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Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy 2014. június hónaptól a
gyűjtőszigeteken történő hulladékgyűjtési tevékenység részleges felfüggesztésére kerül sor. A
felfüggesztés a műanyag, illetve a
papírhulladék elhelyezésére alkalmas konténereket érinti, az üvegek
szelektív módon történő gyűjtésére
továbbra is ezen a módon lesz lehetőség.
A részleges felfüggesztésre az
alábbiak miatt kerül sor:
1. 2013. januárjától kéthetente,
minden páros hét kedd-i napján az
ingatlanok elől elszállítják (megjelölt zsákban) a szelektív hulladékot. A zsák ingyenes, több helyen
lehet hozzájutni az itt lakóknak, illetve nyaralótulajdosoknak.
2. A szelektív gyűjtőhelyek állapota – több fegyelmezetlen lakótársunk jóvoltából – minősíthetetlen.
A háztartási hulladéktól kezdve
a szelektív hulladékig szinte minden megtalálható a gyűjtők mellett, melynek látványa borzalmas
és tarthatatlan.
A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a továbbiakban a szelektív hulladékot és a háztartási szemetet az ingatlanuk elé
helyezzék ki az arra alkalmas gyűjtőedényekben,
illetve hulladékgyűjtő zsákokban.
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy figyelmeztesse azon embertársát, aki nem a köztisztasági írott és
íratlan szabályoknak megfelelően cselekszik.
Vigyázzunk jobban környezetünkre,
hiszen mindenki tudja:
A TISZTASÁG FÉL EGÉSZSÉG!
■ Pócsmegyer Község Önkormányzata
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Önkormányzati ingatlan felújítása

Önkormányzati ingatlan felújítása
Pócsmegyer Község Önkormányzata 2011. június 20-án megvásárolta a
szomszédságában lévő Hunyadi u. 8.
szám alatt található ingatlant, amely
a közelmúltban teljes körű felújításra került.
A bérlővel kötött bérleti szerződés fedezi a felújítás költségeit. A
2 éves szerződés lejáratát követően
az épület jelen felújított állapotában
több, a településünket szolgáló események betöltésére is alkalmas lesz.
■ Pócsmegyer Község

Önkormányzat
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Morzsák és szilánkok

Jól van - Jól! - azt ígértem a múltkor,
hogy beszámolok kalandos hidászle
gény múltamról és meg is tartom ígéretemet, - de nem most! Nem szaladunk el egymástól, egy szép napon elmesélek mindent, de most fontosabb
dolgom van.
Mindenekelőtt helyreigazítom magamat, vagyis helyesbítem tévedésemet. A márciusi Kisbíróban Czinege
Mihályról csacsogtam, aki a Kádár kormány karcagi származású hadügyminisztere lett volna. Na – ná, hogy volt!
- csakhogy nem Mihály, hanem Lajos
volt az istenadta.
Amerikából hívott telefonon egy
nagyon közeli rokonom, és tett szemre
hányást valahogy így: ”Fater! - ha nem
tudsz valamit, nézd meg a lexikonban,
de ne firkálj zöldségeket”.
Igaz, mit lehet erre válaszolni? Legfeljebb azt, hogy volt Mihály keresztnevű hadügyminiszter a bolsevik érában /
ez ugorhatott be gyengülő memóriámba/ igaz, az farkas Mihály néven Rákosi
hadügyminisztereként működött a forradalom előtt.
Hopp-hopp! - nehogy újra valótlanságot írjak! - elő a lexikont. Valóban! - csakhogy van egy kis kanyar! Ez
a mi Farkas Mihályunk, aki 1948-tól
1953-ig volt honvédelmi miniszter eredetileg szintén nem volt Mihály, hanem
HERMAN; - Lőwy Herman-ból lett Farkas Mihály. Valószínűleg más zsiványságokat is elkövetett, mert 1957-től
196l-ig politikai okok miatt börtönben
ült. Már látom, jó lesz vigyázni a keresztnevekkel.
Alma nem esik messze a fájától. Lőwy-Farkas fiacskája Farkas
Vladimir is “szép”karriert futott. A
rettegett AVH /Államvédelmi Hatóság/ főtisztje volt édesapja működésével egyidőben. Kegyetlenkedő, szadista hajlamáról szállongó pletykák igazak lehettek, mert az 56-os forradalom
utáni felelősségre vonást ő sem kerülte el.
De lépek tovább, - nem cikizem tovább kis hazánk nagyjait, - hiszen megbeszélni való fontos dolgok állnak előttünk garmadával.
Itt van például a SEUSO kincsek
esete. Nem-nem!- csak ne legyintsen
unott arccal. Ez igenis fontos, izgis, és
felkavaró ügy. Képzelje csak el kedvesem, ha éppen Ön lelte volna meg ezeket a felbecsülhetetlen értékű ezüst
micsodákat, valami ősrégi kőbánya rejtett zugában. Mi lenne akkor? Csak az
lenne, hogy akkor már Ön nem élne.
Erre bizony mérget vehet. Hiszen a néhai Sümegh József, a feltételezett meg-

találó is “meg- öngyilkolta” magát- legalábbis első blikkre úgy festett a dolog.
Hogy azóta hová fejlődött az ügy, csak a
HIVATAL tudja, de az meg hallgat mint
az a bizonyos „dolog” a fűben /ezt a népies hasonlatot nagyapámtól hallot
tam, nem hagyhatom feledésbe merülni/.Nem aggódom, hogy izgalmak nélkül maradunk, hiszen nincs még együtt
a szajré / pedig négy és fél milliárd forintot már kipengettünk a visszakerült
kincstöredékért/.
Rágódhatunk még kicsit az eddig
ismert eseményeken, de inkább zarándokoljunk el a parlamentbe, ott még
három hónapig látható lészen a baljós
jeleket hordozó holmi.
Bevallom, az én fantáziám is beindult, hiszen kincset lelni olyan roman
tikus és áhítottan mesés dolog, - főként a gyermeki képzeletet birizgálja,
de ilyen vén mukik sem tudnak közömbösek maradni, ha a mesés kincs
leletek egy-két gyilkossággal, - sutyiban-mutyiban külföldre csempészéssel
vannak “fűszerezve”. A sajtó persze rájátszik a szenzációra, szerepelnek angol lordok, arab sejkek-, van miniszterelnök és országház, megépítésre váró
múzeum, stb, stb.
Én például nagyon belekapaszkodtam az egyik érdekes körülménybe:
tudjuk az eredeti tulajdonos nevét, aki
vélhetően elrejtette a családi ezüstneműt, úgy Krisztus után négyszáz évvel. Seuso úr itt élt a római birodalom
Pannónia tartományában, - a mostani
Polgárdi - Kőszárhegy környékén. Eltelt közel ötszáz év és megjelentek honfoglaló őseink, és még kb. ezer év, mire
előkerült a művészi munkával készített
ötvösremek, az egyik tálon a készíttető
tulajdonos nevével. Seuso gazdag római
arisztokrata volt, de a név nem latin, hanem kelta. Nincs ezen mit csodálkozni,
hiszen a keltákat uralmuk alá kényszerítő latinok befogadták a behódoló kelta vezetőket; - akinek meg nem tetszett
a “rendszer”, azok hátráltak nyugatnak egészen az atlanti óceánig. Wels,
Skócia, Írország ma Britannia, de valaha kelták lepték el, de keltáknak vallják
magukat a spanyolföldön élő katalánok
is. Tovább menni nem tudtak, de mint
tudjuk, Róma ott is utolérte őket.
Téma részemről lezárva, haladok
tovább.
Most éppen Czeizel professzor, az
ismert genetikus jutott eszembe, va
gyis az, amit mondott. A tv-ben láttamhallottam, amint kissé bizonytalanul,
szinte saját magát is győzködve beszél
arról, mennyire árt az emberiségnek,
ha az orvostudomány segítségét kérik

egyes emberek, hogy gyermekük születhessen. Hiszen így nem működik a természetes kiválasztódás. Megszületnek
olyan gyermekek, akik természetes úton
nem jöttek volna világra, és feltehetően
öröklik és örökítik a szaporodási képte
lenséget. Ugyanez érvényes az életképtelen koraszülöttekre is, hiszen az orvostudomány életben tart olyan csecsemőket, amelyek élnek, de esetleg súlyos
betegen vegetálnak életük végéig vagy
életben maradva ugyan, továbbadják a
hibát és a körforgás folytatódik. Istennek megköszönve a családom nem érintett /így aztán könnyen beszélek/, de a
dolog mindenképpen elgondolkodtató.
A humánum, ami itt szerepet játszik és
ez a mai világban nem kerülhető meg.
Bezzeg a spártai görögök! Ők brutális, embertelen módon gyakorolták a
természetes kiválasztódás hiányosságait: irány a Taigetosz.
Ha már “előkerült” a brutális kifejezés elmondom, hogy brutalitással az
állatvilágban soha nem találkoztam. A
tigris megöli áldozatát és felfalja, mert
éhes; - ez az ő tápláléka /nem ebédelhet spenótfőzeléket tükörtojással/. De
az ember! - ez a brutális fenevad! – na,
ez aztán művel szép dolgokat. Nemcsak az állatokat, de fajtársait is megöli- - /mostanában nem hallok híreket,
hogy meg is enné/.
Gondolkodom is erősen, mekkora
dicsőség, hogy embernek születtem.
Tetszik - nem tetszik, ez van. Bizony,
reggelenként a surányi kis kápolna elé
állva felnézek Krisztus Urunkra, aki a
keresztfán szenved, és megköszönöm.
hogy embernek születhettem, és megismerhettem ezt a gyönyörű világot.
Lelkiismeretfurdalásaim
persze
vannak az emberiség gyalázatos visel
kedése miatt, de nem tehetek semmit.
Azok, akik kezükben tartják sorsunkat és a magamfajta kisemberek között
gyakran orbitális távolság van...
Mostanában arra gyanakszom /az
ORBITÁLIS kifejezésről jut eszembe/,
hogy az űrbe küldött szerkentyűk, az
ott folyó kísérletek mind-mind egy távoli, de minden bizonnyal bekövetkező
célt szolgálnak: a földet előbb-utóbb el
kell hagyni, mert itt lehetetlenné válik
az élet. Persze nem fog nyolcmilliárd
ember útra kelni, - dehogyis! - csak a
kiválasztottak. Hogy ezek kik lesznek?
No találja ki!
Most, hogy sikerült így “felvidítani” Önt kedvesem, búcsút veszek isten
áldásával. Legyen jó és igyekezzen EMBER maradni.

■ Asztalos Lajos
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2014. évi eseménynaptár tervezet
Időpont
2014. május 24.
2014. május 25.
2014. május 28.
2014. május 31.
2014. június 1.
2014. június 5.
2014. június 6.
2014. június 7.
2014. június 8.
2014. június 14.
2014. június 14.
2014. június 28.
2014. július 20.
2014. júl. 21- aug. 22.
2014. aug. - szept.
2014. augusztus 1-2.
2014. augusztus 20.
2014. augusztus 30.
2014. szeptember
2014. szeptember
2014. szeptember 6.
2014. október 23.
2014. október 24.
2014. november
2014. nov. 15. és 22.
2014. december
2014. december
2014. december 13.
2014. december
2014. december 31.

Program
Biciklis kirándulás
Európai parlamenti választás
Or. kompetencia mérés 6. és 8. o
Tűzszertartás 10.00
Gyermeknap
Vetítés
Táncház
Hajókirándulás
Búcsú
Ballagás
Ripacsok
Gátvédők napja
I. világháborús megemlékezés
Óvodai szünet
Zenés nyáresték
Irány Surány
Nemzeti ünnep
Suliindító
Pócsmegyeri esték
Idősek napja
Őszi séta a szigeten
Nemzeti ünnep
Tökfaragás
Katalin napi bál
Szabad Szombat
Mikulás
Adventi vásár
Adventi előkészület gyerekeknek
Mindenki karácsonya
Vörőskői túra

Szervező
Vata-kör
Általános Iskola
Karsai Gábor
Karsai Gábor

Helyszín
Pócsmegyer szérű
Szigetmonostor
Művelődési Ház, Pócsmegyer
Művelődési Ház, Pócsmegyer
Surány, Akácos út 17.
Surány, Akácos út 17.

Vata-kör
Általános Iskola
Karsai Gábor
Szőcs Péter
Zöldszigeti Kör Polgári Kult. Egy.
Barangoló óvoda
Zöldszigeti Kör Polgári Kult. Egy.
Szőcs Péter
Karsai Gábor, Szőcs Péter
Szőcs Péter
Zöldszigeti Kör Polgári Kult. Egy.
Önkormányzat
Surányi Fürdőegyesület
Karsai Gábor
Surányi Fürdőegye., Karsai Gábor
Vata-kör
Surányi Fürdőegyesület

Pócsmegyer
Szigetmonostor
Művelődési Ház, Pócsmegyer
Surány

Surány, Napsugár tér
Surány, Pócsmegyer
Pázsit tó

Pócsmegyer
Művelődési Ház, Pócsmegyer
Művelődési Ház, Pócsmegyer
Surány, Akácos út 17.

Zöldszigeti Kör Polgári Kult. Egy.
Surányi Fürdőegyesület

Surány, Akácos út 17.

Református Egyház

Leányfalu

SZERVEZŐK ELÉRHETŐSÉGEI
Pócsmegyeri Önkormányzat • Karsai Gábor 30/694-3266 • konyvtar@pocsmegyer.hu
Szőcs Péter • 20/315-9068 • rendezveny@pocsmegyer.hu
Surányi Fürdő Egyesület • Nagy Brigitta • 30/708-3340 • nagybrigi850430@freemail.hu
Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület • Dr. Borzsák Enikő • 20/443-1431 • borzsak.e@mail.datanet.hu
Vata-kör • Bécsy Lászlóné • 20/206-6451 • Szabó Erika 30/269-8992

HAJÓKIRÁNDULÁS
sziget kerüléssel
A Vata kör hajókirándulást szervez a Klára motoros hajóval, a
Szentendrei- sziget megkerülésére. Tervezett állomások: Kisoroszi, Nagymaros, Horány, Szentendre.
A hajó június 7-én, szombaton reggel Pócsmegyerről indul
és ide érkezik, a program egy egész napot vesz igénybe.
A kirándulásra jegyek elővételben válthatók:
Hagymási János: +36-70-568-3837,
janos.hagymasi@gmail.com
Jegyárak:
Felnőtteknek: 3.000 Ft/fő
Gyermekeknek 14 éves kor
alatt: 1.500Ft/fő

Észrevétel
Az alábbi észrevétel érkezett az áprilisi lapszámban megjelenő „Mi vezetett Trianonhoz?” c. cikkünkkel kapcsolatban:
Tisztelt Tamási Anita!
Ezúton tiltakozom Bartha Dénes úr által írt,
megjelentett cikk miatt, amelyben Károlyi Mihályt mocskolja.
Az ilyen egyoldalú, megtévesztő, rosszindulatú, hamis írásnak nincsen helye a mai közéletben.
Tisztelettel
■ Árkosi László, Surány
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Dr. kiss András előadása

Az öröklődés és környezet szerepe
különös tekintettel a leggyakoribb betegs

(Dr. Kiss András a Református Népfőiskolán elhangz
A genetika egyik ága, a populációgenetika a szervezet és a környezet
viszonyát tanulmányozza. E szerint
minden betegség kóroktana leírható
úgy, hogy annak két összetevője van:
egy örökletes és egy vagy több ökológiai (környezeti) tényező.
Mc Kusik a betegségeket 5 csoportba tüntette fel, aszerint, hogy
létrejöttükben a két tényező milyen
arányban szerepel.
1. Jellegzetes családi előfordulás, amelyben egy bizonyos egyetlen és könnyen azonosítható örökletes tényező játszik meghatározó szerepet, amelyet nem módosít semmilyen környezeti hatás és a halálozás 100%-os. Ilyenek bizonyos kromoszóma rendellenességek (hiány,
vagy többlet). Ezek szerencsére nagyon ritkák.
2. Jellegzetes családi előfordulás, amelyben az örökletes tényező
döntő, de a környezeti tényező is jól
körvonalazható szerepet kap. Ilyenek különféle anyagcserebetegségek
(galaktozémia, fenilketonuria) és hemoglobin (vérfesték) rendellenességek. Ezeket pl. megfelelő étrenddel
vagy vérkészítményekkel kezelve, a
következmények jórészt elkerülhetők. Ezek is elég ritkák.
3. Ezekben a kórképekben komplex okok szerepelnek, melyek közt
mind az örökletes tényezők, mind a
környezeti tényezők szerepe nyilvánvaló – multifaktoriálisnak nevezett
vagy civilizációs betegségek. Ezek kialakulásának pontos, részletes mechanizmusa máig nem tisztázott. Jelenleg ezek a leggyakoribbak, krónikus népbetegségnek is nevezhetők,
mint az érelmeszesedés, magas vérnyomás, koszorúérbetegség, cukorbaj, elhízás, egyes rosszindulatú daganatok, immunológiai betegségek,
mentális kórképek, pl. depresszió,
skizofrénia.
4. Relatív egyszerű kóroktan,
amelyben a külső meghatározó kórok szerepe könnyen azonosítható,
de az egyéni ellenállóképesség (mely
legalább részben öröklött) szerepe
szintén nyilvánvaló, a betegség elő-

fordulásának kockázata és kimenetele szempontjából. Ezek a bakteriális
és vírusos fertőző betegségek, vagy a
dohányosok tüdőrákja, az UV sugárzás miatti bőrrák, stb.
5. Olyan megbetegedések vagy
sérülések, amelyek esetében egyetlen külső, könnyen azonosítható tényező szerepe kizárólagos. Ez olyan
brutálisan lép fel, hogy 100%-ban
halált okoz, függetlenül a szervezet
egyéni ellenállóképességétől. Ilyenek a ciánmérgezés, kobraméreg által okozott halál, vagy a veszettség
vírusa által okozott agyvelőgyulladás
(ezt megelőzheti a védőoltás), és a
halálos testi sértések.
Hol és hogyan avatkozhat be az
orvos és az egészségügy ezekbe a
folyamatokba?
1. Elsődleges megelőzésnek nevezzük azt a tevékenységet, amely a
betegség kialakulásának megakadályozására, tehát az egészség megőrzésére törekszik.
2. A beteg gyógyítása.
3. Másodlagos megelőzés, mely
a betegség korai stádiumban való
megállapítására, illetve súlyosbodásának megakadályozására törekszik.
Itt kapnak nagyon fontos szerepet a szűrővizsgálatok, éspedig a
méhnyak-, emlő-, tüdő-, vastagbél-,
és prosztatarák korai felfedezésére
irányuló szűrések; vagy a vércukor,
vércukorszint meghatározások, vérnyomásmérések.
Foglalkozzunk most a harmadik
csoportban említett igen gyakori betegségek megelőzésének módozataival. Ezek között a leggyakoribbak a
szívérrendszeri betegségek. Ezek létrejöttében nagyon fontos szerepet
játszanak az ún. rizikó- vagy kockázati tényezők. Vegyük ezeket sorra,
lehetőleg fontossági sorrend szerint:
1. Magas vérzsírszint, vagyis
a koleszterin nagyobb 5,2-nél, a
triglicerid 1,7-nél és a HDL („jó koleszterin) kisebb a nőknél 1,0-nál, a
férfiaknál 1,2-nél. Ezért fontos ennek a szűrése.

Mit tehetünk ellene?
1. Táplálkozzunk helyesen.
Fogyasszunk lehetőleg teljes őrlésű kenyeret, rozsos, vagy rozskenyeret, zabpelyhet, kukoricapelyhet.
Fogyasszunk friss és lehetőleg természetes körülmények közt termett
gyümölcsöt, zöldséget. Leginkább javasoltak az élénk színűek, a piros, sárga, zöld színűek, de a többiek is jók.
Miért fontosak ezek? Egyrészt
rost tartalmuk miatt, másrészt azért,
mert természetes antioxidánsokat
tartalmaznak. Mik ezek? A szervezetben zajló oxidációs folyamatok
során káros peroxid és szuperoxid
gyökök keletkeznek. Ezeket a sejtek
saját antioxidánsaikkal hatástalanítják. Stressz, betegség, idős kor esetén a saját antioxidánsok hatása és
mennyisége csökken. A megmaradt
szabad gyökök is felelősek a sejtek
öregedéséért, esetleg daganat képződéséért. Ezért van szükség a kívülről
bevitt antioxidánsokra a zöldségekkel, gyümölcsökkel, egyebekkel.
Természetes antioxidánsok a C-,
A, és E-vitamin, a karotinoidok (pl.
a répában), a telítetlen zsírsavak,
különösen az un. omega-3 zsírsavak. Mik ezek és mivel fogyaszthatjuk őket? Linolsav található a napraforgó, kukorica és szója olajban.
Linolénsav (omega-3) van a tengeri
halakban, lenmagban, szója és repceolajban, vagy a Flóra margarinban.
Vigyázat! a hidrogénezett növényi olajok transzzsírsavat tartalmaznak, amelyek károsak, elősegítve az
érelmeszesedést. Ilyen tartalmú élelmiszert ne fogyasszunk. A Ráma,
Delma és Flóra margarin nem tartalmaz hidrogénezett növényi olajokat.
Tehát fogyasszunk zsírszegény és
zsírmentes tejtermékeket, magvakat, diót is, hüvelyeseket (bab, borsó, lencse), sovány húst, szárnyast
és hetente legalább 15-20 deka halat
(lehet többet is). A tojás nem tilos,
de ne vigyük túlzásba.
Alig használjunk konyhasót, cukrot, zsíros húst, fehér kenyeret. Fehér rizs helyett használjunk inkább
barna rizst.
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Dr. kiss András előadása
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zerepe a betegségek létrejöttében,
betegségek megelőzésének lehetőségeire

án elhangzott előadásának rövidített összefoglalása)
Több változatban találtam a legegészségesebb tíz italt. Ezekből állítottam össze az alábbit:
1. víz, 2. tej kálciumbomba a
csontoknak, 3. kávé – véd a fogszuvasodástól, szívinfarktustól és
Alzheimkórtól, meghosszabbítja az
életet – napi legfeljebb 3-4 csésze. 4.
frissen facsart narancslé vírusölő, 5.
zöld tea érvédő és segít a fogyókúrában, 6. homoktövis ital (10xtöbb C
vitamint tartalmaz, mint a citrom) 7.
körteléital, 8. piros szőlőital, 9. paradicsomlé, 10. sör, fokozza az immunsejtek működését (az alkoholmentes
is) – Nem literszámra!
A vérzsírszint csökkentésben fontos a rendszeres mozgás, az igen mérsékelt alkoholfogyasztás. Orvosilag
napi 2 deci vörösbor ajánlott (segít az
infarktus megelőzésében) A napi 1 l
bor, 1 ½ l sör, vagy 2 dl tömény már
az alkoholizmus határát éri el.
2. Dohányzás.
A tüdőrák okozta halálozásért
91%-ban felelős. Minden második
dohányos a dohányzás okozta betegségben hal meg! A magyar nők elsők
Európában, a tüdőrák statisztikában.
Csak az képes letenni, aki radikálisan szakít egészségpusztító szokásával. Minél fiatalabban kezd hozzá,
annál nehezebb leszokni.
3. Magas vérnyomás:
a normális 130-140/85-ig.
Minden 40 év feletti panaszmentes személy 2-3 havonta nézesse vagy
mérje meg vérnyomását. Reggel ébredés után, késő délután, este lefekvés előtt. Ha magas az érték, törekedni kell a jó beállításra, a háziorvossal együttműködve.
4. Túlsúly testtömeg index számítás:
testsúly kg / testmagasság
méterben a négyzeten
sovány
20 alatt
20-25
normál
25-30
túlsúly
30-35
mérsékelten elhízott
35-40
súlyosan,

40 felett
nagyon súlyosan
Derék körfogat határértéke férfiaknál 102 cm, nőknél 88 cm. Ennél
nagyobb szinten kockázati tényező.
Fogyókúrára rengeteg ajánlat van.
Néhány józan tanács:
Fogyni csak csökkent kalória bevitel mellett lehet.
Kötelező a rendszeres mozgás.
Hetente ½-1 kg-nál többet ne
akarjunk fogyni.
Tartózkodjunk minden szélsőséges fogyókúrától.
Kitartónak kell lennünk az elért
súlycsökkenés után is.
5. Cukorbetegség.
A kettes típusban, tehát a nem inzulinfüggő cukorbajban a genetikai
hajlam 60%! Nagyon sokszor az elhízás provokálja ki a betegség megjelenését.
Nagyon fontos a szűrés a korai felismerésben, a megfelelő kezelés a háziorvossal, diabetológussal és
dietetikus szakemberrel együttműködve.
6. Mozgásszegénység.
Mozgás szükséges a szívizom és a
vázizomzat jó hatásfokú működéséhez. Mozgás közben endorfin örömhormon szabadul fel, amelynek nagyon erős a hatása pl. a stressz feldolgozásában.
Mennyit mozogjunk: napi másfél
óra gyaloglás, vagy ½ óra úszás, futás, kerékpározás.
A fizikai terhelést úgy számíthatjuk ki, hogy a maximális 220 pulzus/
perc, mínusz az évek száma, tehát
egy 60 éves embernek 220-60 = 160
pulzus/perc. Ennek a 75%-át jó, ha
elérjük mozgás közben. Természetesen egészséges emberről van szó.
7. Sok stressz. Ez főleg lelki természetű túlterhelés hatására létrejött feszült, nehezen viselhető izgalmi állapot; tulajdonképpen a szervezet készültségi állapota, melyben
megsokszorozódnak a szervezet erői.
Arra indít, hogy „harcolj, vagy menekülj”.
A pozitív stressz energiát ad pl.
kedvelt tevékenységhez.
A negatív: ha a kiváltó tényezők

nagyon gyakoriak, tartósak, állandóan ismétlődnek – ez vezethet alvászavarokhoz, gyomorfekélyhez, szívinfarktushoz, magas vérnyomáshoz,
migrénhez, pánikbetegséghez.
Mit tehetünk ellene:
Folytassunk mozgásgazdag életmódot!
A stresszt nehéz elkerülni, ezért
tanuljuk meg fokozni stressztűrő képességünket. Ezt szolgálja mentális,
lelki egészségünk. Ennek érdekében
prof. Bagdy Emőke klinikai pszichológus a következőket javasolja:
1. Fejezzük ki hálánkat, köszönetünket annak, akit ez megillet
2. Gyakoroljuk az optimizmust,
törekedjünk derűre, vidámságra
3. Tegyünk jót másokkal! Legyünk önzetlenek, áldozatkészek.
4. Erősítsük szeretetkapcsolatainkat (család, barátok, társak)
5. Tanuljunk meg az ártó stres�szek, krízisek feloldását
A jelszó legyen: van más kiút!
6.
Gyakoroljuk a megbocsátás
képességét.
7. Legyen életcélunk, rendszeresség a munkákban – ez vezet a belső rendhez is.
8. Éljünk a jelenben; tudjunk ráámulni a megszokott apró szépségekre, megélni az apró örömöket.
9.
A fizikai élénkség, mozgékonyság örömhormont termel.
Éljünk harmóniában
önmagunkkal, embertársainkkal
és a természettel!
■ Dr. Kiss András

Számítógépszervíz

+36 30 9483-709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
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Boszorkány a konyhában / pályázati felhívás

Boszorkány a konyhában 3.
Végre eljött az igazi boszorkányság.
Eddig Gölöncsér Judit mutatott mindent, de most eljött a mi időnk. Hölgyeim és Uraim! A varázslat az Önök
kezében van! Nem kell mást tenni csak
május 24-én 17 órára eljönni Surányba
az Akácos út 17-be. Hisz ekkor mindenki magának főzi, keveri, varázsolja
a krémeket, rúzsokat, szépítőszereket.
Hogy mindenkinek friss alapanyagai
legyenek, a jelentkezési határidő május
23. (péntek).
Várunk mindenkit sok szeretettel:
■ Szőcs Péter

Olyan pólógrafikák tervezésére buzdítunk mindenkit, ami ötletes, frappáns és sorozatgyártásra alkalmas, és kapcsolódik a Surány Fesztivál eszmeiségéhez. Vizuális megkötés nincs. A pályázaton részt vehet bárki, végzettségre vagy
szakmai háttérre való tekintet nélkül.
KRITÉRIUMOK: A Surány fesztivál logójának szerepelnie kell a pólón. A logó letölthető a www. pocsmegyer.hu honlapról.
TECHNOLÓGIAI MEGKÖTÉSEK: A pólók színére nincs megkötés. Az eddigi évek hagyománya alapján szeretnénk
több színű pólót készíteni. Természetesen olyan tervet is elfogadunk, ami egyfajta színű pólóra készül. A kivitelezés
egyszínű szita- nyomással történik majd. A kép vagy a grafika minőségétől nagyban függ a nyomaté is!
HATÁRIDŐ: 2014. június 15. éjfél A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
A JELENTKEZÉS MÓDJA: A terveket .pdf vagy .jpg formátumban, a kitöltött jelentkezési lappal együtt kell elküldeni. Letölthető jelentkezési lap itt: www.pocsmegyer.hu
A pályaműveket és az adatlapokat a rendezveny@pocsmegyer.hu címre kérjük elküldeni.
A pályázatot a Surány fesztivál szervezőbizottsága bírálja el. A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő
pályamunka beérkezése híján ne hirdessen győztest. A pályázó pályázatával minden jogdíjról lemond, és hozzájárul
pályázatának név nélküli közzétételéhez.
A nyertes pályázó 1 karton bort nyer a Dapsy Borház jóvoltából.
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70 éve történt
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Zöldszigeti
Kör
Polgári
Kulturális
Egyesület
Tisztelt Pócsmegyert, beleértve Surányt is szerető Polgár!
A Zöldszigeti Kör Polgári
Kulturális Egyesület 2007ben alakult.
Az
Alapszabályunkban
megfogalmazott célunk kultúrális rendezvények szervezése, a település kulturális
életének, fontos társadalmi
eseményeinek előkészítésében való részvétel és hagyományőrző és hagyományteremtő programok szervezése.
Az eddigi munkáink: leporelló Pócsmegyerről, számos színvonalas előadás
szervezése, kiállítások rendezése (Falvédő kiállítás,
Selymek, fodrok, régi népviselet kiállítás, fiatal iparművészek kiállítása, fotókiállítások) Móricz Zsigmond
posztumusz
díszpolgári
cím adományozásának kezdeményezése és méltó ünnepség rendezése, beleértve édesanyja sírjának rendbe tételét. Schubert emléktábla készíttetése és felavatása. A milleniumi kopjafa környékének újszerű kialakítása. Zenés nyárestek
szervezése az önkormányzattal közösen.
Amennyiben látja és megtapasztalja mindezt, vagy csak egy részét, valamint egyetért céljainkkal, úgy
kérjük, támogassa adója 1%-val munkánkat. A kedvezményezett adószáma: 18717983-1-013
■ Borzsák Enikő
www.pocsmegyer.hu
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Gyógynövények és a „maraton”

Gyógynövények és a „maraton”
A média által teljes kiképzésben vagyunk, ki-kik mikor futották végig a fél, ill. a teljes maratont.
Nem kell messze menni, itt, a mi csodálatos ősiségét megőrző
szigetünkön él egy igazi ,”kis emberi csoda”. Nem csak azért, mer
iker babáknak adott életet, hanem 2o13 őszén Budapesten végigfutotta a maratont.
Meséli, hogy havonta a fél maraton az életének a része. Csak két
éve kezdte a férjével, aki az edzéseken sokat részt vesz manapság
is, de a rengeteg elfoglaltsága miatt a rendszeres edzést nem tudja beépíteni az életébe, ezért a nem kevesebb értékű háttérmunka, mint gyereknevelés és felügyelet az egyik feladata. Hál’ Isten az
édesmama, anyós is sokat besegít, hogy a heti 3 alkalommal a 8-12
km-s futást, mint edzést be tudja minden gond nélkül iktatni a családi életükbe. Mesébe illő, nem? De hát ez a család, ami biztosítja az
egészséget, nyugalmat, boldogságot. Teljes megértés veszi őket körül, nagyon jó az ilyet látni, de hallani róla is jó!
BSI által összeállított edzésterv szerint van a felkészülés, télennyáron. Futás a gáton, nem betonon, ami a fotelból nézve se semmi. Fél maraton 21,1 km/hó.
Beszélgetések alkalmával kiderült, hogy a zöldségek, gyümölcsök,
adott esetben vitamin készítmények, zöld tea, gyógyteák szerves része az életüknek. Kertjük, veteményes és dísz-kert, mint itt általában, nem gazdálkodnak több hold földön. Ami a családnak kell, az
van otthon, ill. télen a szárított gyógyfüvek a megszokott módon.
Sokszor elmegyünk emberi értékek mellett, nem kell nagy dolgot véghezvinni életünkben, csak szeretetteljes életet élni és kiterjeszteni másokra is, de meg kell mondjam, a MARATON az
maraton. Minden tiszteletem ezé az okos, aranyos, kedves asszonyé, érdemes megismerni.
■ Besze Judit
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.

Kiegészítés
Gyimesi
Jánostól érkezett egy kis kiegészítés Balogh Jánosné
Horváth Terézia áprilisi
lapszámunkban megjelent
Emlék Boldogfai Farkas Sándortól c. cikkéhez.
Köszönjük!

** 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
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Ügyfeleim részére eladó
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

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

Kisbiro_2014_majus_NYOMDA.indd 11

2014.05.17. 21:16:21

12

Pócsmegyeri Kisbíró
2014. május 20.

FONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS TUDNIVALÓK

A Polgármesteri Hivatal
közvetlen telefonszámai

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

Pócsmegyeri Kisbíró

Feladatkör, ügyintéző

Telefonszám

Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés
Kajos Lászlóné

06-26-814-844

Adóügyek
Kőbányai Jánosné

06-26-814-848

Dudásné Tamási Anita

06-26-814-850

Építési és műszaki ügyek
Takács József

06-26-814-847

Pénzügy
Simon Zsuzsa

06-26-814-846

Pénztár
Debreczeni Beáta

06-26-814-849

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szilvia

06-26-814-845

Polgármester titkárság
Klibán Zita

06-26-814-843

Kisbíró szerkesztősége
Dudásné Tamási Anita

06-26-814-850

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

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

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

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

FOGORVOS

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

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
Szekeres Erika asszisztens

www.pocsmegyer.hu
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DAPSY Borház megnyitotta kapuit!
Szeretettel várjuk a borkedvelőket
Borházunkban, a Badacsonyi Borvidék
boraival.
Minőségi borok kaphatóak elvitelre
5 literes, 1,5 literes és 0,75 literes
palackos kiszerelésben.
Cím:
Pócsmegyer Surány IV. Szigeti út 45.
Elérhetőségeink:
Borhi Levente: 06-70-284-8330
Paulay Gyula: 06-20-359-5370
e-mail: dapsyborhaz@gmail.com

www.pocsmegyer.hu
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Pázsit-tó / „postás” nóra

A tökéletes rendezvényhelyszín = Pázsit-tó!!!!
A Pázsit-tó nem csak a helyi lakosoknak, de az ide látogató turistáknak is egyedülálló kikapcsolódást nyújthat. A környék kellemes kikapcsolódást ígér, a parton idén felújításra kerülő vizesblokkok is találhatók, a tóparton elhelyezkedő büfé pedig finom ételekkel várja az ide látogatókat.
Az önkormányzati üzemeltető az idei évben is törekszik községünk
életének felpezsdítésére, így az idei szezontól kezdődően helyi büszkeségünket szélesebb körben ismertebbé, közkedveltebbé tenni! E célból egy profi rendezvényszervező csapattal a háttérben nagy hangsúlyt
fektet különböző rendezvények lebonyolítására is.

Tavunk idén nyáron is sok szeretettel várja a strandolni, pihenni,
kikapcsolódni vágyókat valamint a horgászat szerelmeseit, a kerékpárosokat. Ezúton szeretnénk egy kis ízelítőt nyújtani megújuló szolgáltatásainkról!
A tóparton romantikus, sátras esküvő lebonyolítására is van lehetőség. Virágokkal befont boldogságkapu, ízlésesen elrendezett nézőtér a
násznépnek, csodás panoráma a Dunakanyar hegyeire! Tökéletes helyszín egy romantikus álomesküvőhöz! Olyanok számára is megoldásokat
nyújtunk, akik csak a ceremóniát képzelik el a szabad ég alatt, de az esküvő utáni fogadást már inkább beltéri helyszínen, kényelmes keretek
között szeretnék megvalósítani, hiszen a kétszintes, 150 férőhelyes éttermünk, továbbá 100 fős grill teraszunk erre tökéletes lehetőséget biztosít. Anyakönyvvezetőnk előtt eme csodálatos környezetben mondhatják ki a boldogító igent. Elképzelte már, milyen lenne lovas kocsiban vonulni a templomig? Nálunk ez is lehetséges, mivel környékünkön több
lovarda is található. Az esküvői helyszínek között lovas kocsival tudjuk
hozni-vinni az ifjú párt és a koszorúslányokat.
Szeretnénk tavunkat cégek figyelmébe is ajánlani, amennyiben
szeretné üzleti partnereit, barátait kihívni halászlé vagy gulyás főző
versenyre, vagy kollégáit kicsit jobban megismerni egy tréfás vetélkedő keretein belül és egy futballmeccsen vagy egy horgászversenyen eldönteni ki a jobb, valamint kollégái gyermekeinek egy felejthetetlen
napot szerezni, vagy akár víziszínpadunkon koncertet vagy divatbemutatót rendezni!
Várjuk szeretettel iskolák, egyesületek, alapítványok szíves megkeresését is, hiszen mi gondolunk a nyári vakációra váró táborozó ifjúságra is, hogy tökéletes helyszínt biztosíthassunk számukra! A tóparton sátrakban tudjuk biztosítani elhelyezésüket. A helyszínhez tartozik egy nagy kiterjedésű füves terület, valamint egy futballpálya is,
mely számtalan sportolási lehetőséget biztosít.
Ha szeretné családja vagy baráti köre számára felejthetetlenné tenni születésnapját vagy egyéb privát rendezvényét, akkor válassza szabadidő központunkat a Szentendrei szigeten található Pócsmegyeren!
Ha szeretik a természetet, a hegyeket, a vizet és a friss levegőt, akkor megtalálták az ideális helyszínt! Várjuk szíves megkeresésüket az
alábbi elérhetőségeken
■ Lettich Gabriella
Mobil: +3620-463-3963
E-mail: pazsittorendezveny@freemail.hu

Kedves
Pócsmegyeri és
Surányi lakosok!
Elérkezett számomra az a várva várt nap
– igaz kicsit gyorsabban, mint ahogyan
készültem rá – hogy elkezdhetem nyugdíjas éveimet.
Ez a számomra örömteli esemény
olyan gyorsan történt, hogy nem volt lehetőségem egyenként elköszönni a kedves
ügyfeleimtől, akik számomra olyanok voltak, mint egy családtag.
A mindennapi találkozások lehetővé
tették, hogy közelebbről megismerjem a
pócsmegyeri és surányi embereket. Tudtam minden örömükről, bánatukról, gyermek, unoka születéséről, mely eseményeket őszintén megosztottak velem.

Az elmúlt 27 év alatt nagyon sok kedves emberrel találkoztam, sok élményben
volt részem, mint Pócsmegyer település
kézbesítője.
Az élmények többsége nagyon pozitív volt, de előfordult olyan negatív dolog,
amelyre nem szívesen emlékszem vissza,
de sajnos ez az élet velejárója.
Szeretnék sokáig nyugdíjas lenni, legalább annyi ideig, mint Jáhnerné Juci néni,
akinek a helyére kerültem sok-sok évvel
ezelőtt.
A település valamennyi lakójától szeretnék elköszönni, mint volt kézbesítő, ugyanakkor mint pócsmegyeri lakos
remélem, hogy mindenkivel néha-néha
azért találkozni fogok.
Kérem, hogy utódomat olyan szeretettel fogadják, ahogyan az évek során engem
is megszerettek.
„ Helyem én most átadom,
az én kedves utódom
folytassa, mit elkezdtem,
SEGÍTSÉTEK Őt ebben!”
Szeretettel gondolok mindenkire:
■ „Postás” NÓRA

www.pocsmegyer.hu

Kisbiro_2014_majus_NYOMDA.indd 14

2014.05.17. 21:16:25

Pócsmegyeri Kisbíró
2014. május 20.

„Ripacsok” / Köszönet
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A “Ripacsok” nevű
amatőr együttes
alakulásáról…
Amikor megépült a Leányfalui felújított művelődési ház, óhatatlan volt, hogy oda programokat kell létrehozni. Mindehhez azonban pénz nem volt, ezért találtam ki az amatőrök összehozását. Jártam az üzleteket,
bejártam a könyvtárba, az utcán is megfigyeltem az embereket és akit erre alkalmasnak találtam, meghívtam.
Főleg azok az emberek maradtak a csoportban, akiknek egyéb munkájuk nem volt és ambicionálták a szerepvállalást. Műsorpolitikám az volt, hogy olyan darabokat mutassunk be, amihez kevés szereplő is elegendő. A műfaj tehát adott volt, mégpedig a kabaré. Énekelni sajnos közülük csak kevesen tudnak és azt megpróbálom kihasználni. A mintegy három év alatt már tizenkét bemutatót tartottunk, közülük kettő eltért a kabaré műfajától, írtam számukra komplett darabokat.
Jelen pillanatban egy nagyszabású darab előkészítésén fáradozok. Három faluból szedem ös�sze a szereplőket kiegészítve a csapatunkat. A három falu: Leányfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor.
Bízom a sikerükben, egyben várom az újabb jelentkezőket.
■ Bolba Lajos

Köszönet

Tisztelt Pócsmegyeri-Surányi Lakosok!
Az alábbi kedves levelet kaptuk Molitorisz Mártától, aki soksok éven át volt nagyon kedves ügyfelünk:
„Tisztelt Önkormányzati Munkatársak!
Ezzel a virággal szeretném megköszönni sok éves munkájukat,
segítségüket és türelmüket, amivel megkönnyítették a „pesti
gyütt-mentnek” az életét és lehetővé tették, hogy igazán otthon
érezze magát Pócsmegyeren.
Remélem ez a rózsa is olyan szép lesz Önöknél, mint az udvarukat díszítő másik.
Tisztelettel és szeretettel
Molitorisz Márta egykori Sziget úti lakos”
Budapest, 2014. április 13.
Kedves Márta!
Köszönjük a kedves sorait és kívánunk minden ügyintézőnek ilyen kedves, figyelmes ügyfelet, egyszóval EGY KEDVES EMBERT!
A hivatal dolgozói nevében: Kajos Lászlóné
www.pocsmegyer.hu
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TeSzedd / gyermeknap

TeSzedd
A „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2014!” nevű országos
hulladékgyűjtési akcióval Magyarország is csatlakozott a „Let’s Clean
Up Europe!” elnevezésű összeurópai
kezdeményezéshez, amit az Európai
Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg. 2014.

Az összegyűtjött szemét

védelmi eligazítás és terep felosztása után 2-3 fős csoportokban, zsákokkal, gumikesztyűkkel felszerelkezve elindultunk gyalog, biciklivel,
autóval a szemétszedésre. Bár az első
körbetekerős feltérképezés után nem
tűnt nyomasztóan szemetesnek településünk, a végeredményen magunk
is meglepődtünk. Ezek pedig csak az
„összeszedhető” szemetek. Sok autógumit, sittet, lomtalanítási hulladékot is találtunk, aminek összegyűjtésére ez az akció nem adott keretet.
Nagyon kedves pillanat volt,
amikor Andi talált a Duna-parton
egy igazi palack postát, amelyben
Pilismaróton táborozó diákok üzentek. A megadott szám felhívása után
derült ki, hogy ezt 2 évvel ezelőtt
küldték el. Jól éreztük magunkat,

Palack posta
jó volt látni, hogy számíthatunk egymásra és szívből reméljük, hogy legközelebb kevesebb kupac szeméttel
kell megküzdenünk.
■ Kovács Mária

május 10-én a kontinens 28 országának polgárai töltötték a napjukat
szemétszedéssel, mi is ezt a napot
választottuk. Csatlakoztunk az akcióhoz és létrehoztunk egy találkozási
pontot Pócsmegyeren.
A Vata Kör és a Surányi Fürdő
Egyesület közös felhívására sokan
jelentkeztek. Balla Ernőné, Bartháné
Varga Mária, Bucsok Zoltán, Glück
Anita, Glück Zsuzsa, Gombás Jenő,
Gölöncsér Judit, Holler-Rácz Barbara és két gyönyörű kislánya, Kandáné
Vakán Erzsébet, Kirchner Andrea,
Kovács Mária, Léginé Veréb Katalin, Marosi Judit, Suszt Márti és tündéri kisfia, Szabó Erika, Szőcs Péter
és Várnoki Mónika részvételével egy
nagyon lelkes, környezettudatos csapat fogott hozzá Pócsmegyeren és
surány területén a szemét összeszedéséhez.
A surányi Napsugár téren találkoztunk, és nagy örömmel fogadtuk
Gombás Jenő alpolgármester segítségét mind a szemét összeszedésében,
mind pedig a találkozási helyre való
elszállításában. A szükséges munka-

A csapat
www.pocsmegyer.hu
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