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Jó érzés végre kimondani, hogy az 
elmúlt napokban példátlan összefo-
gással és erőfeszítéssel a történelmi 
csúcsot megdöntő dunai árhullám 
megfékezésében sikeresek voltunk!

Mindenkinek hála, köszönet és 
kézfogás jár azért, hogy idejüket, 
erejüket, anyagiakat nem kímélve 
napokat töltöttek a gátakon! Nem 
lehet és nem is kell rangsorba állí-
tani az önkéntesek, a vízügyesek, a 
rendőrök, a katasztrófavédelmi vagy 
a hivatali dolgozók munkáját! 

Mindegy, hogy egy pohár vizet 
adott egy homokzsákot pakoló em-
bernek, egy éltető kávét az éjszaka 
járőrszolgálatot vállaló önkéntesnek, 
hogy kifulladásig dolgozott, forgal-
mat irányított, ételt készített vagy 
a „háttérben” vezette a gát mellett 
folyó munkálatokat! Hogy egy egész 
napon át tartó homokzsákolást köve-
tő éjszakai riasztás alkalmával azon-
nal gumicsizmát húzott, majd elin-
dult felvenni a harcot a víz pusztító 
erejével szemben.

A lényeg, hogy együtt és egymá-
sért történt, mindegy hogyan került 
oda és kicsoda. Komoly összefogás 
tanúi lehettünk! 

Az elmúlt hét eseményei igazol-
ják, hogy a faluban nem csupán lak-
nak, de közösséget alkotva élnek az 
emberek. Az a több, mint 88.000 db 
homokzsák, amelyet átlagban napi 
200 önkéntes, vízügyi szakember 

vagy épp rendőr töltött meg több, 
mint 1000 m3 homokkal, az a több, 
mint 300 önkéntes, aki vállalva a 
napi megfeszített munkát követően, 

hogy éjszaka éberen őrzi a 2 km hos-
szú gátszakaszt, illetve a gátak mel-
lett esetlegesen felbukkanó buzgáro-
kat bizonyítja, hogy a bajban Pócs-
megyer-Surány lakosaira, üdülőire 
mindig, mindenkor lehet számítani. 

Ugyanakkor bízom benne, hogy ha-
sonló bizonyságtételre hosszú évti-
zedekig nem lesz szükség.

Ez a munka becsületére vált min-
denkinek, akár hivatásánál fogva 
kötelessége, akár emberi jószándék 
vezérelte a gátakhoz. Csak így sike-
rülhetett megakadályozni, hogy a víz 
elöntse a veszélyeztetett otthonokat, 
épületeket.

A Pócsmegyeriek-Surányiak ösz-
szefogásának, egy emberként történő 
helytállásának eredményeként a kö-
zségben nem alakult ki nagyobb ka-
tasztrófahelyzet, ezért a védekezés va-
lamennyi résztvevőjét elismerés illeti.

Hatalmas munka volt. 
Köszönet érte!

■ Németh Miklós 
polgármester

17. évf. 218. szám 
2013. június 20.
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Kedves Pócsmegyeri-Surányi lakosok, 
a Szigetet szerető és védő emberek! 

Pócsmegyeri rév kívül... ...és belül

SOS gáterősítés Önkéntesek a teniszpályánál Se vége, se hossza a homokzsákoknak

A surányi buzgár
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Június 3-án hétfőn, hallva a sok esőt 
és áradást Németországban, izga-
lommal figyeltük a Duna emelkedé-
sét. Sejteni lehetett, hogy most ne-
künk is fel kell készülni a védekezés-
re. Szinte vártunk a felhívásra, hogy 
mikor kell segíteni. Keddi napon az 
interneten megjelent, hogy június 
5-én 8.30.-kor lehet jelentkezni az 
Önkormányzatnál, illetve a surányi 
gátőrháznál. Szerda reggel én is in-
dultam a gátőrházhoz. A gyülekező 
után , ahol felírták a nevünket és a 
telefonszámunkat, hogy vész esetén 
elérjenek bennünket, hogy ki mit 
vállal, indultunk a gátra az „Y” elága-
záshoz. Érkezett a sok-sok teherau-
tónyi homok és az önkéntesek egész 
serege és dolgoztunk egész nap és 
másnap és harmadnap is folyama-
tosan. Volt, akit már ismertünk és 
volt, akivel itt találkoztunk először. 
Voltak Szigetmonostorról, Pócsme-
gyerről és természetesen Surányból 
is. Szerdán olyan felhőszakadás ka-
pott el bennünket, hogy mindenki 
bőrig ázott. A felállított sátor nagyon 
jó szolgálatott tett. Megérkezett az 
Önkormányzat kocsija és hozta az 
ebédet. Csütörtökön szinte kísér-
tetiesen ugyanúgy az ebédidő alatt 
kezdett esni az eső. A kiszolgálás 
most is nagyon jókor jött, akkor már 
esőkabátot is hoztak a dolgozóknak. 
Péntekre már mindenki kezdett fá-
radni, de megérkeztek a hétvégezők 
és a rendőrtiszti hallgatók is. Friss 
erővel újult csapat dolgozott a gáta-
kon. Összesen 2,2 km gátszakaszt és 
a Dunasétányt kellet homokzsákolni, 
amit a víz emelkedése miatt még to-
vább kellett magasítani és szélesíte-
ni. Az önkéntesek mellett a nyíregy-
házi vízügyesek nagyon szakszerűen 
irányították a munkákat. Ezekben a 
napokban még talán csak fáradtak 
voltunk, de a hétvégére ígérték a 
tetőzést és látva a hatalmas, egyre 

növekedő víztömeget, már izgalom 
és félelem is volt bennünk. Bár sok-
szor elhangzott, hogy itt Surányban 
bírni fogja a gát, azért mindenkinek 
az első útja a Dunapart volt. Azt hi-
szem, ilyen sok embert még nem lát-
tam a parton, mint ezekben a napok-
ban. Szombaton estére nyolctól éjfé-
lig voltunk beosztva gátőrjárásra. A 
kőgát vonalában olyan félelmetesen 
zúgott a Duna, hogy minden alka-
lommal füleltünk, hogy biztos csak 
a szokásos sodrás hangját halljuk-e 
vagy valami rosszabbat. A  vízszint-
emelkedés a hétvégére az óránkén-
ti 3 cm emelkedésről 5 cm-re nőtt. 
Vasárnap este 6-tól 10-ig voltunk a 
gátra ismét beosztva. A szokásos ho-
mokzsákolás közben az egyre több 
homok érkezése és a „láncba adjuk, 
úgy gyorsabb” elhangzása után tud-
tuk meg ,hogy megcsúszott a Duna 
sétány gátja. Nagyon gyorsan ellen-
tartást kellett rakni. Akkorra már 
tocsogott a sártól a teljesen felvize-
sedett és átázott  gát. A  gyors be-
avatkozásnak köszönhetően meg-
akadályoztuk a gát átszakadását. A 
szivattyúk folyamatosan dolgoztak 
az átszivárgó víz kiemelésén. Ami-
kor már vonult vissza a Duna és azt 
hittük, hogy vége az izgalomnak, 
kedden jött a telefon, hogy kb. 30 
ember kell a teniszpályához, mert 
baj van. Kiderült, hogy a pálya mö-
götti erdőben egy hatalmas buzgár 
alakult ki amit szintén a nyíregyházi 
vízügyesek fedeztek fel kedd reggel. 
Az egész napos munka után sikerült 
megakadályozni a buzgár terjedését. 
Most , hogy elmúlt az árvízi veszély 
és tényleg megnyugodhatunk, az első 

szó a köszöneté. Köszönjük a sok, ha 
jól tudom a 348 önként jelentkező ci-
vilnek, a nyíregyházi vízügyeseknek, 
a rendőrtiszti és szakközépiskolás  
hallgatóknak, a sok ismeretlen se-
gítőnek, az Önkormányzatnak , akik 
az élelmezést biztosították, minden-
kinek a munkáját és segítségét. Soha 
nem látott összefogást tapasztaltam, 
dolgozott idős és fiatal, fáradtságot 
és időt nem kímélve.

Azért ne felejtsük, el azt, amit a 
KÖVIZIG illetékese ( Stimm Gábor ) 
ígért és állított 2006-ban.  Az akkori 
árvíz után,  a felső strandlejáró rend-
berakása és esetleges lejáró építése 
miatt lett megkeresve. Akkor azt a 
választ kaptuk (amit az Önkormány-
zat is megkapott),hogy rövidesen a 
Duna sétány gátja meg lesz erősítve. 
Azóta eltelt 7 év! A Duna sétány gát-
ja most megrogyott, még egy árvizet 
nem fog kibírni!      

Zárszóként ne feledjük Petőfi 
szavait:
„Jegyezd vele az égre örök tanúságul:
habár felül a gálya,S alul a víznek árja,

Azért a víz az úr!”
Együtt kell élnünk a természet-

tel, mert csak vendégek vagyunk itt 
a Földön.

■ Bartháné Varga Mária     

Árvízi krónika 2013. június – Surány
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Mind tudjuk, hogy az idei évben egy 
nagyobb árvízzel kellett szembenéz-
nie a Duna melletti településeknek. 
Ez alól a Szentendrei-szigeten lévő 
falvak és községek sem voltak kivé-
telek, de a lakók összefogásával sike-
rült védekeznünk.

Volt olyan nap, mikor meghallot-
tam hány szendvicset kell megcsinál-
ni a gáton dolgozóknak, és majdnem 
hátast dobtam. Bár ugyanígy a húzó-
sabb napok mellett, voltak lazábbak 
is. Hasonló eset lehetett a gáton is. 
Voltak lazább napok, mikor nem gő-
zerővel kellett a zsákokat pakolni, 
csak kicsit lazábban, és mikor bele 
kellett húzni, mert jön a víz.

Annyira örültem, mikor meg-
hallottam, hogy a pócsmegyeriek is 
segítenek Surányban, ahol tényleg 
elkelt a segítség. Surányban a gátnál 
nem kevés ház épült, és valakinek 
azt is meg kell védeni.

Pócsmegyeren a révnél én is fi-
gyelemmel kísértem a vízszint emel-
kedését, hisz ennél érdekesebb nem 
sok minden lehet. Amikor már a lép-
csőfokokat számolgatjuk, hogy men-
nyi látszik még ki, és egy reggel még 
hat, aztán aznap dél körül megnézem 
ugyanott, és már csak négy, vagy 
mikor figyeltük, hogy elérte-e már a 
2006-os vízszintet, vagy még nem.

Nagy szerencsénkre nem volt na-

gyobb a víz, mint amekkora a gát, azt 
nem kellett zsákokkal magasítani. 
Volt olyan hely is, ahol a járdából 
feltört a víz, sajnos ez pont egy ház-
nak a kapujában volt. A gát mellett is 
folyt a víz, mind a révnél, a művelő-
dési háznál, és a régi játszótérnél is. 
Itt a kifolyt vizet szivattyúzták vis-
sza a Dunába, bár nem sok sikerrel, 
ahogy elnéztem a révnél.

Problémák voltak azzal is, hogy a 
Duna túl gyorsan apadt. Ez azzal jár-
hat, hogy beszívja a gátat, és Surány-
ban sikerült is neki. Bár csak a ho-
mokzsákokból kialakított gát volt, az 
is sokat védett, ezért sürgősen hívták 
a csapatot, helyretenni a problémát.

Bár a dunai árvíz már elvonult, 
betegségek még mindig terjedhet-
nek miatta. Bármivel érintkezhetett 
a víz, ezért az ANTSZ „Hepatitis A” 

elleni védőoltásokat ajándékozott 
nekünk, melyet még a betegség meg-
előzése végett is ajánlott beadatni. A 
védőoltásra az önkormányzatnál kell 
jelentkezni.

A szúnyogok is terjeszthetnek be-
tegségeket, mivel ők a vízben fejlőd-
nek ki, és a nagy víz miatt túl sokan 
lesznek. Említettek több vírust, ezért 
ajánlott a nagy meleg ellenére is hosz-
szú nadrágba öltözködni, szintúgy a 
betegség megelőzése érdekében.

A tavon is észrevehető az áradás, 
a képeken tökéletesen látszik.

Végül pedig köszönjük szépen 
mindenkinek a segítségét, vagy a 
segítségének felajánlását a konyhai 
munkában, és az önkormányzati dol-
gozók kemény helytálló munkáját, az 
éjszakázásokkal.

■ Varga Henrietta

Ezen a képemen a legmagasabb a vízszint Régi játszótér Rév megálló

Egyik esti uzsonna A rév

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
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A Pócsmegyeri ember, 1100 éves együttélése során a Dunával, évről-évre szenvedett az árvizektől. Volt mindenben 
része, jeges árban, zöld árban, de nem hagyta el soha ősi otthonát.

Egy évezreden át fennmaradt, ellentétben sok olyan településsel országszerte melyek a folytonos árvizek miatt 
elnéptelenedtek, vagy pár kilométerrel odébb költöztek. A legrégebbi Solt vármegyei Duna szakasz rendezési terve 
1751-ből való.

De látva, amit eddig soha nem tapasztaltam, ennyi fiatal és nem „fiatal” látható országszerte a gátakon, de leg-
főképpen Pócsmegyeren és Surányban, biztonságban érezzük magunkat – a mi szempontunkból – szűkebb kis ha-
zánkban. Lélekemelő és megható ez az összefogás, nem beszélve azokról akik „háttérből” segítik a gátakon dolgozó 
embereket névtelenül, szép csendesen kínálva a kávét, süteményt, szendvicset stb.

Most egy kis áttekintés képekben az elmúlt évtizedekből:

Pócsmegyer és a Duna

Áttekintés 1868-tól  az 1838-as nagy árvízig Jeges ár veszélyéről szóló 
1888-as jegyzőkönyvrészlet

Solt vármegyei ispán távirati ér-
tesítése a közelgő áradásról, amit 
Komárom felett észleltek. 1897

1940-es árvíz idején a hajómalom Beszámoló Pócsmegyerről az 1940-es árvízről a Képes Vasárnap 14-ik számában

1948-ban az Aradi utcában Schillervein Lajos evez

Az 1954-es árvíz, háttérben az Eszterházy kúria

■ Csengő-Tschörner András
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„Az izzasztó homokzsákolást várhatóan feleslegessé teszi 
majd, ha – legkésőbb az év végére – befejeződik a surányi 
gát két szakaszán (…) a Swietelesky Magyarország Kft. 
építkezése.” Ezzel a bizakodással vezettük be egy hó-
nappal ezelőtt az árvízvédelmi kormányzati fejlesztések 
ismertetését, bár Németh Miklós polgármester szavait 
idézve hozzátettük: a nagy vizekkel járó idegfeszültség 
csökkenhet ugyan, de „a gátakat mindig figyelni kell”.

Hát most mindenki figyelte. Némi keserűséggel álla-
píthatjuk meg, hogy igenis elkerülhető lett volna az em-
ber fölötti erőfeszítés, legalábbis a surányi gátszakaszon, 
ha a múlt havi cikkünkben említett Duna Projekttel nem 
totojáznak annyit a hatóságok. A 30 milliárd forintos 
uniós fejlesztésnek ugyanis csak az előkészítő szakasza 
négy éven át, 2005-től 2009-ig tartott. Hogyan fordul-
hatott elő, hogy a víz a Szentendrei ág felől be tudott 
törni Horányba, holott a kivitelező annak rendje, s módja 
szerint befejezte – még az árvíz érkezése előtt – a déli 
keresztgát építését?! A víz a Szigetmonostorról a Pásztor 
révhez vezető gerincút mellett a dombos területen át egy 
60 centiméter mély és 60 méter széles vápán át talált utat 
magának. „Nem foglalkoztunk a magaslattal sem 2002-
ben, sem 2006-ban, soha nem kellett felé sem néznünk” 
– mondta Molnár Zsolt polgármester. Ami rendben is 
van, nem önkormányzati feladat a terep geodéziai felmé-
rése. De a jelek szerint nem végezte el ezt a munkát az 
árvízvédelmi projekt megrendelője, az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság, az általa megbízott műszaki ellenőri kon-
zorcium (vezetője az Oviber Kft.), és a tervező Mélyép-
terv Komplex Zrt. sem. Pedig idő bőven lett volna rá…

A surányi munkálatok elmaradásánál csak az lett vol-
na rosszabb, ha épp az átépítéskor tör ránk a június 1-
jén Nagymarosnál még csak 240 centiméteren álló folyó. 
Így viszont az 5-7 sorban ráemelt homokzsákok világo-
san jelezték, hogy a gát korszerűsítése valóban indokolt, 
hiszen magassága nem éri el a szabványt. De ha elérné, 
akkor sem dőlhetünk immár hátra. Napnál világosabb, 
hogy az eddigi irányelv – miszerint az úgynevezett mér-
tékadó árvízszintet kell alapul venni a gát méretezésénél 
– átgondolásra szorul. Ha 11 év alatt háromszor egymás 
után dőlnek meg a korábbi rekordok, nem indulhatunk 
ki a korábbi valószínűségszámítási módszerekből, ami-
kor a „mértékadót” kiszámítjuk, mert negyedszerre már 
senki sem mondhatja, hogy „erre azért nem gondoltunk 
volna”. Miért is ne lehetne még akár 10-20 centiméter-
rel magasabb, és akár hetekig elhúzódó szélsőségesen 
magas vízállás errefelé? Garantálta valaki, hogy máskor 
nem lesz ekkora eső a vízgyűjtőn? Kevesebb lesz a hó? 
Nem lesz szélsőséges az időjárás, egy csapásra megszű-
nik a klímaváltozás a bolygón? Hirtelen hatalmas tározók 
nyílnak a másodpercenként 10-12 ezer köbméter (!) víz 
befogadására? 

Ha összevetjük a hatályos miniszteri rendeletben elő-
írt töltésmagasságot (mértékadó árvízszint + 1 méter) a 
Nagymaroson mért adatokkal, eltűnődhetünk, nem csök-
kent-e az utóbbi évtizedekben a tűrhetőnél nagyobb mér-
tékben a Sziget, (és az ország) árvízi biztonsága. Külön 
érdekesség, hogy a szabványt 2010-ben meg is változtat-
ták, újraértékelték a jeges árvizek kockázatát, ami jelen-
tősen csökkent. Úgy tűnik, a nem jeges árvizek növekvő 
szintű tetőzésének rizikója még nem tűnt föl a döntés-
hozóknak. Pedig a homokzsákolás lehetőségei igencsak 
végesek, ráadásul a rendkívüli védekezések – bármilyen 

látványos kormányzati sikerek is - költségei rendre meg-
haladják a gátak tisztességes kiépítésének árát. 

(A 2013. június 15-ei HVG cikke nyomán)
   ■ Szabó Gábor

A mértékadó árvízszint és az árvízi rekordok 
Nagymarosnál

Év Vízállás 
(cm) Megjegyzés

1965 682

Június 13-tól 26-áig 600 
centiméter fölötti vízállás. 
A falut kitelepítették 
Surányba.

2002 707 Nyári árvíz

2006 714
A március 22-ei 104 
centiméteres szint 13 nap 
alatt 613 cm-t nőtt. 

2013 751 Nyári árvíz + hóolvadás
Mértékadó 
árvízszint + 1 
méter

781
A szigeti töltések több 
helyen alacsonyabbak 
ennél.

Mértékadó 
árvízszint 1976-
2010 között + 1 
méter

858
A jeges árvíz kockázatát 
a jelenleginél nagyobbra 
becsülték.

Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 11/2010. KVVM 
rendelet, Országos Vízügyi Hivatal.tájékoztatója

Árvíz – mértéken felül

Díjnyertes mű
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011-ben hirdette 
meg Életút pályázatát, amelyre hatvan év felettiek írásmű-
veit várta. A pályamű tárgya lehetett a személyes múltnak 
egy-egy eseménye, de akár a teljes életút, illetve valamely 
történelmi vagy személyes pillanat. A kiírás tehát arra 
irányult, hogy miként sikerült időseinknek helytállniuk a 
XX. Századi Magyarország embert próbáló időszakaiban, 
illetve arra, hogy mindezek a tapasztalatok közkinccsé vál-
hassanak. A felhívást meglepően nagy érdeklődés övezte, 
hiszen közel kétezer-ötszáz pályamű született. 

A Magyar Napló kiadásban megjelent Sorsfordulók 
című könyv a díjnyertes pályaművekből való,127 írás 
részleteit tartalmazza. Az írások legtöbbjében az elbe-
szélt szörnyűségek sötétjén átsüt a kitartás, a hűség, a 
hazaszeretet és a hit – és persze a mindennapi, prakti-
kus furfang, mert a szükség találékonnyá teszi az em-
bert. Némelyik mű akár egy kalandfilm forgatókönyve 
is lehetne. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek 
életútja nem a történelem színterein vezetett keresztül: 
például a világjáró kerékpárosról, vagy az iskola rémét 
megszelídítő tanárról. Azokról, akik bár békeidőben vív-
ták meg a maguk harcait, de életük mégis ugyanarról 
szól: az akaraterő, a jó szándék, az emberiség diadaláról.

Ezúton is gratulálunk dr. Kiss Andrásnak, akinek 
Piros a vér a pesti utcán, Marosvásárhelyen c. műve is 
helyet kapott a könyvben!
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HÍREK

A Képviselő-testület 2013. évi mun-
katerve értelmében Németh Miklós 
polgármester május 16-ra hívta össze 
a Testület soron következő rendes ülé-
sét. A Képviselő-testület az ülés napi-
rendjét egyhangú szavazással elfogad-
ta.

Előterjesztés a szennyvízszol-
gáltatási vagyonkezelési szerződés 
megkötéséről 56/2013. (V. 16.) Ök. 
sz. h a t á r o z a t:

Pócsmegyer Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete elfogadja a 
Fővárosi Vízművek Zrt. indikatív aján-
latát Pócsmegyer szennyvízszolgáltatá-
sának átvételére.

57/2013. (V. 16.) Ök. sz. h a t á 
r o z a t: Pócsmegyer Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete jó-
váhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. és 
Pócsmegyer Község Önkormányzata 
közötti „Megállapodást”, mely alapján 
a Fővárosi Vízművek Zrt. közérdekű 
kötelezettségvállalásként pénzbeli tá-
mogatást nyújt az önkormányzatnak, 
az önkormányzat környezetvédelem és 
vízbázis védelem minél hatékonyabb 
és sokoldalúbb megvalósítására vég-
zett feladatai kompenzálására. 

Beszámoló Pócsmegyer Község 
Önkormányzatának gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdé-
se alapján 58/2013. (V. 16.) Ök. sz. h 
a t á r o z a t: Pócsmegyer Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete

1. megtárgyalta és elfogadja Pócs-
megyer Község Önkormányzata gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladata-
inak 2012. évi ellátásáról, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján készült beszámolót;

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 
értékelés Pest Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala felé történő 
megküldéséről gondoskodjon.

Aktuális témák:
59/2013. (V. 16.) Ök. sz. h a t á r o 

z a t:  Pócsmegyer Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete az önkor-
mányzati tulajdonú 2017 Pócsmegyer, 
Kossuth u. 10. szám alatti építmény 
volt lakásrészének bérletére vonatko-
zóan az 54/2013. (IV. 24.) Ök. számú 
határozatában meghatározott feltéte-
leken nem kíván változtatni. A bérleti 
szerződést kizárólagosan a dohánybolt 
üzletkörébe tartozó tevékenység ellá-

tására kívánja megkötni.
60/2013. (V. 60.) Ök. sz. h a t á r o 

z a t: Pócsmegyer Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Pro Pócsme-
gyer Településfejlesztési Kft. 2012. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadja azzal, 
hogy a 2012. évi mérleg szerinti ered-
ményt a 2013. évi működési költségei-
nek fedezetére használja fel a Kft.

61/2013. (V. 16.) Ök. sz. h a t á r o 
z a t: Pócsmegyer Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Németh Miklós polgármestert, hogy az 
önkormányzati tulajdonú Művelődési 
ház és a 2017 Pócsmegyer, Kossuth út 
14. szám alatti ingatlan értékbecslését 
megrendelje.

Németh Miklós polgármester tájé-
koztatta a Testületet, hogy az európai 
uniós pályázat keretében meghirdetett 
inkubációs központ megvalósítására irá-
nyuló önkormányzati pályázat pozitív 
elbírálást kapott. A létesítmény közel 
1400 m2 alapterületű, a jelenlegi sport-
pálya területén megvalósulandó képzési 
és kulturális központ. Az európai uniós 
pályázat 978.910,4 eurót biztosít a meg-
valósításra.

A Szigetmonostorral közösen be-
nyújtott klímapark pályázatunk is 
pozitív elbírálást kapott, amely 95% 
támogatottságú, így 194.780,5 euró 
támogatást jelent. A klímapark projekt 
átfogó célja a természeti értékek védel-
me, természetes élőhely helyreállítása, 
fenntartása.

A támogatási szerződések aláírása 
két hónapon belül várható. Ezt követő-
en kezdődhet el a projektek megvaló-
sulása, amelyről részletes tájékoztatást 
a későbbiekben fogunk nyújtani.

Önkormányzati Hírek Árvízi védekezés, 
női szemmel

A HIT minden aggódást, félelmet, 
szorongást  legyőz, ennek a legszebb 
példája az elmúlt héten megfigyelhető 
volt itt a mi kis településünkön. Nem 
lehet korcsoportokat kiragadni , mert 
az egészen apró gyerekeken és az ag-
gastyánokon kívül, szinte mindenki 
hozzájárult a saját tudásával és ere-
jével, hogy a mi csodálatos és szép-
séges Dunánk is a „saját házában” a 
mederben maradhasson. Meg is lett 
az eredménye.

A katasztrófát, amit beharangoz-
tak, elkerülte a Szentendrei-sziget 
ezen részét, szinte teljesen, mert az 
emberek hittek abban, amiért meg-
dolgoztak, amiből most élnek csalá-
dok , nem mehet tönkre. Érzik az em-
berek, van valami, ami nem megfog-
ható, nem is látható sokak számára, 
de itt van, érezhető és működik. Igen, 
ez így van és a kritikus 1 hét alatt ez 
ki is derült.

Szinte mindenki találkozott már 
vele, de miután neki ez természetes 
volt, átlépte és ment tovább. Akit 
elgondolkoztatott, az is arra a követ-
keztetésre jutott, igen, de hol volt ed-
dig?! Volt olyan akit, mint újdonság 
ért, nem is tudott vele mit kezdeni. 
Azok, akiknek nap-mint-nap beépült 
az életükbe, nem is értik, miért kell 
erről beszélni,  hiszen ez az emberiség 
vele született természetéhez tartozik 
és aki egészséges, boldog és jó-létben 
akar élni, ezt  alkalmazza.Van, akinek 
ez újdonság?! Hiszen ez a SZERE-
TET.  E nélkül, tudjuk, hosszútávon 
semmi sem működik.

Szinte csodával határos módon 
minden működött, persze alapos ter-
vezés, előkészület és a leg körültekin-
tőbb odafigyelés, a levezénylés, meg-
volt napokon keresztül! Éjjel-nappal 
mindenki tette a dolgát, egymásra és 
a körülményekre is figyelve. Minden-
kinek köszönet érte!

■ BJ

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.

Nyári Gyerektábor!
Szeretettel várunk minden gyer-

meket egy izgalmas és vidám nyári 
rendezvényre.

Ízelítő programjainkból: játék, ve-
télkedő, kirándulás, szalonnasütés, 

és még sok más meglepetés!
Részvétel díjtalan, korhatár nincs.

Időpont: 2013. július 24-27-ig 
(szerdától-szombatig), 

minden nap 13-18 óráig
Helyszín: Pócsmegyeri Baptista 

Imaház, Ady Endre utca 5.
Jelentkezés és bővebb információ: 

Kovácsné Jóföldi Márta  
Tel.: 06-20-886-1964, E-mail: 

pocsmegyeribaptista@gmail.com
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SZIGETI MAJÁLIS!

Ki volt Péchy László?
A fiatalabb nemzedékek már nem is-
merik, csak a legöregebb surányiak 
tudják, hogy ő volt a tervező építésze 
a surányi kápolnának, amely 1941-
ben készült el.

Előbb is alkotott már két épületet 
Surányban, két családi nyaralót, saját 
családjának és Édesanyámnak. Ami-
kor a surányi nyaralónkról nagyobb ta-
nulmányt írtam (a Néprajzi Múzeum 
évkönyvében jelent meg 2004-ben), 
családi emlékeink közül sok levelet 
és levelezőlapot fölhasználtam forrás-
ként. Ezek egyikét mutatom be most a 
Kisbíró olvasóinak. Tartalmának hát-
tere: Péchy László és felesége egyszer-
re, egymás melletti telken építtetett 
nyaralót 1937-ben felesége legjobb 
barátnőjével, édesanyámmal, az akkor 
még hajadon Csepregi Horváth Lilian 
(kiejtés: Lilien) rajztanárral. 

(Péchujfalusi) Péchy László épí-
tész 1897-ben született és 1978-ban 
halt meg. A Péchy nemzetségnek 
egy Szilágy megyei ágából szárma-
zott. Szépapjának egyetlen testvére, 
utód nélkül elhalt öccse volt Péchy 
Mihály (1755–1819) építőművész, 
hadmérnök, a debreceni Református 
Kollégium új épületének tervezője 
(1803–1816). Az ő műve a reformá-
tus Nagytemplom is (1805–1822), 
klasszicista építészetünk kiemelkedő 

alkotása. Péchy László a Bécs mel-
letti Mödling katonai akadémiáján 
tüzér kiképzést nyert. Hadnagyként 
vett részt az első világháborúban. 

A háború után – a katonai pályá-
ból kiábrándultan – beiratkozott a 
budapesti Műegyetemre, ahol 1922-
ben elnyerte építészi oklevelét. Ez-
után javarészt Budapesten fejtett ki 
szakmai tevékenységet, elsősorban a 
főváros magasépítési ügyosztályának 
alkalmazottjaként. 

Amikor Péchy László a most be-
mutatott képes levelezőlapot írta, 

Csepregi Horváth Lilian még nem 
állt neki a nyaralóépítés szervezésé-
nek, hanem régi tervét megvalósítva 
előbb egy társasutazással megtekin-
tette az észak-olaszországi Dolo-
mitokat, ahol sokat rajzolt, festett. 
Szállásának címét előre meg tudta 
adni, ezért ott is elérték a buzgó épí-
tész és leendő szomszéd sorai, aki a 
címzett nevét franciás alakban adta 
meg, elé téve a magyar kisasszony ti-
tulusnak megfelelő rövidítést: Mlle 
(mademoiselle).
■ Balogh Jánosné Horváth Terézia

Emlék Péchy Lászlótól

Kedves Háziasszony!
Oly sok éven át írtam ezt a megszó-
lítást. Igyekeztem minden tőlem tel-
hetőt közreadni a kezdő-, haladó- és 
már mindent tudó háziasszonyok ré-
szére arról, amit az egészséges táplál-
kozás érdekében tenni kell. Minden-
ki próbálkozott a leírt étel elkészíté-
sével. Honnan tudom? Onnan, hogy 
jól esett, amikor megállítottak az 
utcán és hozzám fordultak kérdések-
kel, vagy adhattam a bio-kertemből 
egy-egy marék lestyánt, citromfüvet, 
zsázsát az ételkészítéshez. Az évek 
során megtanultuk, hogy nem hasz-
nálunk finomlisztet, csak réteslisztet 
teljes őrlésű lisztfélékkel keverve.

Továbbá cukrot sem használunk, 
hanem helyettesítjük almával, csicsó-
kával, barnacukorral, mézzel.

Minden gyümölcsöt nyersen 
eszünk, és nyersen turmixoljuk egy 

pohár tejfellel levesnek, mert így lú-
gosítanak, főzve viszont savasítanak.

A zöldségeket csak pároljuk, úgy 
mint párolókosárban a burgonyát is.

Megtanultuk, hogy a ”lencse, bor-
só, kása, mind Isten áldása.” Azon-
ban a szárazhüvelyeseket főzés előtt 
kicsíráztatjuk és utána főzzük meg, 
így nem okoznak felfúvódást.

Az egészséges konyha gabonafé-
léi: barnarizs, köles, hajdina, bulgur, 
stb., melyeket nem bolti, hanem házi 
készítésű ételízesítővel fűszerez-
tünk.

Megtanultunk zöldséges pástéto-
mokat készíteni, amiket paprikával, 
paradicsommal, télen savanyú ká-
posztával adtunk asztalra.

Megtanultuk, hogy a hagymafé-
lék 61 féle betegség ellen védenek, 
de nem sütünk-főzünk vele, hanem 
a kész ételbe tesszük, és hagyjuk 10 

percig fedő alatt párolódni. Minden 
nap el kell fogyasztani egy közepes 
fej vöröshagymát, és két gerezd fok-
hagymát, de ennél nem többet!!!

Továbbá megkedveltük a hide-
gen sajtolt olajat, a mangalica zsírt, 
a csirke-, és pulykahúsból készült fi-
nom ételeket.

A közreadott receptjeimet ol-
vashatják nemcsak a Pócsmegyeri 
Kisbíróban, hanem az „Az én re-
formkonyhám” című könyvemben, a 
Pócsmegyeri Konyhák I. és Pócsme-
gyeri Konyhák II. című kétszerzős ki-
adványokban. A helyi lapban utoljára 
2013 márciusában közöltem ételle-
írásokat. Akit továbbra is nagyon ér-
dekel az egészséges táplálkozás bát-
ran keressen meg kérdéseivel, akár 
telefonon, akár személyesen, akár e-
mailen (rethatiagi@gmail.com).

■ Borszékiné Rétháti Ágnes

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
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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 

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

NYÁRI-NAPKÖZIS 
SPORTTÁBOR

5-14 éves lányok & fiúk
Időpont: 2013.július 15-19.

Helyszín: Pócsmegyer-Szigetmonostor
Programok: kirándulás, lovaglás, strandolás, gör-

korizás, kerékpározás, hajózás, labdás sportok, 
futó-fogó játékok, népi játékok…

Ára: 16.500 Ft/fő  (1.500 Ft testvérkedvez-
mény!)

étkezések (gyümölcs, ebéd, uzsonna)

Érdeklődni: 06-20-359-5343

               

Becker Barbara     Klement József    Sidó Szabolcs      
testnevelő,      labdarúgó edző    testnevelő, sportoktató
úszóedző 
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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 8:00
 *7:00 *7:05 8:40 9:00
 7:30 7:35 9:40 10:00
 7:40 8:00 10:40 11:00
 8:40 9:00 11:40 12:00
 9:40 10:00 12:40 13:00
 10:40 11:00 13:40 14:00
 11:40 12:00 14:40 15:00
 12:40 13:00 15:40 16:00
 13:40 14:00 16:40 17:00
 *14:10 *14:30 17:40 18:00
 14:40 15:00 18:30 18:35
 *15:10 *15:30 **19:10 **19:30
 15:40 16:00 **20:10 **20:30
 *16:10 *16:30 **21:10 **21:35
 16:40 17:00 **22:20 **22:30
 *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 
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

Párkánszky Autószerviz 
Pócsmegyer 

Táncsics Mihály út 25.

 Autójavítás 

 Autódiagnosztika 

 Karosszéria lakatos munkák 

 Autófényezés 

 Autómosás / kárpittisztítás / polírozás 
 (Akár szombaton is!)

 Gumiszerelés 

 Gumijavítás 

 Gumiabroncs értékesítés 

 M szaki vizsgáztatás 

20% kedvezmény a nálunk vásárolt 
alkatrészekre!

Tel: 06 30 335 9552 
  06 30 501 1857 

E-mail: parkanszky@freemail.hu

Nyitva tartás:
H-P: 8 - 17:00 

SZ: Telefonos 
egyeztetés alapján! 

SURÁNY-FELSŐGÖD MENETREND  2013.
JÚNIUS

 07:05*  07:10*  14:15   14:20 
 08:15*   08:20*  15:15   15:20
 09:15    09:20  16:15   16:20
 10:15    10:20  17:15  17:20
 11:15   11:20  18:15   18:20
 12:15   12:20  19:45* 19:50*
 13:15  13:20  20:45* 20:50*

*Csillaggal jelöltek telefonos egyeztetés alapján.
VITELDÍJAK:

Felnőtt: 300.- Ft • Nyugdíjas, Diák: 200.- Ft
Kerékpár: ingyenes (kedvezményekkel össze nem vonható)

Kisállat: ingyenes
65 év feletti nyugdíjasoknak ingyenes!  
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FONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS TUDNIVALÓK / HIRTEDÉSEK

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

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 homeopá-
tiás kezelést biztosít a betegek számára!

Bejelentkezés:  06-26/395-123 •  06-20/422-7092
Kubicsek Gyöngyi • klinikai fogászati higiénikus

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 T. 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 A. Szilvia 06-26-814-845

Polgármester titkárság Klibán Zita  06-26-814-843

Kisbíró szerkesztősége Dudásné T. Anita 06-26-814-850

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
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FONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS TUDNIVALÓK / HIRTEDÉSEK

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. Kolcsár Attila  06-20-422-7092
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  26-312-413, 301-743
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 06-20-886-1927

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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ÓVODAI BALLAGÁS / DÍSZPOLGÁRSÁG

Nincs is meghatóbb egy 
óvónő számára, mint ami-
kor elbúcsúznak a nagycso-
portosok az évzárón. Há-
rom-négy év után sok-sok 
emléket hagynak maguk 
után az iskolába menők és 
gyakran visszasírják őket. 
A ballagás napján, csinosan 
felöltözve, hangos, vidám 

énekszóval búcsúznak, amit 
könnyek nélkül nehéz meg-
állni...

Mi, szülők és a ballagó 
gyerekek ezzel a verssel 
búcsúzunk a szeretett óvó 
néniktől és dadusoktól, 
megköszönve Nekik a sok 
törődést és szeretetet!

Tóth Juli: 
Óvodai búcsúzó

A kezünkben virágcsokor,
kis szívünkben szeretet.

Megköszönjük, azt a sok jót,
amit kaptunk tőletek.

Óvónéni, jaj de sokszor
Az öledbe vettél,

Vigasztaltál, mikor sírtam,
vagy velem nevettél.

Meseország száz csodáját
megmutattad szívesen,
Nevelgettél, tanítgattál,
türelemmel, kedvesen. 

Véget ér, most mese, játék,
vár reánk az iskola!

Óvónéni, Dadusnéni,
nem feledünk el, soha!

ÓVODAI BALLAGÁS

Ballagó nagycsoportosok

De nehéz az iskolatáska...
Ajándék 
a csoporttól

Kovách Tamás Nagytiszteletű úr május 24-én, Leányfalui napok ünnepség és rendezvénysorozat alkalmával, a Le-
ányfalui Közgyűlés egyhangú döntése alapján, a megnyitó ünnepségen vehette át Nyíri Csaba polgármestertől a Dísz-
polgári Oklevelet.

DÍSZPOLGÁRSÁG 

Az oklevél 
átadása

Egy jelenet 
az ünneplésből

A gratulálok tömege veszi körül 
a lelkészünket
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HULLADÉKÜGYEINK KÖZELNÉZETBŐL

Hová viszi szemetünket a kukás-
autó –tájékozódott a Kisbíró a Gö-
döllő és Kerepes közötti lerakón. 
Lerakó? Valójában komplex hul-
ladékkezelő létesítmény, ahol a 
legfőbb cél éppen az, hogy ne hal-
mozódjon egy depóniában, hanem 
minél több hasznosuljon belőle. 

A háztartási hulladék nem „sze-
mét”, hanem értékes másodnyers-
anyag. Az idén már arra sincs szük-
ség, hogy a szelektív konténerekhez 
vándoroljunk a külön gyűjtött mű-
anyaggal, fémmel, vagy papírral, in-
gyen jár a családoknak a kuka mel-
lé kihelyezhető zsák. A zöld gyűjtő 
konténerek többsége hamarosan el 
is tűnik, egyedül az üvegeket befo-
gadók maradnak a helyükön. A zöld-
hulladékos zsákokért már fizetni kell 
(az elszállítás ingyenes), mivel ezek 
kukoricakeményítőt is tartalmazó, a 
komposztálás során lebomló anyag-
ból készülnek. A szelektálással keve-
sebb hulladék kerül a vegyes gyűjtő-
edénybe, amelynek méretétől függ a 
január óta szolgáltató Zöld Híd Ré-
gió Kft.-nek fizetendő díj (lásd kere-
tes írásunkat). 

A nemrég a szigeten forgalomba 
került, hamisított, silány minőségű 
zöldhulladékos zsákokat azonban 
nem szállítja el a szolgáltató, sőt, a 
csalás miatt rendőrségi feljelentést is 
tett ismeretlen tettes ellen. „Bosszan-
tó, hogy a ma még üzletileg amúgy 
sem megtérülő biohulladék-kezelés 
hatékonyságát nem lebomló, a feldol-
gozás során cafatokra szakadó zsák-
darabkák rontják” – füstölög Gyenes 
Szilárd, a Zöld Híd ügyvezető igazga-
tója. Amúgy a komposztot szívesen 
használják a környékbeli gazdaságok, 
nincsenek értékesítési nehézségek. 

A külön kukásautóval gyűjtött, 
a háztartási vegyes szeméttel nem 
keveredő szelektív zsákos hulladék 
ugyanabba a létesítménybe, a Kere-
pes és Gödöllő közötti Ökörtelek-
völgyi kezelőüzembe kerül, amely 
mellett maga a regionális hulladékle-
rakó is működik. „Csak azt rakjuk le, 
amiből már semmilyen módszerrel 
nem tudjuk kivenni a haszonanya-
gokat” – magyarázta Gyenes Szilárd, 
aki be is mutatta a Kisbírónak, ho-
gyan dolgozzák fel a beérkező hulla-
dékot. Ami talán a legmeglepőbb: a 

vegyes hulladékot nem „döntik be” a 
lerakóba, hanem egy feldolgozó tech-
nológiába kerül minden. A művelet 
aprítással kezdődik, mágneses levá-
lasztással folyatódik (napi 5 tonna 
fém is összejöhet), majd szitálással, 
légbefúvással leválasztják a könnyű, 
éghető anyagokat. Ezeket hatalmas 
konténerekbe tömörítik és vagy a 
váci, vagy a beremendi cement-
gyárba szállítják, ahol a lényegesen 
szennyezőbb hatású kokszot helyet-
tesítik. „Hulladékból energiát nye-
rünk, méghozzá úgy, hogy a tőlünk 
kikerülő fűtőanyaggal a megengedett 
szint 40 százaléka a cementgyárak 
légszennyezése” – büszkélkedik az 
igazgató. 

Ezzel a válogatási, feldolgozá-
si módszerrel a begyűjtött vegyes 
szemét egyre nagyobb hányadát le-
het „eltéríteni” a lerakóról, ami két 
okból is szükséges. Egyrészt uniós 
előírás, hogy 2020-ra a begyűjtött 
hasznosítható anyagok 50 százalékát 
valóban értékesíteni kell. Másrészt 
minél kevesebb anyagot raknak le, 
annál lassabban telik be a 2010-ben 
megnyitott, 420 ezer köbméteres le-
rakó, amelynek kapacitása a jelenlegi 
ütemben 12 évre elegendő. Mind a 
lerakó, mind a többi ökörtelek-völgyi 
hulladékkezelő létesítmény 90 szá-
zalékos uniós és állami támogatásból 
– összesen 7,2 milliárd forintból – 
épült, ebből maga a lerakó 400 millió 

Hulladékügyeink közelnézetből 

A szemétszállítás díjának fedezniük kellene az önköltséget, s az idén ez 
nem lesz így. Pedig nyereséget nem is tervez a megalakulása óta nem pro-
fitérdekeltségű cég, a tulajdonos önkormányzatok beérik azzal, ha kijön a 
bevételeiből. Az idei évben a Zöld Hídnál nem volt áremelés, így már a 
rezsicsökkentés nélkül is közel 230 millió forint lenne a veszteség. A díj-
csökkentéssel a ráfizetés a 350-400 milliót is elérheti. A hiányzó bevétel 
miatt nem képződik meg az eszközök pótlását szolgáló amortizációs alap 
- az a tartalék, amiből a néhány év alatt elhasználódó kopó berendezések, a 
dobok, sziták, aprítók, maguk a kukásautók cserélhetők. Az első évben ez a 
hiány még kevés gondot okoz, de később igencsak megdrágítja a szolgálta-
tást, s a számlát előbb-utóbb valakinek állnia kell. Fedeznie kell a tarifának 
a lerakó bezárása utáni 30 éves utógondozást és rekultivációt – egyelőre az 
erre a célra külön alapba tett 70 millió forinthoz nem kell hozzányúlni. A 
szemétdíj tehát csak kisebb részben szolgál az elszállítás fedezetéül, ebből 
kell, hogy fussa a környezetre nem ártalmas lerakó és a hulladékkezelés 
költségeire is. 

A szigetelt hulladéklerakó a metángáz-vezetékekkel
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VILÁGSZÉPE

forintba került. Mire betelik, a hulla-
dékkezelési díjból össze kell szedni 
– és tartalékolni – annyi pénzt, hogy 
a következő fázis is megépülhessen, 
azt ugyanis már nem fogja finanszí-
rozni az unió. Ellenkezőleg: a mosta-
ni bőkezű támogatás fejében (még a 
23 kukásautó beszerzésére is futotta) 
elvárja, hogy a regionális hulladékke-
zelő „eltartsa magát”, azaz néhány 
év múlva ne egy lepukkant üzemmel 
szembesüljenek az uniós ellenőrök, 
ami pénzbírságot vonna maga után. 
Márpedig emiatt nemcsak a Zöld Híd 
feje fájna, hanem a tulajdonosaié is. 
Azaz a közel 300 ezer lakost képvise-
lő 109 önkormányzaté, köztük lakos-
sága arányában Pócsmegyeré is.

A szemétszállítást igénybe vevők 
közös érdeke tehát, hogy minél keve-
sebb lerakandó hulladék keletkezzen, 
ezért is érdemes élni a szelektív gyűj-
tőzsákok adta lehetőséggel. Az ökör-
telek-völgyi helyszínen kellemetlen 
volt szembesülni azzal, mennyi min-
den oda nem való holmi – flex koron-
gok, hungarocell, közönséges vegyes 
szemét, sitt, föld – került oda, ahol 
elvileg csak papírnak, műanyagnak és 
fémnek lenne keresni valója. A külön 
gyűjtött hulladékot egy dobrostán 
előzetesen megtisztítják, majd egy 
teremben futószalag mellett szorgos-
kodók – csúcsidőben 24 fő – tovább 
válogatják. Végül bálákba tömörítik a 
különválasztott papír italos-dobozo-
kat, a pet-palackokat, a polietilén-pa-
lackokat és flakonokat, valamint a pa-
pírt. Mindegyiket a Fe-Group csoport 
szállítja el szerény térítés fejében, így 
évi 100 millió forint körüli összeghez 
jut a Zöld Híd, ez teljes árbevétele 
10 százaléka körüli érték.. Ezzel a 
bevétellel a cég önköltsége csökken, 
ennek arányában a tarifa is. A bök-
kenő az, hogy ebben az évben – a jú-
liustól kötelező rezsidíjcsökkentés, 
és a tavaly óta nem változtatott árak 

(a Zöld Híd Régió Kft. árai) miatt– 
veszteséges lesz a cég gazdálkodása, 
de mivel önkormányzati tulajdonban 
van, a hiányt majd – áttételesen – a 
lakosságnak kell pótolnia. Egyelőre 
azonban azzal az örömteli újdonság-

gal térhettünk haza a hulladékkezelő 
létesítményből, hogy a tervek szerint 
sűrűbben, hetente viszik majd a sze-
lektív zsákokat (az egyik héten csak 
a zöldhulladékot, a másikon csak a 
papír-fém-műanyag együttest) és az 
idén először nem a porták elé kell 
kikészíteni lomtalanításra a kacato-
kat, hanem konténerbe gyűjti majd 
őket a Zöld Híd. Sajnos, Surányban 
egyes helyeken a legnagyobb árvíz 
közepette is képesek voltak az utcára 
hordani a kacatokat, hiába hirdette 
meg a cég az új módszert. (Ráadásul 
a június 8-ra előirányzott akciót jó-
előre lefújták.) Ha a lomtalanítás új 
rendje meghonosodik, talán véget ér 
a települést végiglomizó ócskások 
korszaka, amiért aligha fájna bárki-
nek a szíve.

■ Szabó Gábor

Érkezik a feldolgozásra váró vegyes 
hulladék

Válogatósoron a külön gyűjtött mű-
anyag-hulladék Ha nem fér be mind-
egyik, akkor Önre bízom a választást, ha 
egyáltalán használhatók

Világszépe
Büszke fejtartás, magas homlok, okos ragyogó szemek, nemesen ívelt izmos 
nyak, hatalmas mellkas, s mindehhez aranybarna hullámzó fürtök. Hát lehet 
ennyi férfias szépségnek ellenállni?

Igen, igen ő Néró!
Nem, nem kedves Olvasó, ne a fenséges ókori Rómát felperzselő, ön-

tömjénező tébolyult zsarnokra tessék gondolni! Dehogy! Írásom hőse a 
mellékelt képen szereplő ír szetter kutyus, „aki” még a budapesti Nemzet-
közi Kutya Világkiállítás szigorú küllembíráját is levette a lábáról, amikor 
a „Világgyőztes”-nek kijáró, nemzeti színű zsinóron függő plecsnit átadta a 
kipirult, boldog és büszke gazdinak, Debreczeni Beátának, aki civilben Pol-
gármesteri Hivatalunk pénzügyes dolgozója.

Mind Beáta, mind Néró-kutyus gyakorlott versenyző, sőt érmek gar-
madát gyűjtötték már össze, köztük 2008-ban szintén Budapesten, fiatal 
osztályban az Európa győztesnek járó trófeát is. No de világgyőztesnek len-
ni keveseknek, és csak a legeslegszebbeknek adatik meg, „akik” ráadásul 
átérzik a tét nagyságát és valódi világsztárként mutatják magukat a döntő 
pillanatokban.

A Gazdinak és a Világszépének is szívből gratulál
■ Csémy Istvánné
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PÓCSMEGYERIEK COEVORDENBEN

A Pócsmegyer-Leányfalui Református 
Társegyházközség nyolcfős csoport-
ja örömteli meghívásnak tett eleget 
a hollandiai Coevorden városában. 
Testvéregyházközségünk templo-
ma száz éves. Ebből az alkalomból 
vettünk részt 2013. június 2-án a 
hálaadó istentiszteleten, és a hozzá 
kapcsolódó ünnepi rendezvényeken. 
Testvéregyházi kapcsolatunk 22 éves. 
Sok áldás van rajta, és mindig újabb 
gyümölcsei érlelődnek. Hollandiai 
református testvéreink mindig keres-
ték a lehetőségét, miképpen támogat-
hatnak minket. A hosszú és fárasztó 
autóút nagyon megérte. Meleg, szere-
tetteljes fogadtatásban volt részünk. 
Családoknál aludtunk, ismerkedtünk 
a holland életformával. A vasárnapi 
istentiszteleten egy festett templomi 
kazettát adtunk át gyülekezeteink 
ajándékául. A motívumok a leányfalui 
templomból valók, alatta pedig hol-
landul a coevordeni református egy-

házközség vezérigéje olvasható: Nem-
zedékről nemzedékre megmarad igazságod 
(Zsoltárok 119,90a). ■ Kovách Tamás

Pócsmegyeriek Coevordenben

Gaál János festő-restaurátor templomi kazettáját, mint Társegyházközségünk ajándékát 
adja át Dr. Bodoky Tamás a leányfalui és Kajos László a pócsmegyeri gyülekezet gondnoka

JÁTÉKOK NAPJA

a Dunakanyari Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 

szervezésében az alábbi 
időpontokban 10 és 14 óra között

Pócsmegyer 2013. június 26.
Tahitótfalu 2013. július 3.
Kisoroszi 2013. július 10.
Dunabogdány 2013. július 17.
Szigetmonostor 2013. július 24.
Visegrád 2013. július 31.
Leányfalu 2013. augusztus 7.
Budakalász        2013. augusztus 14.
Pilisszentlászló  2013. augusztus 21.
Szentendre         2013.augusztus 21.
A rendezvények való részvétel in-
gyenes! Minden gyereket szeretettel 
várunk családjával egy közös játékra 
a plakátokon meghirdetett helyszí-
neken!


