy községünk neve ismerősen csengett, hiszen
az itt élő Eszterházyaknak hosszú ideig
birtokában volt Pócsmegyer területe.
Magunk csodálkoztunk a legjobban,

dégeskedtünk. Élveztük a felvidéki magyar reformátusok vendégszeretetét!
Az ünnepi program templomi istentisztelettel kezdődött, majd színi előadás
következett. Meister Éva színművész
Árva Bethlen Katáról szóló monodrámát adott elő. Az előadás mindenkire
nagy hatással volt. Ezt követően több
helyszínen könnyűzenei programok,

Bényi apátsági templom és körkápolna a
XII. századból

Meister Éva színművész előadása
Hontfűzesgyarmaton

Franz Schubert Emlékmúzeum Zselízen
A híres zongora, amelyen a zeneszerző
világhírű zeneművei születtek

Eszterházy kastély Zselízen.
Kiránduló csoportunk a kastély főhomlokzata előtt

Régi barátnők találkozása
a kiránduláson...

körkápolnát a római katolikus esperes
úr mutatta be. A templomot az idők
során többször átépítették, a második
világháborúban bombatalálatot szenvedett. Korban, megjelenésében méltó
párja a jáki és zsámbéki templomoknak. A mellette található körkápolnában középkori freskómaradványokat
tártak fel. Csodálatos akusztikáját kihasználva, elénekeltük nemzeti imádságunkat…
A következő állomáshely Zselíz. Fő
látványossága az Eszterházy kastély
és a hozzá kapcsolódó angolpark. Bár
az épület meglehetősen romos álla-

szűkebb körű előadások következtek.
A finom ebéd elfogyasztása után a Barsi egyházmegyét bemutató kiállításokban gyönyörködtünk, ismerkedtünk
helybéli református testvéreinkkel.
Hazafele jövet megjegyeztük egymásnak, ezt a csodálatos vidéket a jövőben
alaposabban meg kell ismernünk…

4.

mennyire számon tartanak bennünket! A grófi család mellett Franz Schubertnek, a híres bécsi zeneszerzőnek a
neve is összeköt. 1818-ban és 1824-ben
hosszabb időt töltött Zselízen. A grófkisasszonyokat tanította. A kastélyhoz tartozó Bagolyvárban berendezett
emlékmúzeuma felejthetetlen élmény.
1818-ban kelt leveléből tudjuk, hogy
az Eszterházy család meghívta Pócsmegyerre. Örömmel készült megtekinteni
a pócsmegyeri aratást, részt venni a
szüreten. Innen remélte Pest városát is
felkeresni.
Délután Hontfüzesgyarmaton ven-

Kovách Tamás
Fotó:
Csengő-Tschörner András
www.pocsmegyer-surany.hu
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Szemétgyűjtés – Pócsmegyer, 2013. április 13.
A Szigetmonostori Polgárőrség a hirtelen megjött tavaszban, a Föld Napja előtti
hétvégére hirdetett szemétszedési akciót.
Minden évben sokan úgy érezzük, hogy
ezt meg kell tennünk, s jó páran dolgozunk
is a település megtisztításán, szépítésén, de
ez a lakosság arányához képest igen kevés.
Ha belegondolok az elmúlt két évbe,
akkor 2012-ben a Vatások által szervezett
és főleg fiatalokat megszólító szemétszedésen 7-en vettünk részt. Az útvonal részben
azonos volt az ideivel. A református temető
bejáratától felfelé az adótoronyig és a volt
lőtér belső , É-i része. Akkor a csikófark
nevű, fokozottan védett növény élőhelyét
tisztítottuk ki itt. Ebben az évben /2012ben/ a Sziget út mentét az Önkormányzat
dolgozói tisztították meg előzőleg.
2012-ben közepes utánfutót töltöttünk
meg a sittől az autó összetört szélvédő üvegén keresztül a hűtőgépig sok mindennel.
Idén sajnos 4 főre csappant a jelentkezők
száma, ehhez csatlakozott három polgárőr
a településről, köztük Gombás Jenő alpolgármester. Ő külön kérésre jött segítségünkre, mivel az adótorony alatti réten
rengeteg autógumi volt szétszórva és azt
autóval kellett lehozni.
A képeken két anyuka /3 gyerekkel/ és
a Toncsi konyhája főzőasszonya látható,
személyem volt a negyedik. Erre az igazi jó,
koszos, fizikai munkát bőven igénylő feladatra nők és kisgyerekek jelentek meg!
Sajnos ebben az évben a fiatalok elfoglaltságra hivatkozva nem mozdultak a felhívásomra és saját közösségünkben is probléma adódott, ami miatt onnan sem jött
senki. (kéztörés, beteg gyerek, más egészségügyi problémák, gazdálkodók tavaszi
elfoglaltsága, családlátogatás, stb.)

Gyűlik a szemét!
Így mondhatom, hogy az Önkormányzat és jómagam közös erőfeszítésére/ plakátok is kinn voltak a szokott helyeken a
településen/ ennyien voltak képesek ezt a
felhívást komolyan venni.
Az április 22-i alkalomra, a Kisbíróban is megjelent felhívásra már senki sem
jelentkezett a több, mint 2000 fős településről! Ez nem akármilyen történet.
Mindenkit minősít, a szervezőket is, de az
érdekteleneket leginkább.
Ebben az évben Toncsi vállalta a Pánczél-kanyartól a Mély útig a Sziget út mindkét oldalának megtisztítását. A gyerekes
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anyukák a Megyeri fasoron mentek végig a
Napsugár térig.
A lőtér területét megpróbáltam egymagam átfésülni, jó másfél órás munkával.
Trabant motorháztető és csomagtartó tető,
műanyag, fehér napozóágy, gyerekbicikli, rengeteg kiürített mindenféle nagyságú
műanyag edény, ballon, festékes vödör,
autógumi, döglött, foszladozó kutyatetem,
stb volt itt. De találtam sárga, műanyag
hullámpalát a bokrok alá dugva, sittet már
a gyepbe beszövetesedve.
A lőtér valamikori faépülete körül kulminált a szemét döntő többsége. Még egy
megkezdett szénabála is árválkodik a tető
alatt. A megtöltött zsákokért és gumikért
teherautóval Morvai József jött, viszont a
lőtéren összehordott anyagot nem vitte el.
Ehhez hozzá kell tennem, hogy a volt

Itt minden rendezésre vár
lőtér területe magántulajdon, de nem a gazdálkodó tulajdonos rakta le oda ezt az őrült
mennyiségű szemetet! Mi érdeke fűződne
hozzá? Mégis Őt fogják felszólítani a terület rendbe rakására!
Ahogy a csikket és a sörös fémdobozt
/40 darabot egy kupacban talált az út mentén Toncsi!/ egy laza mozdulattal eldobják
egyesek a településen, úgy gurulnak le a lejtőn a fent sorakozó házakból a feleslegessé
vált lomok. De ide is hozzák, gondolván, ez
egy szemétlerakó. A terület északi sarkában
lévő ház és tulajdonosa sem nagyon törődik környezete széppé tevésében! Óriási
mennyiségű lom, építési maradék anyagok
színesítik környezetét.
A másik „mintaterület” a Vágóhidi út,
a falut és a surányi részt összekötő földút.
Fél éve kinn lévő hűtőszekrényt, építési
törmeléket, műanyag tálcákat gyűjtöttünk
be és sajnos látjuk, hogy az állattartók egyike az út mentét használja trágyalerakónak.
S természetesen van harmadik és negyedik és sokadik „mintaterület” is!!!
Tapasztalom sajnos azt is, hogy a díszes, igényes belső környezet mellett a település lakói nem igazán törődnek a renddel, tisztasággal. Már az ajtajuk előtt is, a
kerítésük mögött is szemét és hulladék van,
néha maguk teszik oda! Csak a belső porta
tisztasága lenne fontos?
Pedig valamennyien ezeken az utcákon, utakon járunk, nagyon rossz közérzettel, s mégsem teszünk még ilyenkor sem munkát abba, hogy ez a helyzet

javuljon. Nagyon komolyan minősíti ez a
település lakóit és vezetőségét is. Például
jó lenne, ha Ők részt vennének ezekben
a munkákban példaadással. Talán jobban
is szembesülnének a valós tényekkel testközelből és érezhetnék a település lakóinak
hozzáállását. Ugyanakkor szigorú ellenőrzéssel, a szabályok betartatásával lehet csak
ezen az állapoton segíteni. Nagyon kellene
az a mezőőr-településőr, amit az Önkormányzat már régóta ígér. Jó lenne egy havi
sitt-járat is Tótfalura, amikor összeszedik a
település ilyen jellegű hulladékát és szervezetten viszik a lerakóra.
Talán hatékonyabb lenne a szervezés,
ha a régen megszokott hangos-autóval is
felhívnák a figyelmet ilyen akciókra. Ez
Surányban megszokott és hatékony tájékoztatási mód volt az elmúlt években.
Most már a szelektív hulladék gyűjtésének van meghirdetett ideje és helye, a komposztálni valót is elviszik. Lomtalanítás is
van/lesz kijelölt időpontban, júniusban.
A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális
Egyesület idén kiírt település szépítési pályázatán már nemcsak a kerteket, hanem az emlékhelyeket, intézményeket, utcarészeket is
megjelöli a pályázatban részt vevők lehetséges körében. Tehát csak rajtunk múlik,
hogy ez a diszkomfort helyzet változzon.
Addig viszont nem fog, amíg a jó érzésű emberek szótlanok maradnak, az általuk kirakott, szemét gyűjtésére / csikk,
pálinkás üveg, sörös doboz, papír zsebken-

Szemétszedésre gyülekezünk
dő, kutyaürülék, stb/ alkalmas műanyag kis
vödröket ellopják, s amíg ilyen közömbös
marad a település lakossága.
Ez nagyon nagy szégyen! Egy évben
két-három óra közös tevékenységet sem
áldoz a település lakossága saját komfortérzetének javítására.
Mindez nem vonatkozik azokra, akik
nem szemetelnek közterületen, akik bármilyen jószándékú kezdeményezést tettek
a szemetelés ellen, ill. akik már szedtek szemetet ilyen akcióban, vagy akiket halaszthatatlan programjuk távol tartott e megmozdulástól, de szívesen itt lettek volna. Külön
köszönjük a munkáját az Önkormányzat
azon dolgozóinak, akik a lakosság helyett
végeztek munkát- szedték a szemetet pl. a
22-i sikertelen próbálkozás után is.
Bécsy Lászlóné
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Uniós nagyberuházás: nő az árvízvédelmi biztonság
Szabványos, négy méter széles koronájú lesz és eléri az előírt magasságot
(a mértékadó árvízszint fölötti egy
métert) a sziget összes védműve Tahitótfalu és Szigetmonostor között a
nyolc éves előkészület után idén április 20-án megkezdődött 629 millió
forintos, uniós és állami költségvetési
pénzből finanszírozott beruházásnak
köszönhetően.

6.

A gátakért felelős állami vízügyi
szolgálat megrendelése az ország legnagyobb árvízvédelmi vállalkozásának,
a 30,1 milliárd forintos Duna Projektnek egy viszonylag szerény, de itt
helyben igencsak fontos eleme. A harmadfokú készültség esetén meg-megújuló önkéntes, és igencsak izzasztó
homokzsákolást várhatóan feleslegessé
teszi majd, ha – legkésőbb az év végére

– befejeződik a surányi gát két szakaszán 1300, illetve 1600 méter hosszban, valamint Horány déli szélén 500
méteren keresztirányban a Swietelesky
Magyarország Kft. építkezése. Ezzel a
nagy vizekkel járó idegfeszültség csökkenhet, bár – mint Németh Miklós
polgármester kifejtette, a gátakat mindig figyelni kell, árvízkor nem lankadhat az éberség. Szerencsére – mondta
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– mindig lehet számítani öt-hatszáz
emberre, akik derekasan helytálltak az
utóbbi években ugyancsak megszaporodott árvízi csatákban.
Talán most már csak igazi kivételként lesz szükség az ilyenfajta, nagyméretű mozgósításokra. De világosan kell
látni: a mértékadó árvízszint (mász) a
statisztikai adatok alapján százévente
egyszer várható vízmagasság, amit a
valaha mért legmagasabb szint meghalad. Szentendrén például 55 centiméter
az eltérés. Ezt figyelembe véve a mászhoz képest 1 méterrel magasabb gátkorona csak 45 centiméterrel állt a 2006os rekord vízállás fölött.
Az uniós beruházásoknál megszokotthoz képest is rendkívül hosszúra
nyúlt előkészítés ellenére csak részben
sikerült érvényesíteni a tervekben a
falu érdekeit. Nem fog javulni a nagy
vizek idején rendszeresen buzgárosodó Művelődési Ház melletti gátláb állapota, mivel ehhez a részhez nem kell
nyúlniuk a kivitelezőknek. (Pedig egy
hasonló problémát Tahitótfalun, alig
pár száz méterre a hídfőtől épp most
számolnak föl, ott a csapadékvíz bevezető árok torkolati zsilipjénél nehezítette eddig a fakadó víz a védekezést.
Most már lassan be is fejeződik az ellennyomó medence és egy új csőzsilip
építése.) „Sorozatosan kértük, vizsgálják felül a terveket, hiszen a szennyvízcsatorna-ásás után itt meglazult a
töltés közeli talaj, emiatt 2002-ben és
2006-ban is feltört a szivárgó víz, homokzsákokkal védekeztünk. De a vízügyi szolgálat ezt nem tartja komoly
bajnak, szerintük a csatornaberuházás
talajtömörítési jegyzőkönyve megnyugtató. Én nem vagyok nyugodt, de
ellenszakvéleményre nincs pénzünk, és
nincs is garancia arra, hogy elkészítését követően intézkednének” – foglalta
össze a kudarc okait a polgármester.
A másik sérelem csak átmeneti,
de sokak nyári örömét fogja megkeseríteni: a surányi alsó strandot napokon belül anyagrakodásra veszik majd
igénybe. A kényszerű megoldás egy
amúgy környezetvédelmi intézkedés
ára, cserében ugyanis nem közúton,
hanem hajón érkezik a váci bányák-

Szentendrei mobilgát
Már csak hat keskeny betonelem emlékeztet a télen ideiglenesen épített falra a szentendrei főtér előtti 333 méteres szakaszon. Az íves partot hét egyenes szakaszra osztó töréspontok között szabad a kilátás, a 3 méterenként a hat méter mélyen résfalazott beton alapba ágyazott és vaslemezzel eltakart csavaranyákhoz csak a második
árvízvédelmi készültségi fokozat elrendelése után kell rögzíteni azokat az U profilú
acél oszlopokat, amelyekbe belecsúsztathatók az alumínium üreges gerendák. Az
üregekbe áramló víz a gerendákat lenyomja, és a gumi szigetelés tökéletes vízzárást
ad. Az oszlopokat nyolc tonnás húzóerővel terhelték, végül az erőgép nem bírta a
harcot, az oszlop szilárdan állt. A valaha mért rekord vízszint fölött 80 centiméter
magasságig – mindössze nyolc óra alatt – kiépíthető, azaz a mostaninál biztonságosabb mobil gát déli vége a jó állapotú régi töltéshez, északi vége egy új gátszakaszhoz
kapcsolódik, ez utóbbi betonját kővel fogják burkolni. Az 1,3 milliárd forintos uniós
és állami költségvetési forrásból készülő beruházás szerves folytatása a belváros két
éve befejezett, 1,1 milliárdos, hasonlóan finanszírozott megújításának. A gát víz felőli oldalán szervízút létesül, amely a gyakorlatban kerékpárútként lesz használható,
ezt egy bokorsáv és egy alig félméteres füves lejtő választja majd el a résfal fejgerendájától. A járda a réginél szélesebb lesz, és előbb-utóbb az autósok valóban csak
célforgalomban hajthatnak a Görög Kancsóig.
ból az összesen 86 ezer köbméternyi
töltésanyag. Elképzelni is rossz, mi
lett volna, ha az ennek elszállításához
szükséges kétezer kamion Tahitótfalu
szűk főutcáján, majd Surányon keresztül vonult volna hónapokon át. Mint
térképünkön is látszik, három folyami
kirakodóhely lesz. Jelenleg a Dunakeszi komp és az Elmatec kikötője közötti szűk területet használják a déli
keresztgát építéséhez. A Polgármesteri Hivatal erőteljes kérése ellenére
– a vízbázis és a természet védelmére,
valamint a fuvarozási többletköltségre
hivatkozva – nem lehetett megoldani,
hogy a surányi nagy kőgátnál, a vízügyi
központ vonalában kialakítandó rakodóhelyről szállítsák mindkét szakaszra

az anyagot, vagy hogy lejjebb nyissanak
– fák kivágása árán – nyiladékot. A nem
hivatalos strand ezek szerint nem a védett környezet része… A Swietelsky
projektvezetője, Becker László annyit
ígért, hogy nem maradnak földkupacok a színhelyen, így a jövő szezonra a
Duna vélhetően rendbe teszi a fövenyes
partot. Amit akkor már kerékpárral is
könnyebb lesz megközelíteni: a teljes
surányi gátszakasz apróköves burkolatot kap. Ez elméletileg egész addig
kitart majd, amíg komolyabb árvíz miatt nem kell nehéz gépekkel rámenni,
a gépjárműközlekedés ugyanis – erős
sorompókkal is – ki lesz zárva.
Szabó Gábor

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

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
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Ez évben már 5. alkalommal került megrendezésre május
első hétvégéjén a Surány rali 2013 autós ügyességi verseny.
A szervezők ezúttal is tréfás feladatokkal lepték meg az induló csapatokat.

2013. MÁJUS 20.

pitányság munkatársai várták feladataikkal a versenyzőket.
Itt többek között lézerrel mérték a futók gyorsaságát. Más
állomásokon a vezetők bizonyíthatták vezetési képességüket
a szlalom pályán, majd ugyanott vakon vezetve, a mitfahrer
szóbeli utasításai alapján. Ez évben először vízi jártasságukról is bizonyságot kellett adni a csapatoknak. A Pázsit tavon
ladikba szállva, evezni és közben végrehajtani a feladatot
– teniszlabdával betalálni a vízen úszó mentőövekbe.
Estére mindenki nagy érdeklődéssel várta az eredményhirdetést a Napsugár téri presszónál.
1. Imre Balázs - Szabó Erika
2. Munkácsi István - Simon Ákos
3. Szél Csaba - Pinke Zoltán
Az eredményhirdetés után jóízűen fogyasztotta a Párkánszky Árpi készítette finom gulyást a közel 100 fő, akik ezen a civil
megmozduláson részt vettek: az esemény versenyzői, szervezői, lebonyolításában segédkezők és a lelkes szurkolók.
Gyimesi János beszámolója és képei

Csapatverseny győztesei
Idén 20 csapat vett részt a versengésben. 10 állomáson
kellett számot adni a csapatoknak felkészültségükről, ügyességükről. A megyeri tó mellett Gombás Jenő segítségével
- a Ramirent cégtől kapott Genie önjáró, kosaras emelővel
- hajtották végre a feladatokat. Egy másik állomáson ele-

Dobogósok
mi autós feladatok – izzócsere, szakszerű kerékcsere- tették
próbára a versenyzőket.
A tahitótfalusi rendőrőrs előtt a szentendrei Rendőrka8.
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SZIGETI MAJÁLIS!
Folytatás az 1. oldalról!
Nem kis örömünkre az aranyfakanál itthon maradt, hisz a győztes a
pócsmegyeri vizibivalypörkölt lett.
Lassan elérkezett a délután amikor,
az Önkormányzatok mérték össze tudásukat egy tréfás mégis szívet melengető játékban. Volt itt különleges foci,
zenefelismerés, eszperente vers a falukról, illetve szoborterv pályázat a 2022.
évi főtéri szobrokra. A vetélkedő győztese Tahitótfalu lett, de az élményeken
túl minden önkormányzat gazdagabb
lett egy-egy csodaszép Antal Jutka által
készített koszorúval.
Eszperente versek:
Tahitótfalu:
„Eme hely nekem kedves,
mert eper terem, melyet ezer ember keze
termeszt
Hegyek meredeznek mellette
E szent helyre kerekezve vezetve teremhetsz, mely Pest megye kedves helye
Veled evezve elmehetek mellette felfele, lefele
felfedezve csendes csermelyt, erdeje, hegye melletted megy el.
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Erre fele nem lelsz fekete, kellemetlen
felleget,
e helyen lelsz kellemes embereket.
Kecske, fecske terem hegyen, eper szesze
kell nekem
csendes szeglet, velem, veled legyen”
Pócsmegyer
„Ezen telep nekem kedves
Mely Pest megye szelete
Kedvenc szegletem eme hely,
Mely fergeteges emberekkel telve.
Kerekes kereken gyere erre
Gyerekkel hevesen evezve,
Fel-le tekeregve,
Fejedet elvesztve,
Megszeretve eme remek helyet,
S lesz ez neked szeretett telephelyed.”
Szigetmonostor
„Nem lehet lelned szebb helyet mely eme
helyre teremtetett.
E helyen lelked szeretettel telve
emberek serege kedvelt helye,
melyben fejben termett remek tervek legszebben teremnek,
tettre termett kezek terelnek
remek, rendezett, szeretettel tele teret.
Erre vezet tekert kereked.

Kedves emberekkel legeltetett tehenek,
tejet termelnek teneked.
Kedves eleven emberek terelnek, nevelnek gyereket.
Eme helyet elfeledned teneked nem lehet,
melyen lelked felemeled,
mellettem megleled,
testedet leteheted
Eme helyet nem feledheted.”
Kisoroszi
„Mert eme helyen eleve
Remek kedves emberek
Lehetnek szembe veletek
Tehenek legelnek benne, reggel emberek
tejet vehetnek.
Nem messze hegyek telepednek.
Ezen telephelyen meredek helyet nem lelsz.
Reggel keltem tehenekkel.
Kenyerem eszem veletek,
zsebem tele eperrel, megyek tele rekesszel.
Meglehet, kertemben esetleg evezek,
Mert erre tekereg medernek tengere,
De lemegy egyszerre,
Tereken gyerekek kerekeznek
Telente, melegben szekerek nyekeregnek.
Megfejtettem kerek-perec:
Nyertes vers eme remek lehet.”
Szőcs Péter
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Életerő és egészség
Az EGÉSZSÉG és az ÉLETERŐ természetes állapotunknak kellene, hogy
legyen. Ennek ellenére nagyon sok a
beteg ember. A tünetek rávezetnek arra,
hogy
megtaláljuk az egyensúlyvesztésünk igazi okát. Az elfojtott érzések ott
gyülemlenek fel testünkben, ahol eredetileg létrejöttek. Ez a testtájék ugyanis
megdermed, nem
képes addig
1oo%osan működni, míg a trauma okára rá nem
jövünk és fel nem dolgozzuk.
Ha ez segítséggel vagy nélküle megtörtént, /orvos, patikus, alternatív gyógyász, stb./
bekövetkezik a változás. Ma már az orvosok nagy többsége is elfogadja, hogy a betegségek 9o%-a lelki eredetű.
Az orvos úgy gondolja: megvizsgálom,
adok gyógyszert, megoperálom, stb., ezek
után foglalkozom a lelkeddel is!

Kérdem én: miért nem a lelki problémáinkat próbáljuk megoldani, feldolgozni
és a testi tünetek, (mint a betegség) csodával határos módon szinte minden esetben megszűnnek, eltűnnek. Érdemes kipróbálni! Mindenkinek saját magának kell
ehhez hozzáfogni.
Célszerű lenne minden helyzetben feltenni magunknak a kérdést: mi szolgálja
minden résztvevő legfőbb javát, mi a legfontosabb? A család egészsége, boldogsága, ezen belül pedig a GYERMEK! Csak
egészséges gyerekből lehet egészséges felnőtt! Aki a dolgával foglalkozik és nem veszi el az idő egy részét, hogy a nyavalyáival törődjön.
Hogyan lehetséges ez? Nagyon egyszerűen! Szeretettel és törődéssel! Tudom,
nagy feladat hárul a hölgyekre, hiszen tud-

juk, sok függ tőlünk. Ha jó a kedvünk,
mosolygunk; minden szép és jó. Ha viszont rossz a kedvünk és bocsánat, de utálatosak vagyunk, semmi nem működik.
Bizonyára ezt már mindenki tapasztalta, átélte. Távol álljon tőlem, hogy bárkit megbántsak!
Ha
megszabadulunk
a félelmeinktől, haragunktól, aggodalmainktól, a gyűlölettől, bűntudattól, agressziótól, irigységtől, rágalmazástól, türelmetlenségtől, higgyük el: szinte művészet
betegnek lenni. Ha egészséges vagyok minden megy körülöttem, ami nincs időhöz, korhoz kötve. Tudom nagyon nagy feladat, de az
eredmény is az!
Folytatjuk!

Besze Judit Rózsa

Magamban beszélek
Ne aggódj, barátom / barátnőm /, ha azon kapod magad: - magadban beszélsz. Vigasztaljon
az, hogy bizton tudod, jó társaságban vagy.
Persze-persze, megszólják az embert; - a magában motyogó embert bolondnak tarják.
Kedves ismerősöm, egy bűbájos „öreglány”, valamikori szépasszony /még mindig
sokan megirigyelhetnék/ előttem számolta ki
az ujján hány férjet fogyasztott eddig. Öt férj
került a süllyesztőbe, hacsak nem mondott
egy-kettővel kevesebbet, csupáncsak szerénységből; kondícióját elnézve a dolog még
nincs lezárva.
Vajon ilyenkor ötször-hatszor szerelmes
is az ember? Na azért ezt nem hiszem. Ámde
valószínűleg nem beszél magában. Mindig
van mellette valaki. Öreg barátom szerint,
minél többen hordanak egy kalapot annál
viseltesebb. Ugyanazon öregúr jelentette ki
ellentmondást nem tűrő hangon: „Úriember
csak egyszer nősül, - és azután levonja- a konzekvenciát, /magáról az intézményről/
Ilyen útravalóval hová jutottam? - beszélgethetek a tyúkicáimmal - pi-pi-pi,
- gyertek, gyertek itt a finom kendermag,
- vagy mit is beszélek, - mert beszélek! magamban, - nincs itt semmiféle kendermag, azt sem tudom, hogy néz ki, ez bizony
aprókrumpli megfőzve, összedagasztva kukoricadarával.
De szótértek a macskával is, ha tudok „viselkedni”. Neki szabad váratlanul a hasamra
ugrani, ha elszunditok a fotelben, ott dagasztani, bizalmaskodni, elfészkelődni és álomba merülni, - de bezzeg ha én akarom kissé
megdögönyözni – na, akkor fúj, rug-vág és
karmol, harap és morog. Magamban beszélek
én, ha ilyenkor elküldöm őt ide meg oda, egy
barátságos farbarugás kiséretében? Igen, mert
csak egy „oktalan” állattal civódom.
De vigyázat, - nehogy megsajnáljanak!
- minden rosszban van valami jó. Akármikor elprédálhatom havi nyugdíjamat valami
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hihetetlen marhaságra, senki nem állit elém
sorompót. Járhatok cilinderben / ezt még
nem próbáltam/ - ehetek sütőtököt ebédre,
mondjuk savanyú uborkával /ezt sem akarom megpróbálni, csak a vad példa kedvéért jutott eszembe/ tehetek bármit és nincs
senki, aki azt mondaná: szedd össze magad
fiam, még azt hiszik rólad, hülye vagy.
De gyerünk csak tovább! - a kutyáimmal is „magamban beszélek”- így jut eszembe a szilveszteri mulatság.
Hogy jön ez ide? -kérdezhetik - Elmondom: a magával nem bíró delikvens
szilveszterkor vásárol egy szatyor durrogtató szert, kivonul vele a természetbe
/utca, udvar, Dunapart/ és kezdetét veszi
az őrjöngő dilihopp. Ma ez már felkavarja a
normális emberben a leülepedett seprőt - és
elgondolkodik rajta: mitől lett ilyen hibbant
az emberiség. Az állatvilág sem érti mire ez
az őrjítő balhé. Kutyák rohangálnak lábaközt
farokkal, a macskám lóg a függönyön, se le,
se fel. A második világháborút élem át gondolatban. Mit nem adtunk volna akkoriban
egy órányi csendért... Ma ezt pénzért csinálják, - és még örömük is telik benne. Négy
kutya csámborog azóta itt a Dunaparton
tétova, gazdátlanul. Csodálkozom, hogyhogy nem találnak haza? - azt sem értem a
gazdi miért nem keresi az elveszett jószágot,
- nem a túlpartról jöttek, szigeti kutyusok...
Senkinek nem hiányoznak? Istenem-Istenem már megint magamban beszélek.
Félre bánat, félre gond! – legközelebb, ha
találkozunk, már könnyebben szót értünk,
nem kell a lelked kikiabálni kedves barátom
/mindenki tudja mennyire siket vagyok/
Egész életemben fizettem az OTI-t, az
SZTK-t, a Társadalombiztosítást /mikor minek hívták és hívják/ szóval fizettem és most
öregkoromra hallókészüléket kapok. Potom
l6o.ooo, azaz százhatvanezer Ft-ér, már kap
a nyugdíjas egy protézist. Komolyan mon-

dom szinte”ingyen”van. Mi az? - mi az? hogy a nyugdíjas ezt nehezen /vagy sehogysem/ tudja kipengetni. Na de kérem! - akkor
tanuljon meg szájról olvasni.
Jól van - jól! - ne csak mindig a panasz,
meg a jajveszékelés - hiszen az élet szép, és
van napsütötte oldal is.
Mondom is íziben: - kő esett le a dunasétányi szívekről. Nem kell kiizzadni a
csatornázási díjat.A mi utcánkban nem lesz
kanális, - továbbra is az emésztőgödörbe
gyűjthetjük a végterméket. Heureka! Korábban aggódtam, hogy megfosztanak valamitől, ami az enyém, / és még en fizetek/
de most megnyugodtam. A miértre a válasz: „az utca túl mélyen fekszik, a talajvíz
veszélyezteti a mélyvezetéket”
Ugyan már- hiszen a házam alatt pince
van és vizet ott még soha nem láttam. / bort
is csak néhanapján/
Mindegy, na!- a technika fejlődik, előbbutóbb utolérjük -, na, mit is kellene utolérni?
- hát mondjuk a Római Birodalom technikai
színvonalát. Igen-bizony. Ha hiszik, ha nem
a rómaiak / időszámítás előtt 8.sz.-tól Krisztus utáni476- ig / hidat építettek a mostani Szentendrétől a szigetig, és Horányban
megtalálták a régészek a hídfő maradványait,
amiről a híd a mai Felsőgödig ívelte át a Dunát. Add Uram, hogy ükunokáim láthassák
a hidat, amit a mai ember megépít! Persze
nem ezerkétszáz évig feszt építették a hidat,
hanem vélem, hirtelen „összedobták a római
mérnökök. Vajha meddig fog ez tartani a
mai mérnököknek?
Milyen lehetett ez a réges-régi híd? Valószínűleg egyszerű hajóhíd, amin a romai
légiósok átmasíroztak a túloldalra, hogy
megrendszabályozzák a római védelmi vonal, a limes mentén garázdálkodó nomád
népeket. Egy biztos: - a híd különb volt
mint a mai, mert ma semmilyen nincs.
Asztalos Lajos
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Szentendre Rend-trendje
A következő kiadvánnyal a Szentendrei
Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel
foglalkoztunk Mi, az elmúlt időszakban,
a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig
Iskolarendőreink munkájáról

2008. szeptember 1-jén hirdette meg az
Országos Rendőr-főkapitányság az iskolarendőr programot, melynek célja,
hogy a rendőrség közelebb kerüljön az
ifjúsághoz és ez által „pozitív rendőrkép” alakuljon ki a gyermekekben, a szülőkben, a pedagógusokban.
A Szentendrei Rendőrkapitányság
állományából 15 körzeti megbízott lát
el iskolarendőr tevékenységet. Az egyes
tanintézményekkel egy-egy rendőr áll
napi kapcsolatban. Április hónapban
Szentendre, Pomáz, Budakalász, Visegrád és Tahitótfalu iskoláiban tartottak
előadást az iskolarendőrök, bűnmegelőzés és közlekedésbiztonság témakörben.
Fontos információkkal szolgáltak a diákoknak a közlekedés veszélyeiről. Az
iskolarendőrök az iskolai fogadó órákon,
szülői értekezleteken is részt vesznek,
így a szülők hozzájuk fordulhatnak kérdéseikkel, kéréseikkel. Az iskolarendőreink egész tanévben rendelkezésre állnak.
Az iskolarendőr telefonszáma bekerül a
gyerekek üzenő füzetébe, így akár a szülők számára is könnyen elérhetővé válik.
Az iskolarendőröknek lehetőségük van
osztályfőnöki órák keretében is előadást
tartani.
2012. április 05-én a Szentendrei
Rendőrkapitányság munkatársai egyeztető fórum keretén belül fogadták a
Rendőrkapitányság illetékességi területén található iskolák Igazgatóit, valamint
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseit. Szó
esett az iskolarendőrök és a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelősök összehangolt jövőbeni munkájáról.
Motorosok figyelem!
Tavasszal egyre nagyobb számban jelennek meg Pest megye útjain a motorkerékpárosok. Ez év tavaszán is felhívjuk a
motorosok figyelmét, hogy tartsák be a
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közlekedési szabályokat. A nem megfelelő sebesség megválasztásával, nemcsak
saját maguk életét és testi épségét veszélyeztetik, hanem a közlekedés többi
résztvevőinek a biztonságát is. A felelőtlen száguldozás, gyakran emberéleteket
követel, ezért, mint minden évben, most
is ellátjuk a motorosokat néhány hasznos
tanáccsal. A bukósisak használata mind
lakott területen belül, mind lakott területen kívül kötelező. A jármű legyen megfelelő világító berendezéssel felszerelve.
A hónapokig garázsban tartott motor állapotának műszaki átvizsgálása elengedhetetlen, mivel megfelelő felkészítés nélkül a motor vezetői is bajba kerülhetnek.
Alkohol fogyasztása a motorvezetőknek
is tilos!
Újjá alakult a Városi Baleset
Megelőzési Bizottság
2013. április 10-én megtartotta alakuló
ülését Szentendre Város Baleset Megelőzési Bizottsága. Az újjá alakult Bizottságot 5 fő rendőr és 4 fő civil alkotja, segítve ezzel a rendőrség munkáját. A cél a
városi gyalogos forgalom és a kerékpáros
közlekedés biztonságossá tétele, a gyalogos balesetek számának, az ittas vezetés
és sebesség túllépés, mint baleseti forrás
számának csökkentése.
Tavasz, a kirándulások évszaka,
vigyázzanak értékeikre
A várva-várt tavaszi hónapok beköszöntével hétvégenként a kirándulás, a
szabadban töltött órák mellett dönt a
család. A kirándulóhelyek szomszédságában található őrzés nélküli parkolókat
sokan igénybe veszik. A gépkocsi feltörések megelőzése érdekében néhány fontos tanács:
Soha ne hagyjanak értéktárgyat a

gépkocsiban jól látható helyen, az utastérben. Személyes okmányokat, táskát,
pénztárcát, lakáskulcsot soha ne felejtsék magukhoz venni. Az utastérben ne
maradjon mobiltelefon, csomag és kabát
sem, ha az autót elhagyják. Ha csak pár
percre szállnak ki, mindig vegyék ki az
indító kulcsot, zárják be az ajtókat, az
ablakot húzzák fel, a riasztót, pedig kapcsolják be.
Trükkös tolvajok
Szeretnénk néhány hasznos tanáccsal
szolgálni, amely megnehezíti a bajba jutás
lehetőségét. Az elkövetői kör egy része,
az autóúton, autópályán közlekedőket
szúrják ki maguknak. Gyakran műszaki
hibára hivatkozva, vészvillogóval leállítják gépkocsijukat a leálló sávban, majd
kézmozdulatokkal jelzik az autósoknak, hogy bajba kerültek. A segítőkész,
gyanútlan sofőr megáll gépkocsijával,
miközben pedig a hiba okát próbálja kideríteni, a nyitott autójából a segítséget
kérő személyek egyike, észrevétlenül
megfosztja értékeitől.

Egy másik elkövetési módszer az,
hogy a gépkocsi kerekén szándékosan
sérülést okoznak az elkövetők, majd figyelik, követik az autót. A sofőr, amikor
észleli a hibát, megáll, kereket cserél. A
kerékcsere közben nyitva maradt kocsiajtóhoz mennek a tettesek, és ellopják az
ott talált értékeket.
Figyeljenek arra is, hogy miközben
a garázsból kocsijukkal kiállnak, majd
visszamennek a garázsajtót bezárni, ne
hagyják a járó motorban a kulcsot. Erre
szakosodott tolvajok, kifigyelhetik, beszállnak az autóba, és elhajtanak vele.
Az elkövetők tárháza igen nagynak
bizonyul, óvatosan kezeljük a hozzánk
segítségért fordulókat. Minden esetben
zárja be a gépjármű ajtaját, ha elhagyja
azt!
PEST MEGYEI RENDŐR –
FŐKAPITÁNYSÁG
SZENTENDREI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Szentendrei Rendőrkapitányság
városi telefonszáma megváltozott.
Az új telefonszám:06-26/502-400.
Az új fax szám: 06-26/502-426.
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Kirándult az óvoda
Április 20-án ismét útra keltek az óvodások és szüleikkel, illetve az óvó nénikkel együtt meglátogatták a Vörös
meteor-forrást. Az óvó nénik nagy
örömére, a mára már hagyománnyá
vált kiránduláson évről-évre egyre
több ovis vesz részt szüleivel együtt.
Az óvó néniknek nem kellett nógatni a
gyerekeket. Szedték gyorsan a lábukat,
mászták a dombokat és a lejtőket. Vidáman kiabáltak és nevetgéltek. Csetlettek-botlottak, el is estek sokan, sírás

mégsem zavarta meg sokáig az erdő
csendjét. Kergetőztek, bújócskáztak,
egy-kettőre jól el is fáradtak. A forráshoz érve előkerült a hátizsákokból
a vajas kenyér, szalámi, kifli és persze
a jól megérdemelt édesség. A friss erdei levegő meghozta az étvágyat, nem
is kellett senkit bíztatni, hogy egyél
még. Miután mindenki jóllakott, az
óvó nénik két csapatra osztották a kirándulókat és kezdetét vette a számháború. Úgy elrepült az idő, hogy észre
sem vették. Fáradtan, de élményekkel
telve bandukolt hazafelé a kis csapat és
többször elhangzott a kérdés: mikor
jövünk legközelebb is kirándulni?
TA

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!
Várjuk szíves felajánlásaikat a
2013. augusztus 2-3-án
megrendezésre kerülő
Surány Fesztivál tombolájára.
Köszönettel:
a szervező Pócsmegyer
Község Önkormányzata
12.
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Öntözés, víztározás, halastavak és árvízkezelés ezer évvel ezelőtt?

A honfoglaló magyarság és a vízgazdálkodás
A tavalyi szárazság után egyre inkább foglalkoztat az a tény, hogy itt a két Duna-ág
között hogyan lehet az, hogy megsárgult,
kiszáradt kukoricatáblákat, kókadozó napraforgókat láttam, panaszkodó gazdálkodókat hallgattam, stb. Miért nem alakult ki
itt egy olyan vízgazdálkodási rendszer, ami
biztosítaná a termeléshez szükséges vízmennyiséget?
Az öntözésről nekem, aki 1985 óta él
itt a családjával minden nyáron és most már
nyolc éve állandó lakosként, a TSz öntözőrendszer, az eperöntözés jut eszembe és a
Pázsit-tó, ahonnan vették a vizet és egyetlen nyáron sem volt algás a víz.
Talán a most zajló gazdabeszélgetések
és az Önkormányzat Pázsit –tóval kapcsolatos igyekezetének / a vízminőség jobbításának/ az lehetne a pozitív hozadéka,
hogy újra kialakuljon modernebb formában

Mai tóközi belvízelvezetõ csatona metszete.
Alul a csatorna Árpád-kori elõdje
(rekonstuált metszet)
a már működött öntözési rendszer, ami
biztonságosabbá és eredményesebbé tudná
tenni a jelenlegi és a jövendő gazdálkodók
munkáját.
Kezembe került, mert a kezembe adta
kedves ismerősöm, Kiss Irén a História történelmi havilap 2010-es 6-7-ik számát.
A szám alcíme: Víz és társadalom az
ókortól napjainkig.
Az írásom címe pedig ebből a lapból
kölcsönzött hasonló nevű cikké.
Hányszor mondják manapság, hogy a
múltunk nélkül nincs jövőnk. Ezt sokan
csak egy szlogennek tekintik, de ez a cikk
is azt bizonyítja, hogy Árpád-kori őseink
képesek voltak megtartani a Kárpát-medencébe beáramló vizeket és mesterien tudták irányítani a felhasználást és a tárolást,
miközben a mai fantasztikus technológiai
színvonalon ma csak a medencefenékre érkező víznek kis hányadával gazdálkodunk,
hagyjuk megszökni jelentős részét, amit
tárolással viszont megtarthatnánk aszályos
időszakokra és az akkori öntözési igények
kielégítésére.
Természetesen azóta sok víz lefolyt a
Dunán és a Tiszán, a gabonakonjunktúra
idején egyre több bevethető termőföldre
volt szükség, a közlekedést is nehezen lehetett megoldani a kiáradt folyók okozta,
vízzel sok hónapon keresztül elárasztott területeken, stb. Vásárhelyi Pál és Széchenyi
István a Tisza szabályozásakor ennek megoldását is / és a vízi közlekedését is/ próbálták segíteni, de már látták a szabályozás
negatív hatásait, és már akkor beszéltek
arról, hogy az ármentesítési munkálatokat
csak úgy lehet befejezni, hogy a szomszédos
területek öntözését is megoldják. Mindket-
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ten korán haltak meg és az utódok és a mai
utódok is most ezzel kell, hogy szembesüljenek.
Nálunk is a majd megszervezendő Öntözési Hivatalok fognak felmérést készíteni és tájspecifikusan eldönteni, hogy milyen
jellegű öntözési rendszer lenne itt környezetkímélő és egyben hasznos!?
Mit is tudtam meg a szóban forgó cikkből?
Az elmúlt hetekben újra hírt adtak arról
a kutatásról, ami a Kisalföldön, a Rábaköz
területén lévő Tóköz nevű térségben az
1990-es évektől zajlik.
A kutatás azért indult el, mert a szerző
– Takács Károly – sajátos szerkezetű, pusztulófélben lévő árkokra figyelt fel akkoriban. A kutatók szeme előtt az évek során
ebben a térségben az egész tájegységet lefedő árokrendszer bontakozott ki. A vizsgálatok azt igazolták, hogy a mesterséges csatornákat, árkokat /árok török szó, jelentése
kizárólag öntöző csatorna / a 10-11.szd-ban
ásták.
Bizonyossá vált, hogy a rendszer fő elemét, a hármas szerkezetű árkokat vízvezetési céllal hozták létre. Egyszerre szolgálta
a vizek levezetését /árvizeknél/, lecsapolását
és a folyók vizének hasznosítását: öntözésre
és halastavak táplálására. Képesek voltak a
belvizeket, posványokat megszüntetni, és
a folyók emelkedő vizét az egész térségbe

a vizet. A középső csatornákból a víz a
mellette kialakított két szélső mederbe fatörzsből kivájt csőereszeken keresztül jutott szintén mindkét irányba. Ezek nyitása
és zárása még nem tisztázott régészetileg,
viszont működtek nagyobb méretű/táblás/
zsilipek is, amilyeneket ma is használnak.
Az említett árok/csatorna rendszerek a
Kisalföld más pontjain, a Duna alföldi szakasza mentén, a Tisza és a Kőrösök völgyében is előkerültek.
A régészeti kutatásokat írásos anyagok
is alátámasztják. 1000 és 1200 között 115
határleírásból 46-ban/ 40%/ szerepel valamilyen vonatkozásban az árok és a neki
megfelelő latin szó, a fossa./ az antik időben
ez a szó az öntöző- és vízelvezető csatornák
általánosan elterjedt megnevezése volt./
„A kutatások alapján valószínűsíthető, hogy az államalapítást követő évszázadokban szervezett vízgazdálkodás folyt
Magyarországon. A Kárpát-medence síkságain több százezer kilométer hosszúságú,
elpusztult, emberkéz alkotta csatornával
kell számolnunk.
A múlt vízépítési tapasztalatai semmi mással nem pótolható ismeretanyagot
jelentenek, olyan ismereteket, amelyeket
alapvető fontosságú tényezőként vesznek
tekintetbe szerte a világon. Különösen
felértékelődnek ezek az ismeretek ma,
amikor a vízügyi problémák halmozot-

Nagyméretû Árpád-kori csatona viszonylag ép szakasza (Fehértó határa)
szétvezetve halastavakba juttatták/ a Tóközben legalább 100 halastó létezett/ vagy
fűtermő területeket árasztottak el.
A hármas szerkezetű csatorna középső medrének alsó szintje a térség szintje
alá volt mélyítve és vízszintes kialakítású
volt. Így mindkét irányban tudott áramlani
benne a víz. Töltéseinek magassága miatt a
felszínnél magasabb vizeket is képes volt
szállítani. Így alkalmas volt az emelkedő,
árvízi víztömeg szállítására is és az ár visszavonulásakor a víztelenítésre , lecsapolásra is. Ezek a csatornák a folyóból ágaztak
ki, ahonnan kapták, vagy ahová juttatták

tan jelentkeznek /árvíz, belvíz, aszály/ és
küszöbön van a jelenlegi vízügyi rendszer
átalakítása.”
A lapban szó van még a középkori
Buda vízellátásáról, az ártéri gazdálkodásról/ ma újra szeretnék visszahozni ezt a
Tisza mentén/, a Tisza szabályozásáról, a
Balaton lecsapolásáról és partjainak szabályozásáról, a hévvizeink történetéről.
Ajánlom Mindenkinek, hogy keresse meg
lehetőségei szerint ezt a lapszámot, hiszen
számos érdekes és tanulságos dolgot tudhat
meg belőle.
Bécsy Lászlóné
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A kullancscsípés okozta ártalmak megelőzhetők!
A közönséges kullancs számos kórokozót
hordozhat és terjeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti.
E betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő.
Fontos tudni, hogy kis odafigyeléssel a
betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében védőoltás is rendelkezésre áll.
A kullancsok vérszívó ízeltlábúak, számos állatfaj (köztük háziállataink) és az
ember is lehet gazdaszervezetük. A számukra kedvező életfeltételeket biztosító
élőhelyeken legnagyobb valószínűséggel
kora tavasztól késő őszig találkozhatunk
velük. Európa legnagyobb részén, így hazánkban is a közönséges kullancs a leggyakoribb fajuk. A közönséges kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet,
amelyekkel vérszívása során az embert is
megfertőzheti. E betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a
kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő.
A kullancsok csak bizonyos élőhelyeken
fordulnak elő nagy számban
Főként erdeinkben (pl. a gazdag aljnövényzetű gyertyános-tölgyesekben), valamint egyéb, bokros-fás, sűrű aljnövényzetű területeken fordulnak elő. A legkisebb
a hő- és páratartalom-ingadozás (amely a
kiszáradásra rendkívül érzékeny kullancs
szempontjából kulcsfontosságú), valamint
a legtöbb potenciális gazdaállat (különféle erdei emlősök, madarak) is itt található.
Azonban városi környezetben is találkozhatunk velük, különösen az összefüggő
növényzettel borított kisebb-nagyobb területeken, így parkokban és családi házak
kertjeiben, a magas fűvel benőtt, elhanyagolt telkeken és a települések határában. A
kertekbe a háziállatok, elsősorban a kutyák
(macskák), különböző madarak és vadon
élő kisemlősök révén kerülnek be. Ezeken
a helyeken fokozottan ügyeljünk a testünkre kapaszkodó kullancsokra!
A kullancsok betegséget terjeszthetnek
Fontos tudni, hogy csak a kullancsok
egy része hordoz kórokozót, és az ilyen
ízeltlábúaknak is csak egy része adja át azt
vérszívása során az embernek. A patikában kapható „kullancsteszt”, amely a vért
szívott kullancs Lyme-kórokozó pozitivitását képes kimutatni, nem ad 100%-os bizonyosságot. Éppen ezért fenntartásokkal
kezelendő, hiszen nem alkalmas az ember
betegségének megállapítására. Amennyiben a kullancscsípést követően betegségtüneteket (pl. bőrtünet, izomfájdalom,
láz, fejfájás, stb.) tapasztalunk, forduljunk
orvoshoz!
A kullancsok okozta ártalmak megelőzhetők
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A vérszívás és a kórokozók átvitele ellen
egyénileg számos módon védekezhetünk.
Ezek közül a legfontosabbak:
1. Erdei túrák alkalmával használjunk
kullancsriasztó szereket, amelyeket a bőrünkre, esetenként pedig a ruházatunkra
juttathatunk. A riasztószereket mindig a
használati utasítás szerint alkalmazzuk,
amelyből azt is megtudhatjuk, hogy milyen
gyakran (hány óránként) javasolt az adott
készítmény ismételt alkalmazása.
2. Ha a túra/séta során világos színű
ruházatot viselünk, akkor azon könnyebben észrevehetjük a ránk kapaszkodó, sötét
színű kullancsokat.

3. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a
bőrbe fúródott, táplálkozását megkezdő
kullancs mihamarabbi felfedezésének és
eltávolításának fontosságát. A korai eltávolítás a kórokozók átvitelének megakadályozására is alkalmas.
4. A kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás megelőzhető védőoltással.
Mivel a megfertőzött haszonállatok teje is
közvetítheti a vírust, fontos a nyers kecske- és tehéntej fogyasztás előtti forralása,
amellyel a kórokozó elpusztítható.
Ha olyan helyen járunk, ahol nagy valószínűséggel előfordulhatnak kullancsok,
akkor tartsunk ún. kullancsvizitet. Ehhez

Kérdezz-felelek a kullancsokról
Van védőoltás a Lyme-kór ellen?
Lyme-kór ellen az ember számára jelenleg védőoltás nem áll rendelkezésre. A szintén
kullancs által terjesztett vírusos agyhártya/agyvelőgyulladás ellen viszont lehet védőoltást kérni.
Megbetegedhetek az életem során többször is Lyme-kórban?
Igen, a betegség nem hoz létre tartós, illetve a kórokozó minden változata ellen ható
védettséget. Sikeres kezelést/gyógyulást követően, az életünk során Lyme-kórban újra
megbetegedhetünk. Ezért is fontos a megelőző intézkedések betartása.
Hogyan diagnosztizálható a Lyme-kór?
A betegség korai szakaszában két feltétel, a típusos megjelenési forma (jellemző bőrtünet, melyet esetenként influenzaszerű tünetek kísérhetnek) és a kullancscsípés vagy
annak lehetősége alapján általában nagy biztonsággal diagnosztizálható.
Az időben megkezdett kezelés elsődleges fontosságú, ilyenkor laboratóriumi vizsgálatra a legtöbb esetben nincs szükség.
A késői megjelenési formák esetében a diagnózis felállítása nehezebb, ilyenkor az orvos
vérmintából ellenanyag-kimutatást (esetleg más vizsgálatotokkal kiegészítve) végeztet.
Hogyan kezelhető a Lyme-kór?
Korai stádiumban észlelve, a betegség szájon át adagolt antibiotikummal jól gyógyítható. Későbbi szakban intravénás kezelésre lehet szükség.
Végezhető-e kullancsirtás jelenleg, a megszokott módon, a növényzet permetezésével?
Nem, mert jelenleg nincs forgalomban erre a célra engedélyezett irtószer. A kullancsok
egészségügyi kártevők, amelyek irtására kizárólag az Országos Tisztiorvosi Hivatal által
engedélyezett biocid termékek használhatók (tehát pl. növényvédő szerek nem!). A korábban erre a célra egyedüliként engedélyezett készítmény, az Actellic 50 EC rovarirtó
koncentrátum forgalomba hozatali engedélyét az OTH visszavonta, úgy, hogy a korábban értékesített tételek szavatosságuk lejáratának időpontjáig felhasználhatók. Ezt a
kétéves intervallumot is beleszámítva az Actellic 50 EC kullancsirtásra 2010. januárjától
egyáltalán nem használható fel.
Mit tehetek azért, hogy a kertemben ne legyen kullancs?
Jól körülhatárolt területeken (pl. kertek, városi parkok stb.) kertészeti tevékenységek
célzott alkalmazásával a mikrokörnyezet a kullancsok számára kevésbé vonzóvá tehető.
A fű rendszeres nyírása, az aljnövényzet és a bokrok metszése, az avar gyakori összegyűjtése ebből a szempontból kétféle előnnyel is jár. Egyrészt kevésbé nedves
mikroklímát eredményez, ami a kiszáradásra érzékeny kullancsok számára előnytelen, másrészt a kevésbé gazdag aljnövényzet táplálékkeresésük hatékonyságát rontja.
Emellett mivel a kullancsokat a lakott területek zöldfelületeire jelentős mennyiségben
a kutyák hurcolják be rendkívül fontos az ebek kullancscsípéssel szembeni védelme is,
amelyhez megfelelő készítmények (pl. spot-on, impregnált nyakörv, aeroszol stb.) állnak rendelkezésre.
Országos Epidemiológiai Központ
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gondosan át kell vizsgálni azokat a bőrfelületeket, elsősorban a hajlatokat és a deréktájékot, ahová a kullancsok előszeretettel
befúrják magukat. Mivel a kifejlett kullancs
a vérszívás megkezdésekor anyajegyre is
hasonlíthat, ezért figyelmes keresésre van
szükség. Az eltávolításhoz legalkalmasabb
egy vékony hegyű csipesz, amellyel a kullancs a bőrhöz legközelebb eső részénél ragadható meg, anélkül, hogy utótestét összenyomnánk. A kullancsot ezután határozott

mozdulattal kihúzzuk rögzülési pontjából.
Szükség esetén azonban két körmünk közé
fogva, gyengén csavaró mozdulattal is kihúzható a kullancs, mert az a legfontosabb,
hogy minél előbb eltávolítsuk bőrünkből.
A sebet, ha lehetőség van rá, langyos,
szappanos vízzel öblítsük le. Előfordulhat,
hogy a kullancs eltávolításakor a bőrben
marad a sebben apró, visszahajló horgocskákkal rögzült szájszerv. Ez azonban már a
kórokozó-átvitel szempontjából nem jelent

veszélyt; így ha nem tudtuk kiszedni, akkor,
mint egy apró szálka, idővel magától kilökődik a bőrből. Célszerű a befúródott kullancs
helyét és eltávolításának idejét a naptárba
feljegyezni, hogy az esetleges betegségtünetek megjelenésekor az orvost tájékoztathassuk a kullancscsípés időpontjáról.
Forrás:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

A tavasz első csodája: az eper
Mindenki kedvence, a tavaszi napsütés
egyik első ajándéka. Mennyei csemege
a hideg hónapok után kiéhezett szemnek, szájnak. A legjobb talán frissen, de
fogyaszthatod lekvárként, újabban pedig chutney-ként is. Tejszínhabbal vagy
pezsgővel pedig egy más dimenziót nyit
meg előtted.

Amint megérkezik a szép idő, megjelenik az eper is, s átveszi a stafétabotot
a citrusféléktől, hogy szervezetünk Cvitamin ellátásáról gondoskodjon: 100
gramm eper 60 mg C-vitamint rejt magában (ezzel fedezi egy felnőtt napi Cvitamin-szükségletét). Az eper ráadásul
alacsony energiatartalmú (100 grammban 35 kalória), s íze pedig egyszerűen
fenséges. Vas-,kalcium- és magnéziumtartalmával gondoskodik szervezetünk
ásványi anyag egyensúlyáról, s önmagában is tápláló, könnyű étkezést tesz lehetővé.
Friss, lédús, ízes, legszívesebben kilószámra ennénk. S még a látványa is energetizál! Az eper serkenti a vérkeringést,
fokozza a méregtelenítő folyamatokat.
Ráadásul a C-vitaminban leggazdagabb
gyümölcsök egyike – napi 15 dkg eper
fedezi egy felnőtt napi C-vitamin-szükségletét. Kitűnő vértisztító, csökkenti a
szívbetegségek, a kötőszöveti gyulladások, az érelmeszedés és a rák kialakulásának esélyét. A benne található vegyületeknek kifejezetten fiatalító hatása van.
Az eper bőrápoló hatása sem elhanyagolható. A bőrbe dörzsölve megszabadít
az elhalt hámsejtektől, hűsíti a bőrt napozás után, megvéd az ultraibolya-sugárzástól. Kitűnő fogápoló szer: ha hetente
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egyszer pépesített eperrel dörzsölöd át a
fogaidat, hófehéren csillognak majd.
Jó partner a fogyókúrában is. 1 kg
eperben 4 g fehérje, 113 g szőlőcukor, 8
g só és 7 g rostanyag van. Fogyasztása a
jóllakottság érzetét kelti. Vértisztító hatása segít a salakanyagok és a felesleges
zsír távozásában.
Miért okoz allergiát?
Az eper szervezetünkben hisztamint
szabadít fel, így az arra érzékenyeknél
allergiás reakciót (általában csalánkiütést) vált ki. A (radikális!) megoldás az,
ha ebben az esetben lemondunk az eper
fogyasztásáról. Megfigyelték azonban,
hogy fokozatos szoktatással (homeopatikus adaggal kezdve) az allergiás reakció
kiküszöbölhető, s az eperből készített
szűrt szószok és a rövid ideig való főzés
nem vált ki intoleranciát. Legyünk azonban nagyon óvatosak ezekkel a próbálkozásokkal, hiszen vannak, akik semmilyen formában s mennyiségben sem
tolerálják ezt a gyümölcsöt.
Eperkrémleves
Hozzávalók: 40 dkg eper, 7 dl tej, 5 evőkanál cukor, 3 dl tejszín, kevés liszt, csipetnyi fahéj
Az epret kevés vízben párold meg.
A tejszínt a már megfőtt eperrel és a cukorral turmixold össze, majd főzd össze
a tejjel és a kevés liszttel. Ízesítsd fahéjjal.
Tedd hűtőbe, és, ha alaposan lehűlt, már
tálalhatod is.
Epres gombóc
Hozzávalók: 25 dkg túró, 20 dkg eper, 15
dkg sima liszt, 6 dkg vaj, 1 tojás, 1 citrom, 1 csomag vaníliás cukor, vaj, zsemlemorzsa
A túrót villával törd össze, és a felolvasztott vajjal és a tojással keverd össze.
Reszeld bele a citrom héját, és szitáld
bele a lisztet. Gyúrd össze, majd tedd egy
órára hűtőbe.
A vajon pirítsd meg a zsemlemorzsát,
és keverd bele a vaníliás cukrot. A tésztából csípj le kisebb darabokat. Mindegyik
közepébe tegyél egy-egy eperszemet,

majd a kezeddel formázd golyóvá. Picit
sós, forrásban lévő vízben főzd őket néhány percig, majd forgasd meg a zsemlemorzsában, és már tálalhatod is.
Epres-joghurtos túrótorta recept
Tésztához: 3 tojás, 3 ek cukor, 3 ek liszt,
8 dkg vaj, fél citrom reszelt héja
Krémhez: 75 dkg túró, 6 ek cukor, 20
dkg vaj, 1 citrom reszelt héja, 6 dl joghurt, 3 dkg zselatin, 1 kg eper
Díszítéshez: pár szem eper, szitált porcukor
Tészta készítése: A vajat megolvasztjuk
és hűlni hagyjuk. Az epret mossuk, lecsumázzuk. A tojások fehérjét a cukorral
és pár csepp citromlével kemény habbá
verjük. Hozzáadjuk a tojássárgákat egyesével, majd a lisztet kanalanként.
Citromhéjat reszelünk hozzá és adjuk
a langyos olvasztott vajat. Lazán összekeverjük és tortaformába öntjük. Forró sütőbe tesszük, takarék lángon megsütjük.

A sütőből kivéve hűlni hagyjuk. Amikor a
tészta kihűlt, a tortaforma peremét vajas
papírral átkenjük és félbevágott eperszemekkel körberakjuk. Pár szép szem epret a
díszítéshez félreteszünk, a többit nagyobb
darabokra vágjuk. Beleöntjük a krémet és
legalább két órára hűtőbe tesszük.
A krém készítése: A vajat megolvasztjuk
és hűlni hagyjuk. A túrót a cukorral és a
langyos vajjal jól átkeverjük. Citromhéjat reszelünk rá. A joghurtot a zselatinnal
állandó keverés közben összemelegítjük.
Melegen a túróhoz adjuk, elkeverjük. Lazán hozzákeverjük a darabolt eperszemeket és az egészet a tésztára öntjük.
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Eszi, nem eszi… – Zöldközösségek
Francia mintára szerveződnek országszerte egyre-másra a zöldségközösségek. Néhány tucat család támogatási
szerződést köt egy közeli gazdával - általában egy évre. A zöldségközösségek
tagjai viselik a gazdaság kockázatait,
cserébe osztoznak a termésen: hogy
mit kapnak, az hétről hétre meglepetés.
A tiszta termőterületnek mondható
Szentendrei-szigeten két biogazdaságot kerestünk fel.
Éppen a legjobbkor ismerkedett
meg a zöldségközösségek francia ötletgazdáival a Tudatos Vásárlók Egyesületén keresztül Pető Áron szigetmonostori biogazda: akkor, amikor már teljesen elege lett a piacozásból. „Miután
kifizettem a tetemes helypénzt, hajnali
háromtól azon szorongtam, hogy legalább egy részét el tudjam adni annak,
amiről tudtam, hogy jó minőségű, és
hogy jó szívvel termeltem. Azt kellett
látnom, hogy hiába árulom 250 forintért az álomszép angol zellert, a vásárlók mégis a celofánba csomagolt német
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árut veszik, holott az 850 forintba kerül. A kereskedők a piacon erősebbek,
mint a termelők” - állítja.
Pető Áron hetven családot lát el a
közelben: „Míg Amerikában száz, az
Európai Unióban negyven, Magyarországon tíz kilométeres körzet jelenti
a lokalitást” - magyarázza, hogy miért
csak a III. kerületig szállít. Minden
csütörtökön maga viszi el az áruját az
átvevőpontokra, s ott mindenki annyit
vesz ki magának, amennyit jónak lát.
Bárki csatlakozhat a közösséghez, aki
ezt anyagilag megengedheti magának, s
vállalja, hogy elmegy az áruért csütörtökönként - korlátot csak a gazdaság
teljesítőképessége jelent. Pető Áron
januárban még szállított, februárban és
márciusban viszont téli szünetet tartott, s az első adagot április 18-ra ígérte. A tagok a szállítástól függetlenül
minden hónapban fizetik az idei évre
megállapított havi 22 ezer forintot, hiszen munka akkor is van, amikor termés még nincsen.

A biogazda mindent szétoszt a közösség tagjai között, ami csak az öt
hektáron megterem, mert úgy fogja
fel, hogy a közösség tagjai tartják fenn
a gazdaságot, ezért minden termés az
övék. Nem porciózza egységdobozokba az adagokat, mint a legtöbb
gazdálkodó: „Eleinte aggódtam, hogy
nagyon ráfizetünk, de az élet azt igazolta, hogy akiben él annyi közösségi érzés és felelősségtudat, hogy egy
zöldségközösséghez
csatlakozzék,
nem törekszik tisztességtelen haszonra.” Aki nem így gondolkodott, az az
évek során lemorzsolódott anélkül,
hogy bárki is megjegyzést tett volna rá.
Pető Áron abban bízik: ha az őt támogató családok rendszeresen kapnak sok
és nagyon finom zöldséget, elnézik, ha
elvétve kerül közé kukacos is, vagy ha
le kell szedni valamit, mielőtt rendesen megnőtt volna. „Mindig csak saját
termést adunk - ezt is ki kell emelni,
mert Magyarországon minden lehetséges.” Francia példát említ: „Egy videón
láttam, hogy a nagyvárosban, ahol a
zöldségszállító megállt az út közepén a
második sorban, a vásárlók magukhoz
húztak egy üres kukát, és annak a fedelére tett deszkán felezték el a káposztát. Nálunk ez elképzelhetetlen lenne,
pedig ugyanabban az Európai Unióban
élünk. Mégis, itt
sokkal több az aggodalmaskodás”.
Francia mintára készül bevezetni azt
is, hogy nem porciózza zacskókba a
fejtett babot, borsót, mert hiába kéri,
a tudatos vásárlók csak nem hozzák
vissza a nejlonzacskókat. Ki-ki jöhet
kosárral, dobozzal, amivel akar, és abba
méri ki a terményeket.
A zöldségközösség tagjai önkéntes munkát is végezhetnek, s bár ebben egyelőre nincs sok köszönet, nagy
kárt nem tesznek - vagy ha mégis, hát
a sajátjukat pusztítják - véli Pető Áron.
A nehézségek közül kiemeli: Magyarországon szinte lehetetlen megbízható
minőségű biopalántát kapni, a legolcsóbb és a legmegbízhatóbb megoldás Ausztriából hozni még a tetemes
szállítási költség ellenére is. Maga készítette tápkockába tőzeget, földet,
komposztot és perlit nevű, habosított
kőzetet kever, így nevel saját palántát is
szép számmal. „így se jutok semminek
sem a végére” - pislant ki a szemüvege fölött arra a felvetésre, hogy ezeket
www.pocsmegyer-surany.hu
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Magyarországon akár forgalmazhatná
is, s elsők közt lenne a piacon. Földjén
paradicsomtápanyag-kísérletet is végeznek a Corvinus Egyetem ökológiagazdálkodás szakos doktoranduszai,
hiszen a biotápanyagok kérdéskörét
egyelőre még homály fedi. Búzáját a
piszkei ökomalomban őrlik - 8-12 kiló
liszt jut évente a közösség családjainak.
Augusztus 20-án ebből sütnek együtt
új kenyeret.
Három Kaptár
Ódon kolostorok szimbolikus kertjeit idézi a körkörös ívekben megépített
konyhakert, melyben a téli kel levendulával, a kelbimbó pedig tárkonnyal
él együtt - a fűszernövények nemcsak
a szemet gyönyörködtetik, de a rovarokat is elriasztják. A Három Kaptár
Biokert Tahitótfaluban minden részletében olyan szépséges, olyan takaros, hogy egyből látszik: női szívek
álmodták meg. Az üzleti világból és
az agráriumból érkező három asszony
- Daniella, Edit és Olga - alapította
meg a Három Kaptárt, hat évvel ezelőtt, amikor még csak a saját családjuk
számára szerettek volna tiszta élelmet
termelni. Aztán bioboltot is nyitottak
Leányfalun: a bolt ma is megvan, épp
csak zöldséget nem áruinak benne,
mert ma már nyolcvan családból álló
zöldségközösséget látnak el azzal, amit
másfél hektáron megtermelnek. Tervezik, hogy egyszer eljutnak a valóságos
három kaptárig is, amit méhcsaládok
laknak majd. De előbb a bérbe vett földeken tyúkokat kezdenek tenyészteni,
hogy saját, biominősítésű tojásokkal
láthassák el az őket támogató közösségeket. A tagok a szerződés szerint
egyenrangúak, hívják is őket a Három
Kaptárba, hogy vegyenek részt az életükben. Ebből egyelőre annyi valósul
meg, hogy a nyílt napokon látogatóba
jönnek - a közösség megélését szokni
kell még, mindenkinek. Mint ahogy
azt is, hogy nincs válogatás, mint a piacon: meglepetés, mi kerül az egységdobozokba. Ez a helyzet hétről hétre
felpiszkálja a háziasszonyi kreativitást,
főleg, hogy az újdonságok mellé receptet is adnak, hiszen ki tudja azt egyből,
hogy mit kezdjen az édeskrumplinak
nevezett batátéval, az édesköménnyel
vagy a feketegyökérrel.
Vukovich Daniellának mára már
szinte az egész családja a biokertben
dolgozik: nyolcvanéves biológus édesanyjától kertészmérnök unokaöccséig
www.pocsmegyer-surany.hu
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mindenkinek ad munkát a gazdálkodás. Mint mondja, a biominősítésnek
megfelelni nem különösebben nehéz:
be kell tartani a vetésforgót, az ökológiai növényvédelem szabályait, s talán
ami a legnehezebb: bizonylattal igazolni, hogy csávázatlan vetőmagot vetettek. A Biokontroll Hungária évente
legalább egyszer ellenőrzi, hogy a feltételeknek megfelelnek-e. A takaros
kertben felsorolni is nehéz, mi minden
terem, a vetéstervet hetekig készítik.
Csínos bakhátakban növekszik a répa,
tekintélyes támrendszeren kapaszkodik a befőzni való paradicsom, amely
kislabdányi termést ad: akkorát, hogy
nem fér el, csak két marokban. Borsót
legalább hatfélét vetettek, van közte
Kelvadon csodája, Ambrózia és Léda,
hogy folyton teremjen - „nagy felelősség, hogy el tudjuk tartani a családokat”
- mondja Daniella. Terem itt őshonos
lóbab, spárga, laskatök télire, spenót
új-zélandi is, hogy nyáron is legyen. A
fűszernövények közül a mustármag és a

koriander már a biokertből kerül a csalamádéba. Az „egész doboz” havi húszezer forintért náluk egy húsz centi magas rekesz, de lehet rendelni felesben is
dobozt, vagy babadobozt a csecsemőknek, sőt cseperedő-baba dobozt is a nagyobbacskáknak. Restellik a téli dobozokat, holott az is szép, hogy a hosszúra
nyúlt tél végén is kerül még bele répa,
krumpli, friss csíra, lecsó, befőtt vagy
savanyúság, hiszen sokan leállnak télire.
A húsvéti dobozba a pucolt dió mellé
„zöldcsütörtökre” friss sóskát is adtak.
„Abba beleszólni, hogy mi kerüljön a dobozba, nem lehet, ugyanakkor nagyon
várjuk a visszajelzéseket arról, hogy mit
szeretnének, mit változtassunk. Olyan
nagyon hiányzott az életünkből, hogy
valami normális dolgot csináljunk” mondja Daniellla búcsúzóul. S még azt
is, hogy lassacskán megáll a saját lábán
a gazdaság.
Forrás: Magyar konyha
2013. április 37.évf. 4.szám
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Párkánszky Autószerviz
Pócsmegyer
Táncsics Mihály út 25.
x

Autójavítás

x

Autódiagnosztika

x

Karosszéria lakatos munkák

x

Autófényezés

x

Autómosás / kárpittisztítás / polírozás
(Akár szombaton is!)

x

Gumiszerelés

x

Gumijavítás

x

Gumiabroncs értékesítés

x

MĦszaki vizsgáztatás

x

20% kedvezmény a nálunk vásárolt
alkatrészekre!
Nyitva tartás:

Tel: 06 30 335 9552
06 30 501 1857

H-P: 8 - 17:00

E-mail: parkanszky@freemail.hu

egyeztetés alapján!

SZ: Telefonos

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND
MUNKANAPOKON
Pócsmegyerről Leányfaluról
**5:00
**5:05
**5:20
**5:25
**5:50
**5:55
**6:10
**6:35
**6:40
**6:45
*7:00
*7:05
7:30
7:35
7:40
8:00
8:40
9:00
9:40
10:00
10:40
11:00
11:40
12:00
12:40
13:00
13:40
14:00
*14:10
*14:30
14:40
15:00
*15:10
*15:30
15:40
16:00
*16:10
*16:30
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
18.

HÉTVÉGE ÉS ÜPPEPNAP
Pócsmegyerről Leányfaluról
**5:00
**5:00
**5:50
**5:55
**6:15
**6:35
**6:40
**6:45
7:30
8:00
8:40
9:00
9:40
10:00
10:40
11:00
11:40
12:00
12:40
13:00
13:40
14:00
14:40
15:00
15:40
16:00
16:40
17:00
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
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

www.pocsmegyer-surany.hu
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A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

Telefonszám

a pócsmegyeri

Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné

06-26-814-844

GYÓGYSZERTÁR

Adóügyek

Kőbányai Jánosné

06-26-814-848

nyitva tartása:

Dudásné Tamási Anita

06-26-814-850

Hétfő: 14.00-19.00

Építési és műszaki ügyek

Takács József

06-26-814-847

Kedd: 8.00-13.00

Pénzügy

Simon Zsuzsa

06-26-814-846

Szerda: 13.00-18.00

Pénztár

Debreczeni Beáta

06-26-814-849

Csütörtök: 8.00-13.00

Iktatás

Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845

Polgármester titkárság

Klibán Zita

06-26-814-843

Pócsmegyer, Ady E. u. 12.

Kisbíró szerkesztősége

Dudásné Tamási Anita

06-26-814-850

Tel.: 26-395-277

Feladatkör

Ügyintéző

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

www.pocsmegyer-surany.hu

Péntek: 8.00-13.00

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos – Rendelés időpontjai:
Hétfő: 13 – 19 • Szerda: 8 – 14 • Csütörtök: 13 – 18
Iskolafogászat: Szerda: 8 – 11 óráig
Teljes körű fogászati ellátást és szükség esetén homeopátiás
kezelést biztosít a betegek számára!
Bejelentkezés: 06-26/395-123 • 06-20/422-7092
Kubicsek Gyöngyi • klinikai fogászati higiénikus
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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

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
20.
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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.

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
www.pocsmegyer-surany.hu
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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
502-400
Tahi Rendõrõrs
387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls.
bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757
Polgármesteri Hivatal telefonszám
395-006
Fax szám
395-702
e-mail
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
Dr. 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

Ügyfeleim részére eladó
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

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
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Surány – Horthy István telep…
emlékezés özv. Horthy Istvánnéra
akik hívei voltak a háborúból való kiugrásnak. Ekkor Pócsmegyer közgyűlése a 81/1942 18. határozatában egyhangúlag döntött arról, hogy Suránytelepet átnevezi vitéz Horthy István
telepre, amit 1945 után töröltek és visszaállították a Surány nevet.

Feleségem Horthy Istvánnéval

vitéz Csengő-Tschörner András
a Horthy Miklós Társaság
tagja.

Életének 96. évében elhunyt özv. Horthy Istvánné gr. Edelsheim-Gyulai Ilona főméltóságú asszony.
A főméltóságú asszonyban aki 8
nyelven beszélt, igen szerény jólelkű
szeretetre méltó nemes embert ismerhettünk meg, ami mély nyomot hagyott bennünk.

Beszélgetek Horthy Istvánnéval
és lányával
Férjével igen sokat tett, hogy Magyarország kiugorjon a háborúból.
Ezért ifj. Horthy Miklóssal és férjével
Istvánnal mindent elkövettek, hogy
létrejöjjön Szovjetunió és Magyarország közötti fegyverszünet, amit aztán a németek különféle praktikákkal
és aljas trükkökkel megakadályoztak.
Többek között ezért halt hősi halált
Horthy István 1942. augusztus 20-án,
„repülőbalesetben”. Érdekes módon
egy-időben ért mindenkit „baleset”
www.pocsmegyer-surany.hu

Az 1942-es jegyzőkönyvi részlet
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Friss kenyér illata száll a Szamóca Óvodában
Körbe ülik a gyerekek az asztalt a tahitótfalusi Szamóca Óvodában, amikor érkezünk,
és míg néhányan ültetőföldet kevernek, a kisebbek az aprócska tenyerükben szorongatott virágmagokat szórják gondosan a cserepekbe és közben az óvó néni dúdol. Máskor
mindenki a napsütötte fával bútorozott tágas
teremben guggol az egyik sarokban. Van,
aki csak a halakat figyeli, mások segítenek az
akvárium tisztításában. Keddenként pedig
mindenki tönkölybúza magokat őröl, hogy
később kenyeret dagasszon a tésztából. Délelőtt, amíg a gyerekek az udvaron játszanak,
az óvoda ablakain árad a friss kenyér illata.
Mindenkinek van egy saját művészi zsemléje, kiflije, lepénye, amit nagy büszkén visz
haza, hiszen ő sütötte.

Van egy óvoda Tahitótfaluban, ahol a
gyerekeket már reggel hattól várják és este
hétig is maradhatnak, hogyha a szüleik sokat dolgoznak. Van egy óvoda a szigeten,
ahol a gyerekekkel megbeszélik a konfliktusokat, ahol a természetes alapanyagú
játékok a megszokottak, ahol egy egykori fa buja gyökérzetébe lehet dugdosni a
horgolt állatkákat, hogy onnan a fadaruval
meg lehessen azokat menteni. Van egy
hely, ahol a gyerekek megismerhetik és
megtanulhatják, hogy miként lehet együtt
élni fogyatékkal élő kicsikkel és így esély
nyílik a nem teljesen egészségeseknek is,
hogy felzárkózzanak. A gyerekek harmonikus fejlődése a cél, az hogy megmaradjon a
meseviláguk, majd ha már nagyobbacskák,

akkor egészséges gondolatokkal lépjenek
a mindennapokba. Ebben segít a fejlesztő
pedagógus, a logopédus és persze a waldorf
módszerben otthonosan mozgó óvó néni, a
kedves dadus és a számos érdekes program.
Van egy óvoda, ahol péntekenként mindenki kirándul és közösen csodálkoznak rá a
bogarakra és az évszak változásaira. Ebben
az óvodában a birkózó fiúkat szerelmeseknek csúfolják és ez bizony jó.
A tahitótfalusi alapítványi Szamóca
Óvoda most ismét várja a kiscsoportosokat,
sőt a kisebbeket is a családi napközijébe.
www.szamocawaldorfovoda.hu
Jelentkezni lehet: 06-20-575-4618
Horváth Alíz óvodavezetőnél

Gazda Hírek

Kedves leendő Kuncsaftok/Vásárlók!
Az előző hónapban meghirdetett termények közül sok minden elfogyott, lévén
ezek az előző évben megtermelt és télálló
zöldségfélék voltak. A jó időben a palánták is kelendőek voltak, elfogytak Vitálos
Józsefnél és nagyon fogynak Nemeséknél
is. Viszont van friss saláta, tejtermék és reméljük, hogy a friss áru a hosszú tél, és a
jeges esők ellenére hamarosan helyben is
megjelenik. A legkorábbi eper nálunk talán
a hónap végére megjelenik és 2-3 hétig tartó
szezonnal számoljunk. Drukkoljunk a gazdáknak, hogy eső most már csak átlagosan
legyen. Mert a májusi eső azért aranyat ér,
ezt a saját kiskertünkben és a rohamosan
növő fűtakarón, pázsiton is látjuk, amit bizony sokan szorgalmasan nyírnak.
VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉGEK:
Ágoston Zsoltné Kati
Táncsics utca 17. • Tel.: 06-20-410 1654
Kefír, joghurt, tej, sajt, marhatrágya folyamatosan!
Nemes István és menye Zsuzsi
Kossuth utca 19. • Tel.: 06-26-395-771
Savanyú káposzta, burgonya, fejes saláta
Palánta: paradicsom, paprika. Náluk a kapun
mindig ki van írva, jelenleg mi kapható!
Vitálos József
Petőfi út 3. • Tel.: 06-26-395-031
Jelenleg nincs friss áru.
Szente Jánosné Lidi néni
Tel.: 06-26-395-120 • burgonya
Katona László
Arany J. utca 10. • Tel.: 06-26-395-563
Eper lesz!
Seres Gábor és Sallai Julika
Deák Ferenc utca • Tel.: 06-26-395-592
Lesz! Borsó, csemege kukorica és eper
Aki bioterméket szeretne, az kérem,
keresse Cserkúty Balázs!
Tel.: 06-30-238-0122
e-mail címe: csebal@freemail.hu
A havi ajánlatait e-mailben kérésre megküldi.
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