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Pócsmegyer község anyakönyvi eseményei
2013. évben
”Halkan kopogtatott, sírva érkezett,
EMBER Ő,
Az életet nem kérte, kapta,
Valóra váljanak az álmai, azt akarja.
Óriásként, felhők közül, félszegen,
hajlok rád köszöntőn,
köszöntelek e földön, pici „IDEGEN”

1. Kreisz Mór
2. Rohwer Armin Johannes
3. Vitéz Endre Levente
4. Zsolt Sára		
5. Zsolt Máté
6. Kolcsár Levente
7. Nagy Szilas
8. Szikora Gergely Ákos
9. Sebő Zsófia Anna
10. Székely Tünde Mária
11. Borda Loránd
12. Fejes Botond
13. Baranyai Polla
14. Baranyai Huba
15. Lovas Panna
16. Paál Dániel Tibor
17. Farkas Gellért Illés
18. Zaric-Balázsi Hanna
19. Németh-Gulyás Levente
20. Dávid Vince		
21. Fatka Rita
22. Szomor László Milán

01.01.
01.22.
01.25.
02.02.
02.02.
02.13.
03.02.
03.17.
04.12.
04.24.
05.28.
07.29.
07.17.
07.17.
08.16.
09.10.
09.23.
10.07.
11.26.
11.30.
12.06.
12.08.

Sok örömet a gyermekekhez!

„Szívem kereste Őt, kiben megbízhatok,
ki gondol reám, akire vágyhatok.
Lelkem kereste Őt, ki jobbik felem,
el nem hagy soha, boldog lesz velem.
Most már szívem repes, együtt dobban veled,
lelkem immár teljes, társra lelt tebenned.

Házasságot kötöttek:
Szente Dániel - Szodrai Szilvia
2013.02.02.
Baranyai Péter - Dr.Tóbiás Andrea
2013.03.30.
Horváth Dániel Tamás - Gyarmati
Erika Piroska		
2013.07.02.
Horák Csaba - Nemes Klára Tünde
		
2013.07.13.
Mihály Lajos - Mihály Rozália
2013.07.27.
Fatka Károly - Sompataki Szilvia
2013.08.13.
Galántai András - Weber Rea
2013.08.24.
Losonczi Zoltán - Dunkel Katalin
2013.08.31.
Kovács Gergely - Takács Dóra
2013.09.14.
Szabó Sándor - Balogh Szabina
2013.12.28.
2011. évben jubiláló Házaspárok:
Gáspár László és Szöllős Mária
2013. március 14-én, Beregszászi József és Bálint Annamária 2013. június 25-én, Dalkó Dániel és Takács
Kinga 2013. október 15-én ünnepelték
25. éves házassági évfordulójukat.
Gratulálunk az ifjú házasoknak
és a jubiláló pároknak!

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Nehéz az életet élni nélküled,
Felejteni Téged soha nem lehet!”

Elhunytak:
Dr. Kintzler Gyuláné
(Hegedűs Edit)		
88 év
Klibán Vendelné
(Almási Júlia)
85 év
Jurina Judit		
59 év
Dalkó Dánielné
(Korcsok Ilona)
86 év
Paládi Ferenc
68 év
Makk Károly
71 év
Farkas Imre
74 év
Dobos Júlia (Sütő Júlia)
78 év
Szente Lászlóné (Deák Lenke) 77 év
Rózsa János 		
87 év
Szilágyi Sándorné (Bán Irma) 71 év
Tivadar László		
92 év
Barra Sándor 		
59 év
Szekeres Ernő
80 év
Pásztói Józsefné
(Sümeghi Etelka)
81 év
Bertalan Gyula		
51 év
Szalai Istvánné (Gergely Sára) 75 év
Filyó István
70 év
Molnár Attila Benedek
59 év
Miklós Enikő Julianna
(Kósa Enikő Julianna)
71 év
Balogh Istvánné (Papp Klára) 78 év
Bán József		
74 év
Nyugodjanak békében!
2013. évben településünkön 13an tettek állampolgársági esküt,
ezzel megszerezve a magyar állampolgárságot.
■ Kajos Lászlóné anyakönyvvezető
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Pócsmegyer Inkubációs Központ

Pócsmegyer Inkubációs Központ

A projekt célja, egy közös szlovák és
magyar kezdő vállalkozókat támogató Inkubációs Központ létrehozása
Pócsmegyeren. Fő célja, a településen
és környékén működő vállalkozások
támogatása, a betelepülő vállalkozások számára a piacnál jóval kedvezőbb áron üzleti infrastruktúra és különféle szolgáltatás biztosítása, ezen
keresztül a foglalkoztatás növelése.
Pócsmegyer Község Önkormányzata felelős a projekt vezetéséért, koordinálja az infrastrukturális fejlesztéseket szoros együttműködésben
a Corvinus Egyetemmel, valamint
a határon túli partnerrel, az OlaszSzlovák Kereskedelmi kamarával.
A következő tevékenységeket közösen hajtják végre a partnerek: Inkubációs Központ szolgáltatásainak
kiépítése, szolgáltatók és a kedvezményezettek kiválasztása.

Az inkubációs központnak nagy
jelentősége lesz az induló vállalkozások esetében, mivel a kezdő vállalkozók a piaci árnál alacsonyabb árszinten jutnak majd a piacra lépéshez szükséges szolgáltatásokhoz, a
vállalkozás alapításához kapcsolódó
jogi és adózási információktól az adminisztrációs, könyvelési, pénzügyi,
marketing, informatikai és egyéb üzleti szolgáltatásokon át, a postai és
banki ügyintézésig. Jelentősen csökkennek a vállalkozás-indításához
kapcsolódó költségek, valamint lecsökken az induláshoz és a kezdő
évekhez szükséges tőkeigény.
Az inkubációs központ az indulás
első éveiben székhely és telephely lehet a vállalkozók számára..
Az inkubációs központ működésében fontos a költséghatékonyság,
ezért az erőforrásokat, szolgáltatá-

sokat közösen fogják használni az
ott működő cégek. Időben megosztva használják majd az irodai tereket
(stúdió, tárgyaló, iroda).
Mindezen felül cél továbbá a vállalkozók képzése: jogi, pénzügyi, menedzsment, marketing ismeretek oktatása, vállalkozói készségek fejlesztése, valamint tanácsadás keretében
az induló vállalkozások mentorálása.
A vállalkozások fejlődésének nyomon követésével hatékony szakmai
segítséget fogunk nyújtani a piacra
jutáshoz, a megerősödéshez, ezáltal
a foglalkoztatás fenntartásához, vagy
további új munkahelyek teremtéséhez.
A projekt Pócsmegyerre eső összköltsége:
1.030.432.-EUR,
(kb.
310 millió Ft) melyből a település által megfizetendő önerő (5%)
51.521,60.-EUR (kb. 15,5 millió Ft).
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Építész vezető tervező É1 01-3029
Felelős tervező:Sebestyén Imre okl. épít
Építész vezető tervező É1 01-1847
Főmérnök:Previák András okl. magasép
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A Surányi Fürdő Egyesület programjai
a következő hónapokban
Március 15-én „Pesti séta a Márciusi Ifjak nyomában”. Reggel 8.00 órakor gyülekezünk a pócsmegyeri iskola előtt.
Tervezett programunk a Nemzeti Múzeum, Heckenast nyomda, Pilvax kávéház, Lánchíd, Budai Vár (Táncsics börtöne, Hadtörténeti Múzeum) útvonal bejárása egy rendhagyó történelemóra keretében. Tervezett hazaérkezés 16.00
óra. Kellő számú jelentkező esetén külön buszt indítunk, melynek költsége 1500Ft/fő. Jelentkezés február 28-ig
Nagy Brigittánál nagybrigi850430@freemail.hu e-mail címen.
Április 6-án, vasárnap délelőtt 10 órától tojásfestés és locsolóversek tanulása a kicsiknek az Akácos út 17-ben.
Májusban –később pontosítandó időpontban- „tavaszi nagytakarítás” környezetünk védelmében, azaz a hagyományos szemétszedés Surányban.
Kérjük, hogy mindazok, akik egyetértenek céljainkkal, és azt szeretnék, hogy még sok közös rendezvényünk legyen, ajánlják fel adójuk 1%-át a Surányi Fürdő Egyesületnek a 19178745-1-13 adószám megjelölésével.
Jelszavunk továbbra is: irány Surány!
■ Labundy Katalin
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Önkormányzati hírek
A 2014. évi első Testületi ülésre január 30-án került sor a Polgármesteri Hivatal épületében.
Tekintettel arra, hogy a Testületi
ülések nyilvánosak Bécsy Lászlóné,
Kovács Mária és Bíró József is részt
vettek az ülésen.
Az alábbiakban az ülésen elhangzott leglényegesebb napirendi pontokról állítottunk össze egy részletesebb tájékoztatást. A teljes jegyzőkönyv megtekinthető a www.
pocsmegyer.hu weboldalon.
A Testületi ülés megnyitása, a
megjelentek köszöntése után Németh Miklós ismertette az ülés napirendjét. Ezt követően a szokásos
menetrendnek megfelelően a polgármester úr beszámolt a Testületnek
a lejárt határozatok végrehajtásáról,
majd az 1. napirendi pont szerint rátértek az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének elfogadására.
Fazekas János tájékoztatta a képviselőket, hogy a tervezett kiadások összege 551 millió forint, bevétel főösszege 526 millió forint, tervezett forráshiány 25 millió forint. A
forráshiány beruházásokhoz kapcsolódik, amit a tervek szerint hitelből
kell fedezni. A 2014. évi költségvetés
238 millió Ft működési és 313 millió Ft beruházási kiadással számol.
Beruházások: inkubátorház építése,
Napsugár tér felújításának terve, útfelújítási tervek készíttetése. 2014ben növekedtek az állami támogatások, mintegy 31 millió forinttal. A
költségvetési tartalék összege 7 099
ezer forint az előre nem tervezhető
kiadásokra. Amennyiben nem lesz
árvíz, belvíz vagy nagyobb váratlan
kiadás, akkor a pénzügyi egyensúly a
2014-es évre biztosított lehet.
A második napirendi pont kapcsán ismételten Fazekas János képviselő beszámolóját hallgathatták meg
a megjelentek az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok bérleti díjairól. Három nagyobb téma került szóba a napirendi ponttal összefüggésben. A posta bérlete a jelenlegi helyén, amely egy lejárt szerződés
alapján, de az inflációval emelt ös�szeggel kerül minden évben kiszámlázásra. Ezzel kapcsolatban felhatalmazta a Testület a polgármestert,
hogy kösse meg újra a szerződést

vagy tárgyaljon a bérletről, hiszen a
jelenlegi helyzetben elképzelhető,
hogy a posta és a takarékszövetkezet
összevonása alapján a posta a takarékszövetkezet épületébe költözzön.
A másik felvetés a rév bérleti díjával volt kapcsolatos. Mivel a bérleti díjat nem tudja kitermelni a szolgáltató, így a Testület továbbra is eltekint ennek kiszabásától, mivel ellenkező esetben ellehetetlenítenénk
a rév üzemeltetését.
A harmadik téma a Pázsit-tó kérdése. Új pályázat kiírását úgy tartja a
Testület célszerűnek, hogy ez összhangban legyen a klímaparki beruházással.
A következőkben a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletet tárgyalta a Testület. A döntés előkészítését átadták a Kulturális Bizottságnak, akik a későbbiek folyamán kidolgozzák és benyújtják az előterjesztést a képviselők felé.
Az ülés napirendjén szerepelt
még az inkubátorház projekthez
szükséges döntések meghozatala.
Németh Miklós elmondta, hogy decemberben aláírásra került a támogatási szerződés. Jelenleg a kiviteli
tervek elkészítése és a kivitelező kiválasztására kiírandó közbeszerzés
előkészítése zajlik.
Az aktuális témák kapcsán a polgármester úr említette, hogy a Peiker
Kft. jelezte az önkormányzat felé,
hogy tovább bővítené a területvédelmet térfigyelő kamerák felszerelésével. Kérik az önkormányzat 50%-os
hozzájárulását a költségekhez. A
Testület nem zárkózik el a fejlesztéstől, de a döntés meghozatalával megvárnák, amíg a rendőrség kidolgozza
a koncepcióját a Szentendrei-sziget
kamerázásával kapcsolatban.

Beszámolt továbbá arról, hogy
a csatornázás kapcsán folyamatban
vannak a tervezési, illetve a geodéziai munkálatok. A vízjogi engedélyes terveket március végére ígérte a
mérnökcsapat. Amennyiben ez megvalósul, áprilisban megkezdődhet a
tényleges kivitelezés.
Testületünk felhatalmazta Németh Miklóst arra, hogy egy együttműködési szándéknyilatkozatot írhasson alá Leányfaluval a gyalogos
és kerékpáros híd kapcsán. A napokban érkezett egy tájékoztatás,
hogy az EuroVelo 6-os tanulmányterveiben rögzítésre került az általunk tervezett nyomvonal és gyalogos- és kerékpáros híd Leányfalu és
Pócsmegyer között.
Amennyiben ez sikerül, ez 100%ban Uniós projekt lesz. A szigeten
vélhetően 3 gyalogos híd kerül megépítésre: Kisoroszinál, Pócsmegyeren
és Szigetmonostoron.
Célunk, hogy a tervezett kerékpárút a közút mellett helyezkedjen el, hiszen így gyalogos forgalomra is alkalmas lenne eképpen megfelelő biztonságot nyújtva a kerékpáron és gyalogosan közlekedők számára. Ez feltételezett nyomvonal, hiszen a Vízművek
területe is érintett benne.
A polgármester úr informálta továbbá a résztvevőket, hogy megküldésre került egy levél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé, amelyben panasszal élünk a
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Kft. rezsicsökkentéssel kapcsolatos számlázása kapcsán. A válasz még nem érkezett meg az érintett szervtől.
Végezetül elhangzott, hogy a
gyógyszertár mögötti játszótér tervei elkészültek. Reményeink szerint
a tavasz folyamán megépítésre kerül.

Kéményseprés
Értesítjük, hogy az 2012.évi XC. törvény és a 347/2012.
(XII.11.) Korm. rendelete, valamint a 63/2012.
(XII.11.) BM rendelete értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek, amellyel 2014. május.
1. és szeptember. 30. között keresik fel Önöket.
www.pocsmegyer.hu
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Érdekesség a múltból
Az alábbi fényképek lelőhelyére egy kedves lakosunk hívta fel a szerkesztőség figyelmét.
Köszönet érte Samu Balázs Istvánnak!
Forrás: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9011160

www.pocsmegyer.hu
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A kerékpározásról

A kerékpározásról
Több, mint 60 éve kerékpározom.
Annak idején, a múlt században a
gyerekek, ha már felérték a felnőtt
kerékpárokat, akkor kezdtek a – férfi
biciklinél – váz alatt pedálozni. Ha az
édesanyának is volt kerékpárja, akkor állva, - mert a nyerget nem érték
fel,- gyorsabban is sikerült két keréken maradni.
Ez utóbbi is lehetőség volt nálam,
mert Szombathelyen három közlekedési megoldás létezett akkor egy
sima polgárnak: gyalogolni, kerékpározni vagy villamosra szállni.
Ma már mindenkinek van lehetősége kicsi gyerek korától ezt a jó és
egészséges mozgást megtanulni. Sőt
nagyszerű kerékpárok is állnak rendelkezésre minden korosztálynak,
most már a futóbicikli is, mégis nagyon kevesen kerékpározunk itt a településen annak ellenére, hogy a távolságok elhanyagolhatóak. Hogy
mihez képest?
Miután megtanultam kerékpározni, és kellően megnőttem, hogy
édesanyám kerékpárját használjam, édesapámmal minden este a tőlünk 6 km-re lévő Söpte nevű faluba jártunk tejért. / nem volt megoldva még az 50-es években a bolti tejvásárlás, és nem volt hűtőszekrény,
csak jégszekrény és a kút mélyre leeresztett vödre, ha meleg volt/. Ez
napi 12 km-t jelentett, sőt fantasztikus, az édesapámmal eltöltött minőségi időt – ma a modern pedagógia
így fogalmaz -, amikor mindenről elbeszélgethettünk.
Természetesen 18 éves koromig
az iskolába járás, a kőszegi, Rábamelléki, őrségi kirándulások is kerékpáron zajlottak.
Talán ezután érthető, hogy amikor Budapestre kerültem, nagyon hiányzott a napi edzés, a napi kilométerek, s nyugdíjba vonulásom legnagyobb öröme lett a napi kerékpározás lehetősége. Mostanra már 8 év
helyi tapasztalata áll mögöttem.
Az első időkben itt a Szigeten
azon gondolkodtam, hogy miért nem
jár mindenki kerékpáron, aki teheti
/ Itt megjegyzem, hogy a 70. évemet
taposom és még nincs csontritkulásom, csontállomány-vesztésem is
minimális./
Azon elmélkedtem még, milyen

jó lenne, ha reggelente iskolába Szigetmonostor felé - akár a gáton is
– sokan kerékpáron mennének, pl.
egy-két arrafelé tartó szülő, esetleg
Igazgató Asszony felügyeletével. A
kerékpározás most már igazi reneszánszát éli, miért ne lehetne itt is
változás?
Aztán mindenre sokféle feleletet,
kifogást, reális indokot hallottam.
Ennek ellenére máig nem tartom jónak és nem tartom egészségesnek,
sőt gazdaságosnak sem a négy keréken járást a szigeten belül.
Ugyanakkor tény, hogy sajnos
a biztonságos közlekedésről a Sziget-úton bizony még sokat lehetne beszélni, ami az ottani kerékpáros közlekedést is illeti, különösen.
Mostanában
bíztató dolgokat
hallok afelől, hogy talán, pár év múlva lesz biztonságos kerékpárút is
a Szigeten. De mi magunk mennyire figyelünk addig is a saját biztonságunkra a jelenlegi közlekedési feltételeink között?
Összesen 3 olyan emberrel találkozom ezen a településen, aki sárga mellényt visel a főúton, lámpák
és villogók, kerékpáros sisak pedig
helybélieken nagyítóval is nehezen
kereshető. Ez utóbbit sajnos én sem
viselem a helyi közlekedésben, csak
a hosszabb kerékpártúrákon. Nem
helyes! Mivel autóval is sokszor közlekedünk, tudom mit jelent a láthatóság.
Biztonságot a kerékpározónak, és
az autósnak egyaránt. Aki odafigyel
a híradásokra, az tudja, hogy rengeteg vidéki baleset és haláleset következik be a közlekedők felelőtlensége miatt. Azt is megemlíteném, hogy
a mai divatszínek –fekete - szürke!!!
– sem segítenek abban, hogy már
messziről láthatóak legyünk. Arról
már nem is beszélek, hogy az autók
itt a települési forgalomban a kötelező lámpahasználatról időnként még
szürkületben, de este is elfelejtkeznek! Rossz belegondolni, mi következik ebből.
Mindezt azért tartottam fontosnak leírni, mert január egyik keddjének reggelén úszni mentem kerékpárral - kishajóval. Negyed-fél 8 óra
között, szürkületben - ködben úgy

tűntek fel mellettem fekete - szürke ruhában, minden kötelező felszerelés nélkül felnőtt és diák kerékpárosok, mintha így lenne természetes!
Első indulatomban a révnél, ahogy
találkoztunk sikerült leteremtenem
surányi szomszédom egyébként számunkra kedves, általános iskolás fiát,
aki ugyanígy repesztett el mellettem a
Mély úton iskolába igyekezve.
Ez a tél nagyon enyhe eddig, de
hangulattalan, szürke, ködös. Ha hó
és jég lepné az utat, akkor valószínűleg nem ilyen vidáman kerekeznénk
még mindig a tél kellős közepén. Ha
eddig sikerült ép bőrrel megúszni ezt
a nemtörődöm közlekedést, akkor
ezután - kérem - mindenki gondoljon arra, hogy így egymásra potenciális veszélyt jelentünk. A mellény csak 3 - 400 Ft, már olcsón lehet
/1-2 ezresért/ lámpát is kapni. Nem
szeretném, ha valakinek azt kéne végiggondolnia egy baleset után, hogy
csak ennyibe került volna az egészsége, vagy az élete, vagy a vétlen közlekedő egészsége és élete.
Csodálkozom egyben, hogy a
rendőrség nem figyel jobban a közlekedési fegyelem betartatására.
■ Bécsy Lászlóné

Vérvétel
Pócsmegyeren

Kedves Betegek!
Örömmel tudatom, hogy községünkben január 30. óta ismét
van vérvétel, amely minden 2.
héten csütörtökön előzetes bejelentkezés alapján történik az
orvosi rendelőben.
Tekintettel arra, hogy a
Szentendrei Szakrendelő maximálta a vizsgálati minták számát, a vérvételt csak orvosilag
indokolt esetben végezzük!
Bejelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 26-395-123
■ Dr. Szabó György
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Jogszabályváltozás: módosultak a
kerékpárok üzemeltetési műszaki feltételei

2013. december 10-én lépett hatályba a 72/2013. (XII.2.) NFM rendelet, amely – egyebek között – a kerékpár kötelező és nem kötelező felszerelésére vonatkozó szabályokat is
módosítja.
A kerékpár üzemeltetésének
műszaki feltételeit a 6/1990-es
KÖHÉM- rendelet határozza meg,
most ezt módosították.
A módosítás nagyon esedékes volt, például azért is, mert a
KRESZ 54. § - ának tavalyi módosítása óta egymásnak ellentmondó
szabályok vonatkoztak a kerékpárosokra. A következőkben áttekintjük a
mostani módosítást.
1. Kötelező felszerelések
Könnyítések:
• bekerült a rendeletbe, hogy a lámpák lehetnek a kerékpároson is
(ezzel összhangba hozták a szabályozást a KRESZ tavalyi módosításával).
• gyakorlatilag a dinamós rendszerek kivételével az első és a hátsó lámpának már nem kell együtt
kapcsolhatónak lennie.
• az első és hátsó lámpánál a villogó
üzemmód megengedetté vált.
Szigorítások:
• a kormányra vonatkozó előírás kiegészült azzal, hogy a kormány
semmilyen helyzetében nem akadályozhatja a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működését,
• a fékberendezésekre vonatkozó
előírás kiegészült azzal, hogy azoknak száraz és nedves időben egyaránt működtethetőnek kell lenniük,
• az előre fényt adó lámpától is megkövetelik, hogy tiszta időben legalább 150 m-ről látható legyen a
fénye,
• új előírás, hogy előre is kötelező
a (fehér) fényvisszaverő (a tavalyi
KRESZ-módosítás már tartalmazta).
Részben könnyítés, részben szigorítás is:
• jelentősen módosult az oldalsó
fényvisszaverőre (küllőprizmára)
vonatkozó szabály, amelyből egy
helyett most már egy átmérő men-

tén elhelyezve kettő darab szükséges, de helyettük alkalmazható fehér fényvisszaverő körgyűrű felület a felnik közvetlen közelében,
vagy reflexcsíkos gumiköpeny is,
ha megfelel a vonatkozó ENSZEGB előírásban foglaltaknak (a neves gyártók kerékpárüzletekben
forgalmazott külsői általában megfelelnek).

Mire érdemes odafigyelni?
• mindig ügyelj rá, hogy a lámpád,
villogód úgy legyen elhelyezve akár
a kerékpárodon, akár rajtad, vagy a
ruhádon, hátizsákodon, hogy tényleg látható legyen a fénye a többi közlekedő számára! A ruházat,
hátizsák anyaga menet közben elmozdulhat, redőződhet, a lámpát
eltakarhatja. Ilyenkor nagy esélye
van a balesetnek, mert hiába a lámpa, ha nem látható.
• míg oldalról korábban elég volt
egy prizma, mostantól kettő szükséges. Jó dolog, hogy mostantól el
kell fogadni a reflexcsíkos külsőt
az oldalsó küllőprizmák helyett.
Viszont a módosítás szövegezése
alapján sajnos továbbra sem szabályosak az egyébként kiváló láthatóságot biztosító küllőre pattintható
fényvisszaverő pálcák.
• ugyanígy nem felelnek meg a jogszabálynak a mostanában egyre divatosabb és tényleg jó láthatóságot
biztosító LED-es küllővillogók.
• a kettőnél több kerekű és 80 cmnél szélesebb kerékpárt elölről és
hátulról egyaránt nem középen,
hanem mindkét oldalán egy-egy
lámpával és fényvisszaverővel kell
felszerelni.
2. A rendeletben nevesített, nem
kötelező felszerelések
(e pontban csak a változásokra tértem ki)
A
gyermekülés
felszerelhetőségére vonatkozó régi szöveg
kibővült
az
alábbiakkal:
“Az ülésfelület súlypontjának a jármű
hosszanti függőleges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell elhelyezkednie. A vezető háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés azzal a feltétellel megengedett, hogy háttámlával

és a gyermek méretére beállítható, általa ki nem kapcsolható, a kibújást minden körülmények között megakadályozó
utasvisszatartó rendszerrel van ellátva.”
A módosítással szabályossá válik
az egykerekű utánfutó is (eddig csak
egytengelyű, de két nyomon futó
utánfutót tartalmazott a rendelet).
A kerékpár utánfutóját elölről is
fel szabad szerelni (fehér) fényvis�szaverővel. Azonban míg hátul az
utánfutó fényvisszaverőjének háromszög alakúnak kell lennie, és az
utánfutó középsíkjában vagy attól
balra kell elhelyezni, elöl a fényvis�szaverők nem lehetnek háromszög
alakúak és ha vannak, mindkét oldalra el kell őket helyezni.
■ Bodor Róbert
körzeti megbízott

Helyreigazítás
Januári lapszámunkban félreérthetően jelent meg Betörések,
lopások, kamerák c.
cikkünkben körzeti
megbízottunk neve és
telefonszáma.
A tisztséget továbbra
is Bodor Róbert r.tzls.
látja el, akinek elérhetősége:
06-20-489-6757.

Számítógépszervíz

+36 30 9483-709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
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Erdélyi utakon – 1. rész
Júniusban egy nagyon érdekes kirándulást tettünk a Partiumban és Erdélyben a Bécsy házaspárral együtt.
A mai általános szóhasználat Erdélynek nevezi a Trianonban Romániának ítélt országrészt, bár ez történelmileg több részből áll. Ezt most itt
nem részletezem, csak az utunk idején érintett helyeket veszem sorra.
Először a Nagyvárad melletti Püspökfürdőben levő természetvédelmi kistérségnél álltunk meg, ahol a
Pece patak meleg forrásánál keletkezett kis tóban, még a jégkorszak előtti időből fennmaradt tavirózsafajta él
( Nymphea lotus varietas termalis),
mely nagyon ritka és a Nílus deltájában van ehhez hasonló.
Az itt található orsós csiga szintén abból az időből maradt fenn. Innen a Fekete-Körös partján fekvő
kis faluban, Gyantán levő régi házunkban szálltunk meg. Az udvaron
levő nagy cseresznyefa termését, ma-

A búbos kemence

A csűr kapuja

A gyantai gát

A várasfenesi tájház

Mezei virágok
www.pocsmegyer.hu

Kisbiro_2014_februar.indd 8

2014.02.16. 13:58:45

Pócsmegyeri Kisbíró
2014. február 20.

Erdélyi utakon – 1. rész

9

A Rieni-i ortodox templom

Táj- és népismereti otthon

Bécsy Laci szedi a cseresznyét

gas létrára mászva Bécsy Laci szedte le, mindnyájunk örömére. Elsétáltunk a Körösön emelt gátig, amely
az egykor híres vízimalom kerekére terelte a folyó vizének egy részét.
A gát fölött terpeszkedő, lassú folyású vízben jó nagyokat lehet úszni. A visszaúton szép mezei virágcsokrot szedtem a hölgyeknek. Ezen

Részlet a tisztaszobából

a tájon a Fekete-Körös völgyében
több ősi magyarlakta település van.
A két nagyobb falu, Köröstárkány
és Várasfenes háromhete mutatkozott be a Polgárok Házában, Pesten,
kiállítással, magával ragadó műsorral. Mi, itt a helyszínen látogattuk
meg, a Várasfenesen, 2010-ben létesült tájházat. Ez egy helybeli születésű, nagyváradi vállalkozó, Vura
Ferenc érdeme, akinek a család régi
házában sikerült kiállítania nemcsak a falu, hanem az egész tájegység népi használati tárgyait, berendezését, viseletét. A csűr mögé felépítette a Györffy István néprajzkutatóról elnevezett Táj- és népismereti otthont, lakószobákkal, konyhával,
konferenciateremmel az oda érkező
kutatók, előadók számára. Györffy
István írta le, 1911-ben végzett kutatásai alapján a Fekete-Körös völgyének magyarságát. A völgyön fentebb
haladva megálltunk Rieni nevű román községben, hogy megcsodáljuk
a 18.század elején épült görögkeleti
fatemplomot.
■ Dr. Kiss András

www.pocsmegyer.hu
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Óvodásaink látogatása

Óvodásaink látogatása a Zöld Hídnál!
Nagyon örültünk annak a
lehetőségnek, hogy ellátogathattunk nagyobb gyermekeinkkel a Zöld Híd
Régió Kft. hulladékgyűjtő telepére. A gyerekek így
közvetlen közelről láthatták mi történik az otthonukban összegyűjtött és
a kukásautó által elszállított szeméttel, hulladékkal. Nagy várakozással érkeztek aznap a gyerekek az
óvodába, hiszen már a külön busszal való utazás is
nagy élményt nyújtott számukra. A helyszínre érkezést követően egy, a hulladékfeldolgozással kapcsolatos diavetítést kísértek
figyelemmel, majd a látottakkal kapcsolatban válaszolhattak érdekes kérdésekre a gyerekek. A beszélgetést követően mindenki láthatósági mellényt kapott, s ebben sétáltuk végig a telepet. A fiúknak
természetesen a helyszínen lévő gépkocsik, markolók tetszettek a legjobban. Megfigyelhetttük
hová kerülnek az összegyűjtött hulladékok, s miért fontos a szelektív szemétgyűjtés. Mivel fontos
számunkra, hogy környezettudatos felnőtteket neveljünk ovisainkból, így az
óvodában is lényegesnek
tartjuk a szelektív hulladékgyűjtést.
■ Kissné Jacsó Katalin

www.pocsmegyer.hu
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MÁRIS ITT A TAVASZ?
Nincs még itt a tavasz, ne hagyjuk
magunkat becsapni az időjárástól.
Az emberi szervezet úgy van kitalálva, hogy okosabb, mint az ember
és tudja, hogy még tél van. Viszont
berzenkedik ellene, sapka, kesztyű
nélkül, február elején, hogy van ez?
Ilyenkor, mikor kicsit kevesebbet
süt a Nap, sokan hajlamosak borúsabban látni a jövőt.
Ekkor jövünk rá, hogy a Nap a
mindenkinek és mindennek az éltető

ereje. Szívet-lelket melengető napfényt beengedjük a házunkba, hogy
átjárja minden zugát, megtisztítsa a
bútorokkal elbarikádozott sarkokat.
Ha nem szellőztetünk eleget, hajlamos penészesedésre a fal is. Miután
a házunkkal végeztünk, leülünk és
iszunk egy finom teát.
Hangulatjavító
gyógynövények
közé tartozik a borsmenta, orbáncfű,
citromfű, macskagyökér, egy kis zsályával, mindenki kertjében megtalál-

ható, ha nem, a környék tele van,
csak be kell gyűjtenünk időben. Tudjuk a levendula nem csak a molyok
ellen hasznos a szekrényben, hanem
a rosszul alvóknak is nagy segítség.
Az igazsághoz tartozik még a komló
is. Mindenki maga dönti el, hogy milyen formájában kényezteti a testét.
Sör vagy tea?
Ez itt a kérdés, minden a jó választáson múlik.
■ Besze Judit

EGÉSZSÉGNAP PÓCSMEGYEREN
2014. MÁRCIUS 1-ÉN SZOMBATON
a Művelődési Házban és a könyvtárban

Az egészség fogalma ebben az esetben sokrétű. Magában foglalja szervezetünk egészséges működésének
ellenőrzését, a táplálkozás, mozgás, lelki egészség témakörét és természetesen a betegség megelőzés, és
az ebben való tájékozódás lehetőségét is jelenti. Igyekeztünk eszerint összeállítani, főleg helybeli szakemberek segítségével azt a programot, amire szívesen invitálunk minden érdeklődőt.
A programok délelőtt 9 órától 12 óráig tartanak, a szűrővizsgálaton délelőtt 10 és 12 óra között lehet
részt venni. Többek között az alábbi programokat ajánljuk:
• Vércukor és vérnyomás mérése.
• Beszélgetés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, fejlesztő játékok kipróbálása.
• Meridián torna.
• Frissítő torna.
• Ismerkedés többféle jógával.
• Különböző masszázstechnikák megismerése.
• Tájékozódás különböző terápiás kezelésekről.
• Csontkovács és akupunktúrás szakemberekkel beszélgetés, állapotfelmérés.
• Vegyszermentes háztartás feltételei.
• Biogazdálkodás, biotermékek, szemléletformáló könyvek bemutatása.
• Egészséges étkezés alapelemeiről beszélgetés.
• Helyi lehetőségek ismertetése sportolásra, mozgásra.
• Egészséges életmódhoz kapcsolódó könyvtári könyvek ajánlása.
A kicsikről sem feledkeztünk meg, ők óvó néni segítségével kézműveskedhetnek. További részletek a
plakátokon! Mindenkit sok szeretettel, valamint finom falatokkal és meleg teával várunk!
■ Kovács Mária
Vata Kör
www.pocsmegyer.hu

Kisbiro_2014_februar.indd 11

2014.02.16. 13:58:51

12

Pócsmegyeri Kisbíró
2014. február 20.

Népfőiskola / Bemutatkozás

NÉPFŐISKOLAI HÉT
PÓCSMEGYEREN
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Pócsmegyeri
Református Templomba!
Február 28. péntek 18.00 óra
RÉGI MAGYAR DÍCSÉRETEK
Tímár Sára junior prima népi énekes hangversenye.
Közreműködik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
hallgatóiból alakult kísérőzenekar.
Március 1. szombat 16.00 óra
A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
ÉVSZÁZADAI
Győri L. János középiskolai tanár, a Református
Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet Igazgatója.
Gazdagon illusztrált előadásában a tavaly 475 éves
Debreceni Református Kollégium jelentőségét mutatja
be a magyar művelődés történetében.
Március 2. vasárnap 16.00
A XXI. SZÁZAD ÉRTÉKKONZERVATÍV
MEGKÖZELÍTÉSE
Dr. Tőkéczki László történész, az ELTE
tanszékvezető professzora régi kedves vendég
Pócsmegyeren. Mikor kérdezik, hogy határozná
meg világlátását, szívesen használja a címben foglalt
kifejezést. Előadását reméljük idén is gazdag és
termékeny beszélgetés egészíti ki.
Március 3. hétfő 16.00 óra
AZ ÖRÖKLŐDÉS ÉS KÖRNYEZETI HATÁSOK
SZEREPE A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁBAN
Dr. Kiss András Pócsmegyer korábbi körzeti orvosa.
Szeretettel köszöntjük ez alkalommal a népfőiskola
előadói között! Ismertetésre kerül az egyes betegségek
kialakulásában szerepet játszó örökletes tényezők
és környezeti hatások részaránya. Ennek kapcsán
tárgyalja az egészségügyi beavatkozások lehetőségeit,
elsősorban a többtényezős eredetű, leginkább
elterjedt betegségek létrejöttének és súlyosbodásának
megelőzésében.

Zöld Híd ügyfélszolgálati
telefonszám változás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfelei pontos tájékoztatására és ügyeik gyors elintézése érdekében
ügyfélszolgálatot működtet, az alábbi elérhetőségeken:
kék szám: 06-40/201-026,
e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Bemutatkozás
A Kulturális Bizottság javaslata alapján Pócsmegyer
Község
Önkormányzatának
Képviselő
Testülete úgy döntött, hogy az elmúlt évek tapasztalatai és a
megnövekedett igények miatt, hogy 2014. februárjától megbíz engem, mint külsős munkatársat a rendezvények megszervezésével és lebonyolításával, illetve a
kulturális események kommunikációjával, koordinálásával.
Engedjék meg, hogy ezen esemény alapján röviden
bemutatkozzam. Szőcs Péternek hívnak, Surányban
lakom. Tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végeztem, és rendezvényszervezőként, színészként, játékmesterként dolgozom saját vállalkozásomnál (Fantáziamalom). Sokukkal találkoztam már
személyesen, láthattak munka közben a pócsmegyeriek Világtalálkozóján, a Surány fesztiválon és a tavalyi
majálison.
Nagyon sok ember dolgozik, próbálkozik
Pócsmegyer és Surány kulturális és közösségi életének
jobbításán. Sajnos ezek jobbára egymástól elszigetelt,
különálló csoportok. Első feladatom ezekkel a szervezetekkel egyeztetni. Ezen felül terveimben szerepel
pezsgő közösségi élet kialakítása, közösségek szervezése. Ez hatalmas munka és ebben kérem az Önök segítségét. Ha valakinek van ötlete, kívánsága vagy csak
egyszerűen egy-két biztató szava, kérem, írjon Nekem a
rendezveny@pocsmegyer.hu címre. Ezen felül, kérem,
akinek lehetősége van rá, iratkozzon fel a Facebookon
a Tegyünk együtt Pócsmegyer-Surányi közösségért csoportba, mert egyelőre itt könnyen megoldható a kapcsolattartás, míg ki nem épül a személyes, hírleveles
formátum.
Segítségüket és támogatásukat előre is köszönöm,
tisztelettel:
■ Szőcs Péter

Meghívó
MINDENKIT HÍVUNK

GULYÁS GERGELY

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
ELŐADÁSÁRA

2014. MÁRCIUS 12-ÉN
ESTE 6 ÓRAKOR
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
ZÖLDSZIGETI KÖR
POLGÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET

www.pocsmegyer.hu
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Hegyvidéki kisállatklinika
TAVASZI AKCIÓK:
Oltási, ivartalanítási és
mikrochip beültetési akció a tavaszi hónapokban folyamatosan.
Érdeklődjön
Tahiban az állatorvosi rendelőben
(TESCO-val szemben)
Nyitva: H, Sze, P: 16-18 • K, Csüt.: 9-12,
Szo:10-12
Tel:26-385-152,
Éjszakai, hétvégi ÜGYELET: 30-66-26-849
vagy Szentendrén az Állatkórházban
(Római sánc u. 2/b) központban
a Római Kőtárral szemben a 11-es mellett
Nyitva: H-P: 8-19, Szo: 9-12
T.: 26-317-532, 30-9370-863
Folyamatos éjszakai-hétvégi ÜGYELET:
30-66-26-849
Dr. Szolnoki János

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.hu
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Egy kis önirónia
Így tél vége felé rendszeresen egyre
deprimáltabb leszek a borús, ködös,
hosszúra nyúló téli időjárástól.
Ezért aztán a napokban úgy határoztam, feldobom kissé hétköznapjaimat egy kis kirándulással, kényeztetem magam, hiszen szombaton kihúzzák a több mint kétmilliárd forintnyi lottónyereményt, de legalábbis szerdán, mínuszba fordult számlámon lesz a nyugdíj!
Nos, ezen reményteljes anyagi kilátások szem előtt tartásával mondom magamnak, egy remekbeszabott reggeli a közismert elit étteremben nem is rossz napkezdet. Lássunk
neki!
A rendkívül elegánsan szervírozott Mac Menü és a különleges csemege kisadag sült krumpli elfogyasztása után felkerestem a Hajszobrász
Szalont. Ismerőseim tudják rólam,
milyen igényes vagyok a hajviseletemre. A szalonban megkerestem a
hölgyet, aki az élete párjától hozott
üzenetet férjemnek, majd búcsút vettem a szalonbeli hölgytől.
Tekintettel arra, hogy bármily
hosszú és unalmas a tél, utána még-

iscsak tavasz következik, és a magára
valamit is adó nő kellő időben felkészül tavaszi toalettjének frissítésére
2-3 elegáns kosztüm, hozzáillő táska és kalap beszerzésével. Így hát betértem a felkapott, közismert ruházati boltba, ahol igen sok időt töltöttem a gazdag választék megszemlélésével, nehezen tudtam dönteni, melyik darab lenne számomra a legmegfelelőbb. Nem titkolom, a válogatásban az is motivált, melyik találkozna
leginkább férjem tetszésével.
Végül döntenem kellett! Mégiscsak az elsőként kiválasztott pamut jersey gumislepedő megvásárlása mellett maradtam, amit már hónapok óta hajkurásztam. Mégiscsak
eredményes nap volt!
Úgy vélem, nem nehéz kitalálni,
hogy a fenti meglepi kirándulás a budakalászi nagyáruházban (boldogult
CORA) és környezetében zajlott, így
aztán könnyű volt a napra feltenni a
koronát egy elegáns kínai étteremben elköltött ebéddel, melynek színtere az ottani remek kínai büfé volt!
Ki a kicsit nem becsüli….
■ Csemyk

Pócsmegyer - Leányfalu
révátkelő MENETREND (2013. okt. 1-től)
MUNKANAPOKON
HÉTVÉGE ÉS ÜNNEPNAP
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
*14:35
17:40
18:00
14:40
15:00
18:30
18:35
*15:30
*15:35
**19:10
**19:30
16:00
16:05
**20:10
**20:30
*16:30
*16:35
**21:10
**21:35
17:00
17:05
**22:20
**22:30
*17:30
*17:35
18:00
18:05
18:30
18:35
**19:10
**19:30
**20:10
**20:30
**21:10
**21:35 (éjszakai pótlék 3.000.-Ft
**22:20
**22:30
+ teljes áru jegy)
* Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási
napokon közlekednek.

Gát-

megerősítés
Papanek László szakaszvédelmi
mérnök tájékoztatása alapján értesítjük a lakosságot, hogy a 2013as árvíznél érintett Rózsa utca és a
rév-ház közötti gátszakasz vízfelöli
oldalon való megerősítése és magassághiányos részének munkálatai
kezdődnek meg. A munkák megvalósítása állami finanszírozásban
történik.
A munkálatok várhatóan március első heteiben indulnak. További
információkat a beruházásról, illetve a felmerülő forgalomkorlátozásokról az érintett ingatlantulajdonosokat levélben értesítik.
■ Németh Miklós
polgármester ■

** 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: ingyenes
(más kedvezménnyel össze nem vonható)
Kisállat: ingyenes
Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,Bérletek:
Havi dolgozó: 5 900,- • Diák / nyugdíjas: 3 000,Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a havi bérletek 05-től
következő hó 05-ig érvényesek!
A diák, a 65 év feletti, és a 90% kedvezmény
igénybevételéhez igazolvány felmutatása kötelező!
Peiker és Társai Kft.
Telefon: 06 (70) 577-7753 • 06 (30) 599-8705

www.pocsmegyer.hu
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A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

15

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

Feladatkör

Ügyintéző

Telefonszám

a pócsmegyeri

Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés

Kajos Lászlóné

06-26-814-844

Gyógyszertár

Adóügyek

Kőbányai Jánosné

06-26-814-848

nyitva tartása:

Dudásné T. 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 A. Szilvia 06-26-814-845

Polgármester titkárság

Klibán Zita		

06-26-814-843

Pócsmegyer, Ady E. u. 12.

Kisbíró szerkesztősége

Dudásné T. Anita

06-26-814-850

Tel.: 26-395-277

FOGORVOS

Háziorvosi rendelési idő
Dr. Szabó György háziorvos
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

rendelési ideje:
14 - 19 óráig
8 - 12 óráig
13 - 17 óráig

Csütörtök:

8 - 12 óráig

Péntek:

8 - 12 óráig

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

Péntek: 8.00-13.00

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

www.pocsmegyer.hu
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FONTOS telefonszámok / HIRDETÉSEK

Fontos telefonszámok
és tudnivalók
Németh Miklós polgármester

fogadóórája elõzetes bejelentés alapján
minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig
104
Mentõk
Tûzoltók
105
107
Rendõrség
Rendõrkapitányság Szentendre
502-400
Tahi Rendõrõrs
387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls.
bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757
395-006
Polgármesteri Hivatal telefonszám
Fax szám
395-702
e-mail		
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
Orvosi rendelõ, fogorvos
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
387-030
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu		
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)
06-26-311-320, 06-20-293-8506
Falugazdász:
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
06-30-694-3266
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

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
www.pocsmegyer.hu
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Magyar kultúra Napja
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Farkas Arnold Levente könyvbemutatóján
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület a Magyar Kultúra Napjának megünneplésére könyvének
bemutatására meghívta Farkas Arnold Levente írót, költőt, háromgyerekes ifjú apát, aki házassága révén
lett Pócsmegyer polgára. Korábbi felolvasó estjén túl elkötelezett életfelfogásáról a Bocskai téren a Mindenki
Karácsonyfája alatt mondott köszöntőjéből győződhettünk meg 2013.
december 23-án.
Levente Nagyváradon született,
alsóiskolai, majd gimnáziumi iskolai évei után a debreceni egyetemen
szerzett diplomát magyar-filozófia
szakon.
Első írásait a nagymultú nagyváradi Bihari Napló jelentette meg. Jó
szívvel emlékezett a gimnáziumi önképző körre, ahol társaival gondolataik játékos formában való írásos
kifejezésének lehetőségét keresték,
szem előtt tartva, hogy „az írás felelősség”.
A könyvbemutatót Dr. Borzsák
Enikő, az Egyesület elnöke az alábbi
mondatokkal nyitotta meg.
Tisztelt Megjelentek!
Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt, akik Farkas Arnold Levente „A másik Júdás” című könyvének
bemutatójára eljöttek!
Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat, a Himnuszt 1823. január 22én fejezte be. Ezen esemény tiszteletére 1989.–től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Szenteljünk néhány percet a magyar kultúrának. Kezdjük azzal, hogy
igyekezzünk meghatározni a magyar
kultúra fogalmát. Talán legegyszerűbb, ha úgy határozzuk meg: minden, amit a magyar emberek létrehoztak.
Amíg tehát élnek magyarok e földön a magyar kultúra is fennmarad.
Kérdés az, hogy mit kell tennünk a fennmaradásáért, mert ez
csak rajtunk múlik! A mi felelősségünk!
A magyar kultúra elsődleges hordozója a magyar nyelv, ez a csodálatos, más nyelvhez nem hasonlítható
rendkívüli kulturális érték, gondoljunk az 1280-1310 táján keletkezett
Ó-magyar Mária siralom gyönyörű

archaikus nyelvezetére, mint az ősi
magyar nyelv írásos emlékére!
„Volék siralom-tudatlan, siralomtól süppedek. Bútól aszok, epedek.” A mi elsődleges kötelességünk
ennek a drága kincsnek az őrzése, hiszen nyelvében él a nemzet!
Kisfaludy Sándor 1801-ben így
fogalmaz: „Amely nemzetnek nyelve
nincs, annak nincs hazája, csak szállása; nincs hazafisága, mert nincs hazája; és csak szerencsés időknek tulajdoníthatja, hogy az ilyen nem
nemzetet, hanem csoportot más
nagy nemzet el nem nyeli. Nyelvünk
nélkül egyenként ingadozó, gyökeret
nem verhető, gyenge nádszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szálai kitekerhetnek: szóval, a
nyelv a lélek a nemzetnek.”
Ha tehát figyelünk a nyelvünk
megőrzésére, akkor van remény arra,
hogy nemzetünk fennmarad. A nemzetünk fenntartásáért folytatott küzdelmet abbahagynunk nem szabad,
hiszen ez a küzdelem egyben ránk
hagyott örökség is, és jelenünket éppen annak köszönhetjük, hogy eleink is megvívták a maguk harcát a
haza, a nemzet jövőjéért. Eötvös József 1870-ben így ír: „ …” e küzdelem tovább folyik, s nemzetünk jövője meggyőződésem szerint, azon kitartástól és sikertől függ, mellyel ebben részt vesz, és a műveltség hasznos előharcosának mutatja magát,
mert minden nemzet fennmaradása
problematikussá válik, mihelyt annak léte az emberiség általános érdekében feleslegesnek látszik.”
Félelmetes: mennyire korszerűek
ezek a gondolatok, hiszen a jelenün-

ket a globalizációs érdekek határozzák meg és indítanak fegyveres háborút a globalizációs törekvésekkel
szembenállók ellen, vagy gazdasági
érdekeiket teljesítik az általuk kijelölt területen: azaz beteljesülnek az
Eötvösi gondolatok.
Meggyőződésem, hogy az a magyar nemzet, amely olyan sok értékkel gyarapította az egyetemes kultúrát, - gondoljunk csak Szent-Györgyi
Albert, Bartók Béla, Neumann János,
Munkácsy Mihály, Arany János, Ady
Endre, József Attila, Csokonai Vitéz Mihály, Bólyai János, Sütő András, Illyés Gyula, Weöres Sándor és
Szokolai Sándor munkájára, hogy
csak néhány nevet említsek – nem
tűnhet el és szűnhet meg!
A magyar nemzet, a magyar kultúra kincseinek fennmaradása és továbbélése érdekében azonban a mi
dolgunk, hogy tegyünk érte: őrizzük az anyanyelvünket, védjük a magyarságunkat, a nemzeti öntudatot,
a múlt történelmét és nagyjaink emlékét, mert csak így teljesíthetjük a
nemzetet és magyar kultúrát fenntartó küldetésünket és nemes kötelességünket!
Mi Pócsmegyeren élők pedig örvendjünk, hogy itt, velünk egy közösségben él olyan ember, aki ír, műveli
a magyar nyelvet, és most a könyvét,
mint a magyar kultúra apró gyöngyszemét, közvetlenül pedig mint ennek a kis pócsmegyeri közösségnek
kincsét, megismerhetjük. Örüljünk
neki, és köszönjük meg, hogy a miénk!
■ Zöldszigeti Kör Polgári
Kulturális Egyesület

FELHÍVÁS
Ebben az évben van az I. világháború kitörésének a 100. évfordulója.
Ezúton kérünk mindenkit, akinek az I. világháborúval kapcsolatos fényképe,
emléktárgya, irata, igazolványa, vagy hozzátartozójától hallott és megőrzött
emléke van, az jelezze ezt.
Minderre azért van szükség, mivel az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára tekintettel egy kiállításon szeretnénk ezeket bemutatni. A kiállítást és a
hozzá kapcsolódó ünnepélyes megemlékezést azért tartjuk fontosnak, hiszen
nagyon sok embert veszített el ez a falu az I. világháborúban.
■ Borzsák Enikő
www.pocsmegyer.hu
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Surányi képeslap

Surányi képeslap
Dr. Surányi Miklós nagyságos úr jól
járt, hogy idejében átvonult a “néhai” dimenzióba. A Kozma utcai
zsidó temetőben emeltek sírkövet
hamvai (mit is beszélek! - hiszen a
hamvasztás nem volt divat még akkor) szóval a porladni indított tetem
fölé, - a rokonok barátok zsidó szokás szerint egy-egy kavicsot helyeztek a sírra és a könnyeivel küszködő
jóbarát megjegyezte: igaz jó magyar
emberrel lett szegényebb kis hazánk.
Bizony igaza volt. Miklós bátyó
vallását megtartva egész életében
igyekezett magyar úriemberré válni.
Sikerült neki. Nézzük csak hogyan. A régi helyett új magyar nevet
választott, - az első háborúban önkéntes tisztjelöltként derekasan harcolt az Osztrák-Magyar seregben. A
háború után kitüntetésekkel, vitézi
címmel nyitott ügyvédi irodát a pesti
Benczúr utcában. A ház alatt jókora
pincerendszer húzódott, - valamikori
borlerakat. Miklós bácsi elhatározta,
újraéleszti a borcentrumot. Könnyű
dolga volt, hiszen idősb Miklós bácsi, az atya, kisebb földbirtokot hagyott rá, - amivel eddig, igaz, fikarcnyit sem törődött.
Könnyű dolga volt? Lássuk hogyan! Szép kis földbirtok, - kétszázötven holdnyi homok a szentendrei
szigeten, Pócsmegyer és Szigetmonostor határában. Elhanyagolt szőlők, parlagföldek, bozótos Dunapart.
Egy Doktor Vitéz Surányinak
gyerekjáték gatyába rázni a kis biro
dalmat. Elsőként a környékbeli szegényekből napszámos csapatot szervezett, ügyes, megbízható intéző vezetésével rendbe hozták a szőlőket és újabb parcellákat telepítettek, - csakis kizárólag kadarkát, hiszen az akkortájt divatos nóta is azt
súgta-búgta:
Bogyó bogyó szőlő bogyó
Miért lett kadarka belőled
Fröccsöt ittak a pesti egyszerű
emberek, kocsisok, iparosok és a jó
vörös fröccs bora a kadarka volt. Azt
ne higgyék kedveseim, hogy manapság is nem az lenne. Csak hát ki termel manapság kadarkát? A kadar
szőlőben négykézláb kell csúsznimászni, kacsolni, kötözni, tetejezni,
permetezni (csakis rézgáliccal!!) - a

kadarka szereti a meggörnyedt kapás
embert, mert itt nincs helye a gépnek.
Virágzásnak indult a borászat,
de mit kéne tenni a dunaparti bozó
tossal, homokos erdős vadregényes,
lakatlan pusztával, - itt Pócsmegyer
határában?
Ha kikötne ott a gőzhajó Esztergomba jövet-menet, a zöldbe vá
gyódó módosabb pesti polgár szívesen venne ott kis telket, építene csó
nakházat, emelne nyári lakot.
Nosza rajta! - parcellázzunk és
verjük “nagydobra”.
Az ötlet “bejött”.
De nagyra vannak az
ŐS
SURÁNYIAK – így, csupa nagybetűvel - (csak kettőt ismerek) de oda
vannak!! - mintha papírjuk volna arról, hogy Árpád apánkkal vonultak
be a Kárpát medencébe. Na jó, - legyenek boldogok (pedig a dicsőség
nem is övék, hanem a dédszülőké)
tagjai ők a surányi arisztokráciának.
Kicsiny dolgozatom elején írom,
milyen jól járt Surányi úr, hogy idejében átszenderült a másvilágra. Hát
persze hogy jól járt szegény feje, még
épp idejében. Jó magyar ember létére nem kellett elszenvedje az ül
dözéseket. Nem bántott ő soha senkit, kenyeret adott a szorgos szőlő
munkások kezébe, jó bort a pesti kocsisoknak, iparosnak, melósnak. De
legfőbb érdeme, hogy sokadmagammal elmondhatom: surányivá lehettem, tősgyökeres surányi vagyok.
Tudom én, hogy a harmincas
években megjelent pionírokhoz képest én csak parvenü lehetek, de
mégiscsak a derékhadat képviselem, akik az ötvenes hatvanas években kezdték megszállni a surányi homokdombokat. Kalyibákat és apró
víkendházakat építettek, a “jobbak”
már trabanttal pöfögtek oda-vissza, és tessék, nézzenek csak körül! - mi
van ma (egy dráma mondják az elégedetlenkedők).
No - no! - azért történt egy-s más.
Milyen boldogok voltunk amikor
“drótos” telefont hoztak Surányba.
Azután jött a vezetékes víz, földgáz,
kábel TV, - és most kezdődik a csatornázás.
Aszfaltút is készült, igaz rövid is

keskeny is, de mégiscsak eljuthatsz
az országútról a presszóig (hová
máshová csámborognál jóember!)
De visszatérek az “őskorba”. Letelepszem Paál Bandi bácsi mellé az
öreg eperfa alá itt a surányi Rigó utcában. Gondolatban persze, - hiszen
Bandi bácsi már régen “odaát” van
egy szebb világban. Negyven év is
eltelt azóta, hogy tátott szájjal hallgattam történeteit. Hallga! - figyeljünk mit mesél az én kedves öreg barátom: A szombat déli vonatnál homokfutó bricska várta Miklós nagyságost, - kezdi a mesét az öreg. Tavasztól őszig a helyi fuvaros kötelessége volt a felsőgödi állomáson megjelenni az adott időben. Ha nem jött
a “fuvar” mehetett tovább dolgára, - ha az úri társaság megjött, akár
többször is kellett forduljon az állomás és a Dunapart között. Gyakran volt, hogy pesti cigányzenekar
és korhely cimborák, örömlányok is
(Bandi bácsi szavait használva: kóborapácák) jöttek a pesti vonattal. A
Dunaparton vörös bársonnyal kibélelt motorcsónak várta a hétvégi kiruccanókat. Én voltam a csolnakos,
bök a mellére az öreg büszkén, - hej,
az volt ám az élet! Szalmafonatos demizsonokban törkölypálinka és kadarka járt kézről kézre, a cigánybanda menetközben is húzta a talpalávalót, pedig nagyon boldogok nem voltak a Duna közepén, - a nagy motorzúgásban.
Ideát a szigeten hétfő reggelig állt
a bál. Miklós úr nyári lakot húzatott
oda, ahol most a gátőrház van (persze a nyári laknak ma már hűlt helye sincs). Eltűnt a régi világ, másként mulatnak, akiknek van tehetségük mulatni.
A surányi képeslap befejező színes kockái optimizmust sugallnak.
Reggelenként megtelik az iskolabusz
rajcsúrozó gyerkőcökkel; anyukák
babakocsikkal parádéznak a gát tetején, - ja és persze kutyák - kutyák (és
kutyakaki) mindenfelé.
Eltűnik a nap a pilisi hegyek
mögé, én is belefáradtam a körmölésbe, nyugovóra térek.
Jó éjszakát kívánok Kedves Mindnyájuknak
■ Asztalos Lajos
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Szabó doktor beszámólója
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Szabó doktor ugandai beszámolójáról
Nem titkolom, Szabó doktor tisztelői közé sorolom magamat, ezért aztán a januári receptfelírás során alaposan szemügyre vettem az illendőség határain belül és a három lépés
távolságon kívül, hogy minden látható alkatrésze ép. Szerencsére nem tett
benne kárt sem kétlábú, sem négy,
vagy nyolclábú, esetleg lábatlan.
Nem vetemedtem arra, hogy fecsegni kezdjek a rendelőben, visszaélve a doktor úr idejével és a kint várakozók türelmével, így csak annyit
kérdeztem, hol voltak elszállásolva?

bó doktor több mint 500 fantasztikus érdekes, látványos képpel szemléltette a számunkra ismeretlen világot, az érdekes, szép és egyben kiszolgáltatott embereket, akik bizalommal adták át magukat az őket segítő „fehér doktoroknak”. Mit lehet
tenni tíz egynehány nap alatt beteg
emberekkel? Sokakat meggyógyítani
nem, de biztosítani őket arról, hogy
vannak ebben a világban emberek,
akik készek önzetlenül segíteni, fájdalmat enyhíteni, sebeket kitisztítva életet menteni, hiszen hallottunk

ket láthattunk, portrékat, piaci forgatagot, kicsit hátborzongató helyi csemegéket, s az utolsó néhány
nap szafariján készült foto kiállításra méltó állatokat és növényeket ábrázoló képsorozatot.
Meg kell még említenem az orvos csoport „szállodai” elhelyezését. Képek készültek a közeli nagyváros világszínvonalú, csillogó-villogó szállodájáról. Ez számomra olybá tűnt, nos, nem is akkora lemondás ez az ugandai szolgálat, ha ilyen
körülmények között pihenhetik ki a

Szállodában – volt a természetes válasz. Nos, ez megnyugtató
volt, mégsem lehettek orvostársaival olyan nomád körülmények között Afrikában.
Mindezek után reméltem, tud
majd időt szakítani, hogy beszámoljon élményeiről, s ezt a reményemet
messze felülmúlta a február 6-án tar-

korábban is hasonló segítő akciókról
a világ más tájairól is. Szabó doktor
és kollegái a magyar orvoslás jó hírét
vitték a fekete kontinens általuk felkeresett falvacskáiba.
A körülmények, melyek között a
betegeket el kellett látniuk, a képek
tanúsága szerint számunkra bizony
nemegyszer elborzasztó voltak, de

napközbeni igénybevételt. Ehhez képest tessék megszemlélni a helybeli potentát által működtetett, mellékelt fotón ábrázolt kis épületecskét, melyben külön hölgyek és urak
részére biztosított szálláson túl még
meleg víz is volt, az ott tartózkodás
10 napja alatt legalább három alkalommal.

tott vetített képes előadása. Érdeklődésemmel látható módon nem voltam egyedül, tele volt a mintegy kétórás előadásnak helyet adó Művelődési ház.
Mint később megtudtuk, Sza-

a látottak doktorunk keresetlen tolmácsolásában elfogadhatóvá váltak,
hihető volt az általuk lehető legjobban megvalósított higiénia, kíméletes betegellátás.
Mindemellett csodálatos képe-

Doktor úr! Köszönjük, ezt a feledhetetlen estét, és hogy jó hírünket vitte a világba!
■ Csemyk
A képeket Dr. Szabó György
bocsátotta rendelkezésünkre!
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Kutyadolgok

Kutyadolgok
Mint a Kisbíró szerkesztője, illetve egy elsős kisgyermek édesanyja ezúton tolmácsolom 1.B. osztályos tanulóink kérését
a Tisztelt kutyatulajdonosok felé a templom mögötti régi játszóteret érintő nyilvános kutyaillemhelyet illetően.
A közterület tisztántartása mindannyiunk
közös érdeke!
■ T.A.

Surányi Fürdő Egyesület – 2017 Pócsmegyer–Surány, Akácos út 17.

Gyerekfarsang a Surányi Civil Házban
Február 8-án, szombaton délután a
Surányi Fürdő Egyesület által rendezett farsangi bálra gyülekeztek a legkisebbek, akik szüleiket is elhozták
a mulatságra. A talp alá valót a Kerek zenekar szolgáltatta, igazi, tiszta népzenét játszottak és népi táncokat tanítottak a kicsiknek. A kis ház
hamar megtelt, a termet vidám gyereknevetés és zene hangjai töltötték
be. A kicsiknek nem kellett éhezniük-szomjazniuk, mert a szülők nagyon sok finomságot hoztak magukkal-köszönet érte. Szerencsére az
anyukák és az apukák betartották a
szabályt: nem hoztak spenótot, hoztak viszont finom farsangi fánkokat
és tortákat. Az első bálos babák közül a legkisebbek nem voltak még
egy évesek, de a „nagyobbak” is fő-

leg az óvódás-kisiskolás korosztályt
képviselték. Ötletesnél ötletesebb
jelmezek dicsérték a kicsik fantáziáját és az anyukák-apukák ügyességét.
A bál csúcspontja a jelmez szépségverseny eredményhirdetése volt. Nagyon sok ötletes jelmez volt, szerencsére a zsüri-amely a zenekar tagjaiból állt- minden szép jelmezt díjban
részesíthetett, hála a sok-sok felajánlásnak. A bált tombola zárta, amelyen mindenki nyert, megint csak a
sok felajánlásnak köszönhetően.
A Surányi Fürdő Egyesület a gyerekek nevében is köszönetét fejezi ki
a szülőknek és mindenkinek, aki felajánlásával segítette rendezvényünket. Külön köszönet Szemerei Erikának és a Kerek zenekarnak a szép
muzsikáért és a táncházért, Petrof

Györgynek a sok finom fánkért,
azoknak a szülőknek, akik a finom
tortákat sütötték, és a sok anyukának, apukának, akik a tombolához a
nyeremény játékokat felajánlották.
Szándékaink szerint gyerekfarsangunkkal egy hagyományt indítottunk útjára. Még nagyon sok hasonlóan vidám rendezvényt szeretnénk
megvalósítani, reméljük, hogy ebben meglévő és új tagjaink aktív közreműködése is segíteni fog nekünk.
Úgy érezzük, hogy ha az a lelkesedés
és segítőkészség, amely a legkisebbek bálját ilyen sikeresen megvalósította, megmarad, akkor hasonlóan
színvonalas rendezvényeket tudunk
a jövőben megrendezni összefogva a
Surányi Fürdő Egyesületben.
■ Labundy Katalin
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