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gondolatok / közmeghallatás

Amint azt minden helybéli tud-
hatja, községünkben az elmúlt 
időszakban jelentős változások 
történtek, történnek. 

A három, jelenleg futó nagy 
beruházás menetrendszerűen, 
rendben halad, a menetközben 
felmerülő esetleges problémák, a 
projektek elkészültének szabott 
határidőket nem módosítják.

A település egy részét érintő 
csatornázási munkálatok néhány 
kisebb probléma kivételével a 
megfelelő ütemben, menetrend-
szerűen zajlanak. Jó hír a Lako-
soknak, hogy a projekt előrelát-
hatólag a megadott határidőre 
elkészül, így augusztus végére a 
csatornahálózat minden eleme 
a helyére kerül, megszüntetve 
ezzel az útlezárásokból adódó 
problémákat, kellemetlensége-
ket.  A munkálatok befejeződé-
séig kérjük a Lakosság szíves 
türelmét. 

Az Inkubátorház látványos 
épülése is feltűnhetett az arra 
járóknak. A vállalkozásokat segí-
tő, konferencia és rendezvény-
központként, is üzemeltethető 
épület – amely a helyi igénye-
ket is kielégítheti –, kivitelezése 
is a terveknek megfelelően zaj-
lik. E hónap végétől megkezdő-
dik a műszaki átadás folyamata, 
a nyár folyamán ennek befejezté-

vel, valamint a szükséges enge-
délyeztetési eljárások lefolytatása 
után birtokba vehető lesz. 

A nyári hónapok magukban 
hordozzák a vízparton való tar-
tózkodás utáni vágyakozást. Köz-
ségünkben a Pázsit tó partján 
erre is lehetőség nyílik. A part 
déli részének rendezése jelen pil-
lanatban még folyamatban van, 
a tó aljának iszaprétegtől való 
megtisztítása azonban már meg-
történt, a vízminőség így előnyé-
re változott. A strand a Klíma-
park projekt kivitelezése alatt 
akadálytalanul üzemel, büfével, 
és egyéb szórakozási lehetősé-
gekkel várja az érdeklődőket. A 
tó, illetve a község adottságai fel-
tűntek a triatlon sport kedvelői-
nek is, így július 19-én a sporto-
lók tesztnapot tartanak a tavon, 
ezzel is jó hírünket keltve az 
országban.

Többször merült már fel 
problémaként a surányi Duna-
part strandként való használatá-
nak kérdése. Az elmúlt hónap-
ban egy konferencián vettem 
részt Gödön, ahol a dunai stran-
dok kialakításának és fejlesztésé-
nek lehetőségéről hangzottak el 
előadások. A konferencián kide-
rült, kijelölt fürdőhely létesítése 
mind jogi, mind gyakorlati szem-
pontból igen időigényes, bonyo-

lult, ám nem lehetetlen feladat. 
A képviselőtestület a követke-
ző években mindenképpen zász-
lajára tűzi a surányi Duna-part 
fürdőzésre alkalmassá tételét, az 
engedélyeztetési és kivitelezé-
si eljárás hosszadalmas  folyama-
ta alatt, kérjük a Lakosság szíves 
türelmét.

Fontos információ a nyári 
szünet idejére, a sportot kedvelő 
Lakosoknak: az Önkormányzat 
segítségével elkészült a strand-
röplabda-pálya a surányi Duna 
sétányon, amelyen szerda estén-
ként szervezetten, egyéb idő-
pontokban egyénileg, díjmen-
tesen használható. A röplabda 
mellett, térítésmentes tenisze-
zésre is van lehetőségük az itt 
élő gyermekeknek, szerdánként 
8 és 11 óra között. Köszönet ille-
ti a lehetőségért Asztalos Lajost, 
a teniszklub vezetőjét.

Kérem a Tisztelt Lakosokat, 
hogy a beruházásokkal, illetve az 
Önkormányzat által szervezett 
programokkal kapcsolatos tájé-
koztatásért, kísérjék figyelem-
mel a község honlapján (www.
pocsmegyer.hu), illetve a Kis-
bíróban, valamint a hirdetőkön 
elhelyezett információkat.

Szente Olivér
Gyimesi János fotói 

a címlapon láthatóak

Gondolatok a Pócsmegyeren zajló beruházásokról

KözmeGhAllGAtás, 
lAKossáGi fórum

Pócsmegyer önkormányzata 
2015. július 24-én, pénteken 18 órakor 

surányban, a Civilek házában (Akácos u. 17.) 
KözmeGhAllGAtást tArt, 

melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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A Képviselő-testület 2015. 
május 28-án tartotta rendes 
ülését.
Az 1. napirendi pontban a 
Civil szervezetek beszámolója 
hangzott el a 2014.évben vég-
zett munkájukról, amelyet tel-
jes terjedelmében megtalálnak 
honlapunkon. 

A 2. napirendi pont kap-
csán Kovács László r. alezredes 
beszámolóját hallgatták meg a 
Képviselők, illetve a megjelent 
vendégek. A Szentendrei Rend-
őrkapitányság 2014. évben 
végzett rendőri tevékenységé-
ről és a község közbiztonsá-
gi helyzetéről az alezredes úr 
az alábbi tájékoztatást adta: A 
Szentendrei Rendőrkapitány-
ság 2014. évben tovább haladt 
a szervezett belső működése 
fejlesztésének, illetve az állo-
mány munkavégzési színvona-
lának javítása útjan. Rendőr-
kapitányságunk leterheltsége 
nem változott. Teljes területe 
az agglomeráciot érinti. A bűn-
ügyi felderitési mutatók vonat-
kozásában jelentős javulás 
figyelhető meg a 2013-as évhez 
képest, az elrendelt nyomozá-
sok számának csökkenése mel-
lett. A közrendvédelmi szolgá-
lat mutatói javulást mutatnak, 
a közterületi órák száma nőtt. 
A lakosságot leginkább irritá-
ló, közterületen elkövetett bűn-
cselekmények esetében csök-
kenést sikerült elérni, még a 
közterületen történt, kiemel-
ten kezelt bűncselekmények 
eseteben is. A komoly problé-
mát abban látja, hogy a szemé-
lyi sérüléssel járó közlekedé-
si balesetek száma 2014. évben 
8 %-kal emelkedett 2013. 
évhez képest. A halálos balese-
tek száma sajnálatos módon 

2-ről 7-re nőtt. A baleseti okok 
között nagy számban szerepel 
a megengedett sebesség túllé-
pése, de sajnos az ittas vezetés 
sem ritka ezen a területen.

A 2014-es év során a köz-
rendvédelmi szolgálati ág leg-
inkább egy időben 2 járőr 
párt, de alkalmanként 3 járőr-
párt is képes volt a közterü-
letre vezényelni. Megállapít-
ható azonban, hogy a 3 bűn-
ügyi szempontokból is jól 
elkülöníthető terület (Viseg-
rád Rendőrörs+Tahitótfalu 
Rendőrörs illetékességi terü-
lete, Pomáz Rendőrörs ille-
tékességi területe, valamint 
a Közrendvédelmi Osztály 
illetékessegi területe) megkí-
vánná az egy időben törtenő 
3 jarőr pár vezénylését, így az 
erre való törekvés folyamatos. 
A közterületi jelenlét helyze-
tére kiemelkedő hatással bírt a 
19 megyés feladatterv kapcsán 
fizetett túlórából az illetékessé-
gi területre vezényelt állomány. 
Ennek segítségére napszakon-
ként további egy-két járőrpá-
rossal voltunk képesek a létszá-
mot növelni napi 8, illetve 12 
órában.

A 2014. évben elért eredmé-
nyeink megtartását, javítását, 
valamint a meglévő hiányos-
ságok kijavítását tervezzük a 
2015. évben, így a főbb célkitű-
zéseink a következők:
 A személyi sérüléssel járó 

közúti közlekedési balesetek 
számának csökkentése.

 A közterületi tevékeny-
ség fokozása, az intézkedési 
aktivitás javítása.

 Az állomány kommuniká-
ciójának fejlesztése, magas 
szintű jogszolgáltatás.

 A bűnügyi eredményesség 

további javítása, az éven túli 
és 180 napon túli nyomozá-
sok számának csökkentése, a 
folyamatban lévő ügyek szá-
mának csökkentése.

 A vizsgálati osztályvezető 
helyettesítésének megoldá-
sa.

 Az igazgatásrendészeti terü-
let eredményeinek megőrzé-
se.

 Az illetékességi terület köz-
biztonságának, közlekedés-
biztonságának, a lakosság 
biztonságérzetének javítása.

Azt kérte a Civil szerveze-
tektől, hogy vegyék fel, illetve 
tartsák folyamatosan a kapcso-
latot, hogy az általuk szervezett 
rendezvényeken is meg tudja-
nak jelenni és minél több fóru-
mon lehetőséget tudjanak biz-
tosítani a lakosság közlekedés-
biztonsággal kapcsolatos tájé-
koztatására.

A 4. napirendi pont témája 
a Pro Pócsmegyer Településfej-
lesztési Kft. 2014. évi mérlegbe-
számolójának elfogadása volt.

Az 5. napirendi pont kapcsán 
Simon Zsuzsanna gazdálkodási 
előadó tájékoztatta a Testületet, 
hogy a benyújtott beszámolóból 
látható, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása egész évben sta-
bil, konszolidált volt. Elmondta, 
hogy az előző három-négy évhez 
hasonlóan 2014-ben is pénzügyi 
tartalékkal zárta önkormányza-
tunk az évet.

Az aktuális témák kereté-
ben a Testület elfogadta a Tető-
tár Kft. ajánlatát a Civilek Háza 
épülete hátsó teraszának befe-
désére.

A jegyzőkönyv teljes terje-
delmében megtalálható a www.
pocsmegyer.hu honlapon.

önKormányAzi híreK
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magyar védőnői szolgálat

Idén ünnepel jük a Magyar Örökség dí jas,  a 
Hungrikumok közé került, Magyar Védőnői Szolgálat 
alapításának 100 éves évfordulóját. 

1915. június 13-án alakult meg a mai védőnői szol-
gálat elődje, a Stefánia Szövetség. 

Az első világháború hatalmas embervesztesége, a 
születésszám csökkenése, a csecsemőhalandóság növe-
kedése, az egyre rosszabbodó egészségügyi viszonyok 
mind sürgetőbbé tették a problémák megoldását az anya 
és csecsemővédelmi munka területén.

 A korszak haladó gondolkodású orvosai, közméltó-
ságot betöltő politikusai, nemes lelkű arisztokratái fel-
ismerték és támogatták az anya- és csecsemővédelemre 
irányuló segítő munka szükségességét, valamint javasla-
tot tettek egy országos szervezet kiépítésére.

A Stefánia Szövetségnek megalakulásakor két fő cél-
kitűzése volt: a csecsemőhalandóság csökkentése és 
a nemzet számbeli erősbítése. A problémakör Euró-
pa-szerte jelentkezett, a megoldásban azonban a magyar 
módszer, merőben más volt.

Európában központokat hoztak létre, ahova az anya 
bevihette a gyermekeit ellátásra, Magyarországon, 
pedig: „Az egész akció gerincét a hivatásos és megfe-
lelően kiképzett védőnői szervezetnek kell képeznie. 

Miképpen az egész közegészségügy az orvosi karon, a 
szülészet a jól képzett bábákon nyugszik, azonképpen 
az anya- és csecsemővédelemnek az elméletileg és gya-
korlatilag képzett hivatásos védőnői testületeken kell 
nyugodnia”.

Tauffer Vilmos így fogalmazta meg az anya- és cse-
csemővédelem „magyar módszerét”:

„Minekünk be kell hatolni a nép közé, hajlékában 
kell felkeresni őt, be kell férkőznünk bizalmába, le kell 
küzdenünk előítéletét az új iránt és ki kell ragadnunk a 
rossz szokások és babonák karmaiból, ha arra várunk, 
hogy ő jöjjön hozzánk tanács- és segélyért: ügyünk vesz-
ve van... Ehhez a munkához a társadalom saját gyerme-
ke szükséges, aki többé-kevésbé bizalmasa a szülőanyá-
nak és a családnak.

Az anyát otthonában felkeresni és bizalmát megnyer-
ni, nevelve vezetni csecsemője szoptatása és egészség-
ben való felnevelése érdekében.” 

„Nem a betegség gyógyítása a cél, hanem a tanítás, 
oktatás mellett elsősorban minden olyan körülmény 
elhárítása, mely a jövő generáció fejlődését és életképes-
ségét károsan befolyásolhatja.”Ez a gondolat ma is érvé-
nyes. Lásd: Küldetési nyilatkozat

A kezdeti törekvések és a jól szervezett szakmai 
munka eredményeként és elismeréseként a hálózatot 
fokozatosan és folyamatosan bővítették.(Részletes tör-
téneti áttekintés: a pócsmegyeri és a centenáriumi hon-
lapon.)

Pócsmegyeren, az első védőnő, akiről tudomásom 
van, Herr Lajosné, Irénke néni volt. Ő a Kossuth út 
egyik házában, egy szobában lakott és tartott tanács-
adást is. 1966-tól találtam nyilvántartókat, amiket ő 
vezetett. 2-9 gyermek született azokban az években. 
1973-tól 2006-ig Dr. Kálmán Tihamérné, Marika látta 
el a települést, Szigetmonostor községgel együtt. Nehéz 
körülmények között, de nagy megbecsülésben, szere-
tetben dolgozhatott. 1988-ban én is az ő szárnyai alatt 
végeztem vidéki nagygyakorlatomat. Jól emlékszem, 
hogy abban a hónapban 1 várandós volt az egész faluban 
és egész évben 6 gyermek született. Akkor még a fűtést 
olajkályha biztosította.

Marikát, nyugdíjba vonulása után 1 évig Bagó-Hor-
váth Csilla (jelenleg Szigetmonostor védőnője) követte.

 2006-ban a megemelkedett (20 fölötti) születés-
szám miatt Pócsmegyer külön vállhatott Szigetmonos-
tortól.

 Így tudtam én is megpályázni a védőnői állást. 2007. 
03. 01-től dolgozhatom ebben a kedves közösségben. Az 
itteni embereknek hála, a mai napig nagyon szeretem a 
munkámat!

Ez úton szeretném megköszönni elődeimnek a falu 
érdekében végzett sok áldozatos munkáját és jó egész-
séget, hosszú életet kívánok Marikának és Csillának is!

Gyöngyösiné 
Baranyi Mária Éva védőnő

100 éves a Magyar Védőnői Szolgálat
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Középpontban a gyerekek
A Szentendrei Rendőrkapitányság rendőrei az elmúlt 
hetekben számos helyi rendezvényen vettek részt bűn- 
és baleset-megelőzési programokkal, több óvodai és 
iskolás gyerekcsoportot pedig a rendőrkapitányság épü-
letében fogadtak. A programokon a gyerekek ügyessé-
gi pályán tehették próbára közlekedési ismereteiket, 
megtekinthették a szolgálati gépkocsikat, motorokat, 
betekintést nyerhettek az 
ujjnyomatvétel és a fény-
képezés rejtelmeibe, vala-
mint a rendőrök sebesség-
mérő készülékkel meg-
mérték, hogy milyen gyor-
san tudnak futni. 

A gyerekek valamennyi 
helyszínen nagyon élvez-
ték a programokat. 

A pócsmegyeri Baran-
goló Óvodában megtar-
tott rendőrnapon készült 
fotók a 27. oldalon látha-
tók.

Családi Játszónapok
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársai családi játszóna-
pokat rendeznek a nyári szünidő alatt szer-
dánként 10-14 óráig az alábbi települése-
ken. Bővebb információ a településen kihe-
lyezett plakátokon lesz látható.

MIKOR: HOL:

2015. június  24. SZIGETMONOSTOR  (Faluház)

2015. július 1. PILISSZENTKERESZT

2015. július  8. LEÁNYFALU (Faluház)

2015. július  15. PÓCSMEGYER (Művelődési Ház)

2015. július 22. TAHITÓTFALU (Szabadidő  Park)

2015. július  29. BUDAKALÁSZ Családsegítő Szolg.)

2015. július  29. KISOROSZI (Játszótér)

2015. augusztus 5. VISEGRÁD (Művelődési Ház)

2015. augusztus 12. DUNABOGDÁNY (Művelődési Ház)

2015. augusztus 19. PILISSZENTLÁSZLÓ (Polgármesteri Hiv.)

2015. augusztus 26. SZENTENDRE (Családsegítő szolg.)

középpontban a gyerek
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Helyzetemből adódóan jól tudom, 
hogy csodálatos, ha az embernek 
kicsi gyermekei vannak, de azt is 

tudom, hogy szükséges kilépni 
kicsit az anyaszerepből, ami egyéb-
ként huszonnégy órás munkakör, 
és valamilyen hobbyval, sporto-
lással vagy kreatív tevékenységgel 
kiszakadni a hétköznapok mono-
tóniájából. Hadar Judit, települé-
sünk egyik aktív lakója, azonkívül, 
hogy különleges szörpöket készít, 
a rózsaszörpje például mesés, 
regényírásba kezdett. Regényt írni, 
pontosabban krimit írni, ahogyan 
azt Judit tette, nem egyszerű. Szó-
rakoztató, izgalmas krimit írni 

pedig még kevésbé. Neki sikerült, 
méghozzá elsőre, hiszen ez az első 
regénye. 

A könyv bemutatására Pócsme-
gyeren június 12-én került sor 
a művelődési házban, ahol Karsai 
Gábor beszélgetett a szerzővel. Én 
személy szerint nagyon szeretem a 
könyvbemutatókat. Mindig izgalmas 
találkozni az írókkal, még akkor 
is, ha már évek óta ismerjük őket, 
hiszen ilyen alkalmakon egészen 
más szerepben vannak jelen. Érde-
kes információk derülnek ki a köny-
vekről és keletkezési körülménye-
ikről. Ez most is így volt. Azok szá-
mára, akik nem tudtak jelen lenni, 
elárulom, hogy a Barrow név, ami 
írói álnév és a főszereplő neve is 
egyben, nem csak talicskát jelent 
angolul, hanem sírhantot is. Jó 
név ez egy cinikus San Franciscó-i 
magánnyomozónak, akinek jól vág 
az esze, ügyesen verekszik és még 
humora is van. 

Ajánlom a regényt mindenkinek, 
aki izgalmas, szórakoztató olvas-
mányt keres a nyárra. Az írónőtől 
megvásárolható Surányban a Nap-
sugár téri piacon, de természetesen 
kapható a nagyobb könyvesboltok-
ban és az online könyvkereskedé-
seknél is. 

Elolvasása  után pedig  fe l 
lehet tenni a polcra Rejtő Jenő és 
Lawrence Block regényei mellé, 
hogy a család többi tagja is köny-
nyen megtalálja, de hagyjunk egy kis 
helyet, mert előreláthatóan ősszel 
megjelenik Daniel Barrow egy újabb 
nyomozásának története.  

Schandl Eszter

a surányi agatha christie

A surányi Agatha Christie
Daniel Barrow (Hadar Judit): Bóra
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családi összefogás

A Surányi Fürdő Egyesület egész 
napos családi programot szervezett 
2015. június 6-án. Sajnos az isko-
lai kirándulások pont erre a hétvé-

gére estek, és bár tudtuk, hogy jó 
idő lesz, ez volt az első olyan hét-
vége, amikor a napsütés a Duna 
partra csalogatta a családokat, így 
nem volt számos jelentkező a csa-
ládi akadályversenyre. Aki eljött, az 
viszont jól érezte magát, hiszen mi 
hetek óta készültünk erre az ese-
ményre! Az akadályok legyőzésé-
re Pócsmegyeren várta Kajos Ani a 
csapatokat a révnél, akik a regiszt-
rálás után indulhattak a megmé-
rettetésre. Pócsmegyeren And-
rás Ildiéknél Nagy Brigitta közre-
működésével kvíz kérdésekre vála-
szoltak, majd Zsigmond Daniéknál 
Labundy Norbert segítségével, az 

állatokkal kapcsolatos ismeretekről 
adtak számot a versenyzők. Ezután 
Surány felé vehették az irányt, ahol 
egy újabb akadály legyőzése kereté-

ben minden családtag megmutathat-
ta ügyességét és pontokat szerezhe-
tett a nagy cél elérése érdekében. A 
szervezők (Labundy Kati és Berci) a 
különböző korosztályokra felkészül-
ve „nehezítették” a harmadik aka-
dályt, elmondhatom, hogy az egyik 
csapat alig több mint két éves kislá-
nya igencsak lepipálta a nagyobba-
kat is az ügyességével! 

Továbbhaladva újabb kvíz kérdé-
sekkel és ügyességi játékkal várták 
a szervezők a csapatokat a Napsugár 
téri presszónál. Nagy Brigitta szer-
vezőnknek köszönhetően, az ügyes-
ségi akadály legyőzése itt is rendben 
megtörtént.       Akik idáig kitartot-
tak a nagy meleg ellenére, eljutot-
tak a kisközérthez. Itt volt az utolsó 
akadály, az utolsó családi fejtörő! Itt 
Gálffy Zsuzsa és Kajos Ani tette fel 
a kérdéseket a csapatoknak. 

Nem feledkeztünk meg a picikről 
sem, ők délután a homokos stran-
don homokvárat építhettek, meg-
mutathatták, hogy ki a legügyesebb! 

A Surányi csárdánál – itt köszön-
jük Légrádi úrnak a közreműködé-
sét, valamint köszönjük a lehető-
séget, hogy biztosították számunk-
ra a helyszínt és az üstöt - a csapa-
tokat paprikás krumplival vendégel-
tük meg, amíg az eredményhirdetés-
re vártak. A főzésben Toncsi kony-
hája segített nekünk, így a paprikás 
krumpli igazán finom és ízletes volt! 

A napot az NKA támogatásával 
élő zenés táncházzal zártuk, (Éles 
Laci és zenész társai húzták a talp-
alávalót) ahol a gyerekek és a szü-
lők együtt táncolhattak, örülhettek 
az együtt eltöltött szép és tartalmas 
napnak.  

A szervezésben közreműködőknek 
egész nap Gombás Jenő segített, aki-
nek ezúton is köszönjük a segítségét. 

Rendezvényünket lelkes önkén-
tesek és adományozók is segítet-
ték. Hálás köszönet illeti a Movimax 
Kft-t, (szerszám és gép kiskereske-
delem, internetes kiskereskedelem) 
BlueRed Kft-t, (épületgépészet, vilá-
gító csaptelepek) Hydrodrilling Kft-
t, (víz-gázszerelés, légkondicioná-
ló szerelés, kútfúrás) Bodor Gyu-
lát, (élelmiszerbolt) Simpex Kft-t, 
(árnyékolás technika) Úrhegyi Szil-
viát, (adományozó anyuka) Varjú 
Tamást, (egyéni vállalkozó, kőmű-
ves), Borossa Attilát (víz-gázszere-
lés), Surányi Rév és Élelmiszer Kft-t 
(a surányi közért Ágiját, aki min-
dig mindenben támogatja a közös-
ségi eseményeket!) Rácz Fogadót 
(családi és céges események, étte-
rem, fogadó Kisorosziban) akik nye-
remény felajánlásukkal támogatták a 
családi rendezvényt, és természete-
sen a szervezőknek, és a családi csa-
patoknak. 

Terveink szerint a nyár végén 
(augusztus vége) szeretnénk egy 
hasonló rendezvényt szervezni, ahol 
reményeink szerint több csapat kép-
viselteti magát, és részese lesz egy 
vidám napnak!     

  Surányi Fürdő Egyesület

Családi összefogás egy családi élményért! 
2015. június 6-án Pócsmegyeren és surányban!

A református 
egyházközség 

állandó 
alkalmai:
Vasárnap 10.30 
istentisztelet és 

gyermek istentisztelet
Hétfő 18.00 bibliaóra

Csütörtök 10.00 
baba-mama kör
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állatkerti buszos 
kirándulás

Buszos kirándulást szervezek a 
budapesti Állatkertbe 2015. júli-
us 21-én kedden. Jegyárak: 

Csoportos felnőtt 
jegy 
Minimum 10 fős 
szervezett felnőtt 
csoportok részére

2000 Ft/fő

Csoportos gyermek 
jegy (2-14 éves 
korig) 
Minimum 10 fős 
szervezett gyermek 
csoportok részére

1300 Ft/fő

Csoportos diák 
jegy (érvényes 
diákigazolvánnyal) 
Minimum 10 fős 
szervezett diák 
csoportok részére 

1400 Ft/fő

Csoportos 
nyugdíjas jegy 
Minimum 10 fős 
szervezett nyugdíjas 
csoportok részére

1500 Ft/fő

Buszköltség: 1000Ft/fő (40 fő 
esetén)

Jelentkezni lehet július 
10-ig Szőcs Péternél 20/315-
9068, rendezveny@pocsmegyer.
hu

GÁTVÉDŐK 
nAPJA

2015. július 17. 19-22-ig
Civilek Háza 

(Surány Akácos út 17.)
Batyus buli, azt eszünk-iszunk 
amit hozunk! Zenei kéréseket 
a rendezveny@pocsmegyer.hu  

címre várom.
Hogy ne csak 

a bajban legyünk együtt!

Ingyenes sportolási lehetősé-
gek Surányban.

STRANDRÖPLABDA:
Az Önkormányzat munkatár-
sainak segítségével megépült a 
strandröplabda pálya Surányban 
a Dunasétányon a teniszpályá-
nál! Vettünk strandröplabdákat 
is így szerdánként 18-19:30-ig 
igazi derbik várják az érdeklő-
dőket. Aki akkor nem tud jönni 
természetesen a pálya bármikor 
térítésmentesen használható.

INGYENES TENISZ:
A surányi Teniszklub vezetője 
Asztalos Lajos bácsi felajánlotta, 
hogy a surányi-pócsmegyeri gye-
rekek szerdánként 8-11-ig ingye-
nesen használhatják a teniszpá-

lyát a Dunasétány 37-ben. 
Bejelentkezés: 
Asztalos Lajos 06-26-395-388
 
Köszönjük szépen a felajánlást!

irány surány 
fesztivál 

2015.
In medias res kezdem a legizgal-
masabb és legtöbbször elhang-
zott kérdés megválaszolásával. 
Igen az idén 70 éves Hobo, Föl-
des László és bandája koncerte-
zik nálunk! Eredeti zenék erede-
ti zenészekkel (hisz itt lesz Póka 
Egon is).

Az Irány Surány feszt i-
vál idén nyolcadik alkalommal 
kerül megrendezésre. Ez idő 
alatt kinőtte magát a térség leg-
nagyobb élő zenei fesztiváljá-
vá. Idén külön kihívást jelentett, 
megfelelni az elmúlt évek táp-
lálta magas elvárásoknak illet-
ve új színfoltot vinni a fesztivál 
életébe. Úgy gondolom idén is 
sikerült az élő zenét játszó zené-
szek krémjét elcsábítanunk a 
szigetre. Külön nem sorolom fel 
a fellépőket, hisz az a plakáton 
pontosan olvasható, azt viszont 
kiemelném, hogy közülük két 
zenész és egy zenekar kapott 
idén rangos díjat. Az Artisjus 
zenei gálán a legjobb könnyűze-
ne szerző Bencsik-Kovács Zol-
tán a Honeybeast gitárosa lett, 
míg a szövegírói életműdíjat 
Földes László Hobo kapta. Ezen 
felül a világ 10 legjobb triboute 
zenekarába bekerült a Blacbirds 
a We love Budapest szavazatai 
alapján. Igencsak neves társa-
ság!

Hagyomány, a fesztiválon, 
hogy szombaton ebédszünet-
ben ifjak és idősebbek együtt 
énekelgetnek. Idén erre a célra 
a Surányban élő Csoóri Sándor 

Állatkerti kirándulás, gátvédők napja, ingyenes sportolás, Surány fesztivál stb...

surány
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Sündi, junior príma díjas népze-
nészt a helyi zenészekkel felál-
ló Kerek zenekar vezetőjét sike-
rült megnyernünk. A szoká-
sokhoz híven a jól ismert nép-
dalok mellett újakat is taní-
tanak majd, a táncos lábú-
ak pedig kedvükre karikázhat-
nak Csoóri Juliannával. Együtt 
eszünk megint Surányért, hisz 
a tavalyi felajánlásokból és az 
Önkormányzat támogatásá-
val, már megkezdődtek a Civi-
lek Háza udvarának befedésé-
hez szükséges tervek elkészí-
tése. Idén a Civilek Háza tech-
nikai feltételeinek(hangosítás, 
projektor stb) megteremtéséért 
eszünk együtt!

A nem is olyan régmúltban 
még Pócsmegyerrel közös tele-
pülésről, Leányfaluról a Szekér 
Színház lesz vendégünk, akik a 
Madách Színház művésznője,  
Póka Éva vezetésével a magyar 
színjátszás virágkorát idézik 
meg, elhozva a fesztiválra köz-
ségünk díszpolgárának Móricz 
Zsigmondnak  házasságról szóló 
remekműveit feldolgozó Szere-
lem című darabját.

Településünk művészei, közül 
Dluhopolszky László Exelence 
díjas karikatúrista, is rajzol kari-
katúrákat szombaton a rendez-
vényen.

G y e r m e k p r o g r a m o k b ó l 
sem lesz hiány, hisz szomba-
ton egész napos játszóház és 
kézműveskedés várja a gyereke-
ket. Kipróbálhatják a fazekasság, 
a tűzzománc és a foltvarrás tech-
nikáit.

Idén ismét lesz véradás. 
Jó lenne megdönteni a tavalyi 
rekordot. Kérem minden vér-
adó tajkártyát és személyi igazol-
ványt hozzon.

Mindenkit várunk nagyon sok 
szeretettel:

Szőcs Péter 

KÉZMŰVES 
foGlAl-

KozásoK 
surányBAn

Júliusban csütörtökön dél-
előttönként, 9 és 12 között 
kézműveskedni  és  j á tsza -
ni várom a gyerekeket a Civilek 
Házába (Surány, Akácos út 17). 
A  g y e r e k e k r e  f e l ü g y e l e -
tet biztosítok, de az ügyes 
kezű anyukákat és nagyma-
mákat  is  sz ívesen várom, 
együtt alkotni a gyerekekkel. 
Többféle technikát fogunk kipró-
bálni, többféle nehézségi szin-
ten. Az ezt követő időben a 
ház kertjében játszunk, kavi-
csot, kagylót gyűjtünk a Duna 
parton. Az elkészült műve-
ket haza lehet vinni. A foglal-
kozásokra koszolható ruhá-
ban érdemes jönni. Tízórait és 
innivalót hozzatok magatokkal. 

Program: 
július 2.: bábkészítés
július 9.: szélcsengő készítés
július 16.: nemezelés
július 23.: üveg- és kavicsfestés
július 30.: papírsárkány készítés

A foglalkozások ára 1500 Ft/
fő/alkalom, testvéreknek 1000 
Ft/fő/alkalom. 

Mindenkit szeretettel várok:
Gottweisz Tímea: 
06/20 296-77-74

Szőcs Péter

Állatkerti kirándulás, gátvédők napja, ingyenes sportolás, Surány fesztivál stb...

surány

Útonállók
A kutya az út közepén áll. Áll 
és néz. 

– Ne rohanj el, nem bán-
talak! Csak beszélni akarok 
veled! Mit keresel már megint 
itt?! Jó neked ebből a sáros 
tócsából inni? Jó neked a szét-
tépett nejlonzacskóból a sze-
metet kienni, bundát szaggatva 
kerítéseket széttépni, bandáz-
ni a sorstársaiddal? Ez lenne a 
hőn áhított, mámorító szabad-
ság? Már megint meglógtál ott-
honról? Otthonról?! Van neked 
olyan? Milyen otthon lehet 
az, ahonnan mindig meg kell 
szökni? Milyen gazda az, aki-
nek sohasem hiányzol? Hon-
nan jöttél, és hová mész? Hol 
vagy te ebben az ember által 
szabott szűk kis sávban, ami 
a fojtogató imádat és az oldal-
ba rúgás között van? Találtál 
ma már tüzelő szukát? Vagy te 
magad vagy az? Van egyáltalán 
neved, chiped, pórázod, vagy 
csak bolháid? Mennyit ér a te 
kutyaéleted? Na, mennem kell. 
Menj te is, először az út köze-
péről, azután valamerre! Hátha 
összeakadsz előbb-utóbb azzal 
a hülye gazdáddal. Ha van!

 „Az egyetlen olyan emlős 
állatfaj, amely tudományos 
nevében megkapta a familiáris, 
azaz a családhoz tartozó jelzőt, 
a kutya” /Wikipédia/

A Felelős Állatbarátok Egye-
sülete (FÁBE) 2013-as adatai 
szerint Magyarországon a kóbor 
kutyák száma meghaladja a szá-
zezret.(A „csak” kóborló kutyá-
kat nem tartják számon!)

Karádi György, Surány
A szerző saját grafikájával 

illusztrálta írását 
(a szerkesztő megjegyzése). 
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A kuvasz „nemzeti kinccsé” lett 
nyilvánítva, a többi 8 magyar faj-
tával együtt. Puli, mudi, pumi, 
komondor, magyar vizsla, drótsző-
rű magyar vizsla, magyar agár és 
az erdélyi kopó. 

Ez a tény, egy magyar érzüle-
tű, - honát, kultúráját, hagyomá-
nyait tisztelő - embernek megdob-
bantja a szívét. 

A kuvasz egy pásztorkutya. 
Párhuzamosan a komondorral a 
nyájak, gulyák, a vadaktól, rablók-
tól való védelmére tenyésztették ki 
eleink. Színe fehér. A fehér színre 
való szelektálása azért volt fontos, 
mert a pásztor éjjel jobban meg 
tudta különböztetni a rablóktól és 
a vadaktól. Ami fehér azt kímélte, 
ami nem, azt ütötte a fokossal. 

Pócsmegyeren 2006 óta ad éle-
tet kuvaszoknak a Megyeri-Nomád 
Kuvasz Kennel. Több híres kuvasz 
került már ki falunkból, bejárva 
Európát.

A „B” alomból,  Megyeri-
Nomád Bodza (2011) Világ-
győztes, Európagyőztes, Grand 
Champion, Hungária Champion, 
R o m á n  C h a m p i o n ,  S e r b 
Champion. A 2012-es év abszolút 
kuvasza.

A C alom, Megyeri-Nomád 
Csatlós, Cserje, Csibész, Császár, 
Csatár, és a „D” alomból Dajka, 
a 2014-es év kuvasz tenyészete 

III. díjat hozták a Megyeri-Nomád 
Kuvasz Kennelnek.

Ami a legnagyobb dicső -
séget hozta a kennelnek és 
Pócsmegyernek, hogy a felsorolt, 
- a kennelben született kuvaszok 
anyja -, Nomád-Pásztor Orgona, 
Magyarország egyetlen I. osztályú 
minősített tenyészegyede.

II. osztályú tenyészegyed jelen-
leg nincs hazánkban, a fajtagondo-
zó országban. 

III. osztályú tenyészegyedből 
is csak 16 egyed létezik, ebből is 
kettő Megyeri-Nomád, Császár és 
Csatár. 

Sajnos hazánkban nincs nagy 
becsülete a kuvasznak. A sztere-
otípiák, miszerint a kuvasz öreg-
korára megőrül sosem állta meg a 
helyét. A rossz tartási körülmények 
vezettek oda, hogy sok embernek 
beletörik a bicskája, az önálló gon-
dolkodásra kitenyésztett, rendkívül 
intelligens fajtánk tartásába.

Az biztos, hogy a kuvasz speci-
ális tartási körülményeket igényel. 
Nem plüsskutya és nem szolga-
lelkű, mint sok más fajtársa. Csak 
rendíthetetlen, következetes, bátor, 
- őt tiszteletben tartó - gazdának 
hódol be. Éppúgy igényli a törő-
dést, a megbecsülést, mint a többi 
fajta, a maga speciális igényeivel.

Sajnos ezen tévhitek mostanra 
a kihalás szélére sodorták. Míg a 

többi oly divatos kutyafajtából éven-
te 2-3000 egyed születik hazánk-
ban, addig a kuvaszból mindössze 
200 egyedet törzskönyveznek.

Elszomorító tény. Az is elszo-
morító, hogy nem becsüljük meg 
nemzeti értékeinket kellőképpen 
s szépen lassan kifolyik kezünk 
közül minden, mit a hon adott szá-
munkra megőrzésül. Megőrzésül, 
hogy  jól sáfárkodjunk vele. Megőr-
zésül, hogy utódaink megismerhes-
sék kultúránkat, kincseinket.

Egy saját verssel zárnám sora-
imat, melyet eme általam nagyra 
becsült fajtához írtam. 

Baráth Zsolt
    

Baráth Zsolt: 
Te bátor büszke kuvasz

Ott áll a száraz rónaságon
A nyáj között egy száraz ágon
Onnan figyel, fürkész szeme

A pásztor nyugton pihenhet –e?

Mondd te bátor büszke kuvasz,
Mi vagy te? Egy szikár paraszt?
Netán egy harcos szelleme vagy,
Kinek szíve, lelke, ereje nagy?

Netán egy alföldi betyár vére,
kinek kevés az igénye, bére?

Vagy nemes vagy-e, büszke, magyar,
véredben kevereg –e ujgur s avar?

Szemedben ott él az ős magyar hon
Te vagy az úr, a szikrázó ugaron.

Szép Kárpát-medence fehér büszke vére,
Nemzeti kincsünké lettél evégre.

Őrizted a nyáját pásztornak gulyásnak
kellett biz reszketni, farkasnak, betyárnak.

Háborúk idején a tanyákat te védted
Adtad is, de nem olcsón kemény büszke 

véred.

Nagy fehér bundádban vajszíved lapul
Bizalmadat s hűséged sosem múlod alul.

Igényed nincs nagy, koszt és tisztelet
Egy feltétel nélküli morzsányi szeretet.

Szabadnak születtél s figyelsz, ha szólnak
de pásztorod, gazdádnak szavai dalolnak.
Teszed ezt boldogan több mint 1000 éve
Maradj meg ilyennek, a szent magyar nép-
nek!

Pócsmegyer híres a kuvaszairól

nemzeti kincs: kuvasz
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A kutyák és emberek között 
húzódó problémák az utób-
bi néhány évben egyre erőteljes-
ebben jelennek meg. Ennek oka 
a társadalmi viszonyok megvál-
tozásában keresendő. Az embe-
reknek sokszor arra sincs ide-
jük és energiájuk, hogy saját 
szükségleteiket kielégítsék, vala-
mint hogy emberi kapcsolataik-
ra odafigyeljenek. Nemhogy arra, 
hogy kutyájukat mélyebb szinten 
megismerjék. Mégis felmerül az 
igény bennük, hogy kapcsolatot 
alakítsanak ki az ember legjobb 
barátjával. Mert akinek valaha 
volt kutyája, az jól tudja, milyen 
sok örömet ad a kutya a háznál. 
Az éremnek azonban két olda-
la van, ugyanaz a kutya tud áldás 
lenni vagy átok, attól függően, 
hogyan bánnak vele. 

Az ember számára is erőt 
próbáló a mai világban „jónak” 
lenni. Tengernyi elvárás nyom-
ja a vállát nap, mint nap. A 
kutyák a legalkalmazkodó-
képesebb állatok, mégsem lehet 
tőlük elvárni, hogy olyan sza-
bályok szerint éljenek, melyek 
ellenkeznek természetükkel. Bár 
mi emberek sokszor ilyen kör-
nyezetben kényszerülünk élni, 
nekünk sem könnyű. A kutyák-
nak ez még nehezebben megy, 
ha nem lehetetlen. Mert a kutyák 
állatok, s sokan elfelejtik ezt, 
mikor emberi viselkedést várnak 
el tőlük. 

A kutyák szükségleteihez 
hozzá tartozik a séta, mely alap-
vető ösztöneiket elégíti ki a ván-
dorlásra, mozgásra, szaglászásra, 
játékra vonatkozóan. Általában 
ilyenkor merülnek fel a problé-
mák vagy más kutyákkal, vagy 
más emberekkel való találkozás 
folytán. A felmerülő problémá-
kat az emberek különbözőkép-
pen kezelik. Vannak, akik nem 
viszik többet sétálni kutyájukat 
mondván, hogy agresszív, enge-
detlen stb. Az ilyen kutyáknak 
esélyük sincs arra, hogy problé-
máiktól megszabaduljanak, kel-
lemetlen szituáció pedig séta 
nélkül is adódik bőven.  Vannak, 
akik továbbra is viszik sétálni 

őket, mert felismerik, hogy erre 
a kutyának szüksége van - vagy 
éppen pont azért, mert ha nem 
viszik sétálni, a kutya otthon is 
kezelhetetlenné válik - azonban 
nem tesznek semmit az állapot 
megváltoztatásáért. És vannak, 
akik utánajárnak, hogyan lehetne 
kinevelni ebből a kutyát, és meg-
keresik a megfelelő megoldást. 
Ez a hozzáállás csak akkor lehet 
sikertelen, ha föladjuk a próbál-
kozást. Lehetetlen helyzetek per-
sze vannak, amikor az ember 
tudja a probléma okát, azonban 
nem áll módjában megszüntet-
ni vagy megváltoztatni azt. De ez 
más lapra tartozik. Az ok mindig 
ott bujkál valahol a tartásmód-
ban, hozzáállásban, fizikai és 
érzelmi szükségletekben, kike-
zeletlen múltbéli sérelmekben. 
Egy biztos, ha egy kutya problé-
más, az magától nem múlik el. 
Azért tenni kell. Sokszor nem 
is olyan sokat. Az eredményt a 
rendszeresség, következetesség 
és a minőség határozza meg.  

Egy falkaséta, melynek során 
a gazdák közösen sétálnak kutyá-
ikkal, remek lehetőség minden 
kutyás számára, hogy kutyá-
ja megtanulja kezelni a többi 
kutyával és emberrel való talál-
kozást. Ezt hívjuk szocializáci-
ónak. Közben az embereknek 
lehetőségük nyílik barátkoz-
ni, megismerni egymást, illetve 
megvitatni kutyás problémáikat. 
Olyan ez, mint mikor kisgyere-
kes szülők beszélgetnek nevelé-
si módszerekről, s kiderül, más-
nak is ugyanilyen problémái van-
nak. Van, aki előrébb tart ebben, 
és megoldási javaslattal szolgál 
számunkra. Se nem okosabb, se 
nem ügyesebb, csupán tud vala-
mit, amit mi nem. Érdemes 
tehát kérdezni, tájékozódni.

Rendszeres kutyasétáltató-
ként naponta találkozok kutyá-
sokkal. A kutyák többsége jól 
szocializált, a gazdák kedvesek 
és tisztelettudóak. De mint min-
denütt, itt is előfordul olyan, 
aki nem törődik az általa keltett 
hatásokkal. Ők vannak kisebb-
ségben. 

Surány egy nagyszerű hely, 
melynek hírnevét az utóbbi idő-
ben elcsúfították a kutyák elleni 
panaszok. Jó hír, hogy van meg-
oldás. Rossz hír, hogy tenni kell 
érte. Tudom, sokan nem hisznek 
benne, hogy változhatnak a dol-
gok, én igen. 

Kialakulhat egy jó kutyás 
közösség Surányban, akik egy-
mást segítik a kutyákkal felme-
rülő nehézségekben, és osztoz-
nak az örömökben is, mint az 
egymással játszó, fel-alá rohan-
gáló, fürdőző kutyák látványa. 
Ez lenne az alapja, hogy meg-
oldódjanak a problémák. Ehhez 
azonban kedves kutyások, el 
kell jönni a sétára. Én a magam 
részét megtettem. A lehetőség 
adott. Tessék élni vele. Mert ha 
a kellemes élmények helyett a 
panaszok szaporodnak, csúfos 
korlátozások jöhetnek. Azok 
pedig nem oldják meg a kutyás 
problémákat, csupán megne-
hezítik megoldásukat. Mert ha 
egy kutyát sehol nem lehet elen-
gedni, akkor esély sincs többé a 
problémák kezelésére.

Várok tehát szeretettel min-
den kutyást és kutyátlant min-
den vasárnap a strandnál reggel 
9 órakor. Mert a világ akkor vál-
tozik, ha teszünk érte!

Rónaháty Zsófia

Kutyás össz-hang

kutyás össz-hang

M Ű G Y Ű J T Ő T 
keresek

Koszta József
Rudnay Gyula
Benyovszky
Holló László

Halász SZ Sándor
Bényi László

06 20/ 357 04 74
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adótanácsadás

A családi kedvezmény továb-
bra is az összevont adóala-
pot csökkentő kedvezmény, 
amelyet a jogosult – jogosult-
sági hónaponként – az eltartot-
tak számától függően a ked-
vezményezett eltartottak után 
érvényesíthet. 

2015.  évben a  kedvez -
ményeze t t  e l t a r to t t  u tán 
érvényesíthető családi ked-
vezmény havonta és kedvez-
ményezett eltartottanként

•	 62 500 forint egy és két 
eltartott, 

•	 206 250 forint három 
vagy több eltartott 

esetén.
2015. január 1-jétől bővült 

a családi kedvezmény jogo-
sultjainak köre. A változás 
eredményeképpen jogosult-
nak minősül a családi pótlékra 
jogosult magánszemély családi 
pótlékra nem jogosult házastár-
sa.

A gyakorlatban ez azt jelen-
ti, hogy amennyiben például 
a feleség nevelőszülő – azaz a 
családban nevelt gyermek(ek) 
él(nek) –, akkor a kedvezmény 
szempontjából a férj is jogosult-
nak minősül. Így lehetőség van 
arra, hogy év közben közösen 
érvényesítsék nem csak a közös, 
hanem a nevelt gyermek után 
járó családi kedvezményt is.

A családi kedvezményt az arra 
jogosult év közben az adóelőleg 
megállapítása során is érvényesí-
theti. 

Amennyiben a magánszemély 
az összevont adóalapba tartozó 
bevételét olyan kifizetőtől kapja, 
amely 

•	 adóelőleget megállapító 
munkáltatónak, illetve 

•	 2015. január 1-jétől a 
magánszemély részére rend-
s ze res  bevé te l t  j u t t a tó 
kifizetőnek 

minősül, akkor a kedvez-
mény érvényesítésére vonatkozó 
adóelőleg nyilatkozatot adhat 
ezen kifizetőknek.

A változás eredményekép-
pen a családi kedvezmény 
például abban az esetben is 
érvényesíthető, ha a magán-
személy tartós megbízási jogvis-
zonyból, kifizetőtől ingatlan bér-
beadásból származó rendszeres 
jövedelmet szerez.

A 2015-ös adóévről szóló 
bevallásban, munkáltatói elszá-
molásban a családi kedvezmény 
csak akkor érvényesíthető, ha az 
eltartottak, kedvezményezett 
eltartottak – a magzat kivételév-
el – adóazonosító jele a nyi-
latkozaton szerepel.

Az Sz ja  tö r vény  2015 . 
január 1-jétől hatályos 48. § (3) 
bekezdés b) pontja értelmében 
az adóelőleg nyilatkozatban 
kötelező szerepeltetni az eltar-
tottak, kedvezményezett eltar-
tottak adóazonosító jelét . 
Azonban az Szja törvény 84/
ZS. § (5) bekezdésében fogla-
lt átmeneti szabályra tekintet-
tel az adóelőleg nyilatkozatban 
csak 2016. január 1-jétől kell az 
adóazonosító jelet kötelezően 
feltüntetni. Azaz, míg 2015. 
évben igen, addig 2016. január 
1-jétől nem érvényesíthető a 
kedvezmény, ha az adóelőleg 
nyilatkozaton az eltartott (ked-
vezményezett eltartott) neve 
mellett kizárólag a természetes 
azonosító adatai szerepelnek.

2016-tól kezdődően két eltar-
tott esetén a kedvezményezett 

eltartottanként érvényesíthető 
kedvezmény hav i  összege 
emelkedik fog.

A fent iekből  eredően a 
gyerekeknek meg kell kérni az 
adóazonosító jelet. Az adóa-
zonosító jelet a 15T34 nyo-
mtatványon lehet megkérni.

A ’T34-es nyomtatvány 
mellé csatolandó dokumen-
tumok az igénylés során az 
alábbi dokumentumokat kell 
bemutatni:

v  14 év alatti gyermek részére 
történő igénylés esetén:

Ø  a gyorsabb ügyintézés 
elősegítése érdekében születési 
anyakönyvi kivonat, lakcímiga-
zoló lap/kártya

 v  14 év feletti gyermek részére 
történő igénylés esetén:

 Ø  személyazonosításra alka-
lmas igazolvány,

 Ø  lakcímkártya
 Minden esetben kell meg-

hatalmazás, ha nem az igénylő 
vagy törvényes képviselő (pl.: 
szülő) jár el.

Az igényléshez szükséges 
nyomtatványt a www.tamasza-
do.hu honlapról, vagy a http://
www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/
nyomtatvanykitolto_programok  
oldalról le tudják tölteni.

Ügyintézés helye: Bármel-
yik NAV ügyfélszolgálatnál az 
országban. 

Pest megyei ügyfélszolgálatok 
címei és telefonszámai a 

h t t p : / / n a v . g o v . h u / n a v /
regiok/kozep_magyarorszag/
kozepmagyarorszag/ugyfelszol-
galatok linken megtalálhatók.

dr. Tódor Krisztina
adószakértő

iroda@tamaszado.hu

A családi kedvezmény 2015-ös adóévre 
vonatkozó változása – nAv közlemény
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Igen nyár van, és az embere-
ken kívül a méheknek is  napi 
24 órás dolga van, hogy megle-
gyenek a betakarítással. Szemet 
gyönyörködtető most is a határ.

Itt az ősi ártatlanságát meg-
tartó Szentendrei Szigeten 
akár merre  nézünk, csodák-
ban gyönyörködhetünk, most 
pl. a hársfa , akácfa, ontja 
virágait, nem tud az ember 
betelni az illatával és a látvá-
nyával sem.  Szinte mindenki 
előtt ismert a leszedett virá-
gok főzetének jótékony hatá-
sa. Most kell begyűjteni, szá-
rítani télire, hogy elő tudjuk 
venni, ha szükséges. Kis meg-
fázás, köhögés, nátha, esetén 
igen hatásos gyógytea készít-
hető belőlük.

A méhészeti termékek 
hatása az egészség megőrzésé-
re a betegségek megelőzésére 
és a gyógyulásra alkalmasak.

A méz gyógyító hatását 
tükrözi az apiterápia elneve-
zés, amely ma már a méhek 
által készített és gyűjtött ter-
mékek összességét foglalja 
magába.

Ezek :  méz, lépes-méz,  
virágpor, propolisz, méhpem-
pő, méh-viasz, méhkenyér, 
és a méhméreg, amit ismét 
felfedeztek . Igaz élő méhe-
ket alkalmaznak a gyógyítás-
hoz, de nagyon hatásos, főleg 
reumás betegeknek hoz meg-
könnyebbülést. Persze ez nem 
azt jelenti, hogy nem kell 
orvoshoz menni.

Az apiterápia a természe-
tes készítményeken túl, ezek 
hatóanyagait számos formá-
ban alkalmazza.

Ilyenek, : kenőcsök, tablet-
ták, tinktúrák, oldatok, kivo-
natok, gyógy-eszenciák..

A méhek a mai korszerű 
méhészetekben is ugyanolyan 
módszerrel és eljárással gyűj-
tik a nektárt és az édes növé-
nyi nedveket, mint évmilliók-
kal ezelőtt.

A mézet és a virágport a 
lépsejtekben tárolják. A pro-
poliszt a fák rügyeiről és 
egyéb nedveiből  nyerik, 
kaptárak fertőtlenítésére is 
használják.

A méz élő táplálék, a benne 
lévő enzimeknek köszönhető-
en.

Akác- méz:  köhögésre, 
emésztési panaszokra, gyo-
morsav túltengés esetén. 
Meghülés esetén a gyógyteá-
val együtt is alkalmazzuk.

Hárs- méz:  kolin tartalmá-
nál fogva, bontja a fölösleges 
zsírokat, köhögés, hörghurut, 
álmatlanság, különböző idegi  
problémáknál, görcs esetén, 
vagy fertőtlenítésre is nagyon 
hatásos

Vannak, akik 6 hétnél 
tovább nem ajánlják a méz-
evést azoknak, akik szív 
problémákkal küszködnek, 
de ha az érzelmi élet terüle-
tén körbe néznének és helyé-
re tennék a dolgaikat, életük 
végéig nyalogathatnák a hárs-
mézet.

Óvatosan kell a méhésze-
ti termékeket alkalmazni, akik 
hajlamosak allergiára, van aki 
a mézet megeheti, viszont a 
virágport már nem tűri a szer-
vezete. Ha gond adódik, azon-
nal orvoshoz kell fordulni.

Méhészeti termékek jelen-
tős vitamin és ásványi- anyag 
forrás is.

Ezek: vas, nátrium, kálium, 
kálcium, foszfor, magnézium, 
cink, chrom,  B1, B2, B6, C, 
H, E, folsav, és még sok enzi-
met is tartalmaz, tudjuk, hogy 
a szervezetünkben ezek kata-
lizátorok, vagy is a fehérjék és 
szénhidrátok tökéletes műkö-
déséhez elengedhetetlenek.

Ha be legondolunk az 
emberi szervezet egy zárt 
vegykonyha. Minden be van 
programozva, hogy tökélete-
sen működjön. Nekünk csak 
annyi dolgunk van, hogy ne 
akadályozzuk. Mivel tudjuk? 
A táplálkozásunkkal!  Akkor 
együnk, ha éhesek vagyunk 
és azt amit megkívánunk. A 
gyerekeknek ez jól működik, 
addig, míg féltő szeretetből ki 
nem írtjuk belőlük.

A  m é h é s z e t i  t e r m é -
kek,  csodálatos hatékony-
ságuk mellett sem csodasze-
rek, mégis ott van a helyük a 
gyógyszerek mellett minden 
házi patikában.

Az apiterápia az elmúlt 
évtizedekben bebizonyította 
létjogosultságát a természe-
tes gyógymódok között, hasz-
nosan kiegészítve azt, hogy 
alkalmazzuk-e, csak rajtunk 
múlik, mint minden más az 
életben. Ha mindég mások-
tól várjuk a megoldást a saját 
problémáinkra, nem jutunk 
1-ről a 2-re.

Besze Judit
természetgyógyász

J Ú l i u s, nyár vAn!
m É z, a hosszú élet titka

Július
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A Szentendre Főnix vízilab-
da csapata meghívást kapott a 
BVSC uszodába edzőmérkőzést 
játszani a Malájziai, Szingapúr-i  
U15-ös válogatott csapattal. A 
játékban több szigeti vízilabdás 
is részt vett. 

Tóth Fruzsina, Hagymási 
András, Békei Csaba, Wágner 
László, Németh Barnabás,  Kato-
na Tamás és Szőcs Máté.

A csapat kiválóan helyt állt. 
A szokott 1 óra helyett, másfél 
óráig ment a kemény küzdelem 
a két csapat között. A nem szok-
ványos  edzőmérkőzést, 5 gól-
különbséggel zártuk, az ellenfél 
javára. 

A barátságos találkozást egy 
ebéddel zártuk…

Gratulálok a csapatnak, gratu-
lálok a szigeti gyerekeknek! 

szentendrei–szigeti vízilabdások

Kedves szomszédaink a szentendrei-szigeten!
Nagy örömmel adjuk hírül, hogy terveink megvalósítása céljából, szociális szövetkezetet alapítottunk, 
melynek keretein belül , többek között, ősztől folytatjuk a Több mint Piac rendezvényeinket, és hama-
rosan elkészül a helyi „arany oldalak” weboldal is, Szigeti Kisokos  elnevezéssel.

A Pócsmegyeri Önkormányzat és Szőcs Péter meghívásának köszönhetően részt veszünk augusz-
tus 8-án az Irány Surány Fesztiválon, ahol az egész nap folyamán tájékoztatást nyújtunk ezen terveink 
megvalósításának a részleteiről, továbbá ez a nap lesz az első alkalom amikor elindítjuk és bemutat-
juk a Szigeti Kisokos weboldalt, annak használatát, illetve ezen a napon  már regisztrálni is lehet majd 
minden a szigeten lakó és tevékenykedő, termelőnek, szolgáltatónak, értékesítőnek, kereskedőnek.

A weboldal kapcsán további részleteket e-mailben fogunk küldeni, melyre egy email küldésével 
lehet feliratkozni a szigetikisokos@gmail.comcímre küldve.

Bár nyáron szünetel, de bármikor fel lehet iratkozni a Több mint Piac hírlevelére is, szintén egy 
email küldésével a tobbmintpiac@gmail.com címre küldve.

Találkozzunk a Surány Fesztiválon és kössük össze a kellemest a hasznossal!
A Rosd-sziget Szociális Szövetkezet nevében:

Baditz Erika és  Paál Erika

vízilabdások

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban. 

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

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Karsai Gábor 

06-30-694-3266, kisbiro@pocsmegyer.hu
Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

Kedves olvasó!
A Pócsmegyeri Kisbíró jelen lapszámából 

terjedelmi okok miatt kimarad a 
„FONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS 

TUDNIVALÓK” oldal, amit azonban 
valamennyi előző lapban megtalál. 
Megértésüket kérem, és köszönöm: 

a szerkesztő.
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PEIKER ÉS TÁRSAI KFT. TEL.: 06 30 599 8705

SURÁNY-FELSŐGÖD MENETREND  
2015. JÚNIUS

SURÁNY	 	 FELSŐGÖD
7:05*  7:10*
8:15   8:20
9:15  9:20
10:15  10:20
11:15   11:20
12:15   12:20
13:15  13:20
14:15  14:20
15:20  15:25
16:20   16:25
17:20  17:25
18:15   18:20
19:45   19:50
20:45**    20:50**

*Egy	csillaggal	jelölt	csak	rendelésre	elöző	nap	17	
óráig,csak	hétfőtől-péntekig

**Két	csillaggal	jelölt	csak	rendelésre	az	nap	17	óráig.		
VITELDÍJAK:		Személy	jegy:	 300.-				
Nyugdijas/Diák:	 	 200.-						
Kerékpár:	Ingyenes	(más	kedvezménnyel	össze	nem	vonható!)
Kisállat: Ingyenes

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! 

TISZTELT UTASAINK!
2015.06.29-TŐL UTAZÓKÖZÖNSÉG 
HIÁNYÁBAN HÉTFŐ, KEDD, SZERDA 

NAPOKON NEM ÜZEMEL AZ ÁTKELŐ HAJÓ.
CSOPORTOKNAK TELEFONON ELŐRE 

EGYEZTETETT IDŐPONTBAN TOVÁBBRA 
EZEKEN A NAPOKON IS MŰKÖDIK A KOMP.

/5 FŐ-TŐL!/            06-30 599 87 05
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK, ÉS ELNÉZÉST AZ 

ESETLEGES KELLEMETLENSÉGEKÉRT.

PEIKER ÉS TÁRSAI KFT.

Nyárelőn a református hittanosok a Pázsit-tó 
vendégeiként próbálhatták ki horgásztudomá-
nyukat. Az úgynevezett „HITTANPECA” nagy 
élmény volt szülőnek, gyermeknek egyaránt! 
Köszönjük a kedves vendéglátást, amelyet a 
törpeharcsa-állomány ritkításával igyekeztünk 
meghálálni...  

Számítógép-

Szervíz

+36 30 9483-709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

hittanpeca / menedrend
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Újra hajózunk a Dunán 
2015 július 25-én!

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen jön velünk, 
akár az előző évi tapasztalatok alapján, akár mert 

szereti a Duna, a vízpart látványát, a parti települések 
hangulatát, a baráti beszélgetéseket útközben…

Útvonalunk idén a Határcsárdától indul Zebegényig.
Indulás reggel 8-kor érkezés 17-18 óra között.

Tervezett megállók:
Kisoroszi: helytörténeti gyűjtemény

Nagymaros: séta vezetéssel a településen, hangulatos 
piac, ebéd

Zebegény: szervezés alatt
Utazási költség: 4000 Ft/fő felnőtt részére
3500 Ft/fő 14 év alatti gyermekek részére

Jegyek július 15-ig vásárolhatók:
Hagymási János, mobil száma: 06-70-568 3837

e-mail címe: janos.hagymasi@gmail.com  
Bécsy Lászlóné, mobil száma: 06-20-206 6451

– általános tájékoztatás, Határcsárdához való eljutás 
szervezése,….

Várjuk jelentkezésüket, remélve a szép időt. Kérjük 
figyeljék a megjelenő plakátokat is júliusban!

Vata Kör tagjai

KERTMUNKA
Kertépítés
Füvesítés
Takarítás

Gyep szellőztetés
Fűkaszálás

Állandó gondozás
Fakivágás

Kapu, kerítés munkálatok!

06 70 6254148
g.david28@gmail.com

hirdetések  
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TONCSI 
KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,  

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és vá-
lassza ki az Önnek tetsző ételeket!

Rendezvényekre, családi 
összejövetelekre házi készítésű 

sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944

KISTEHER-
FUVAROZÁS

ÁRUSZÁLLÍTÁS!
Építőanyag-, 

zöldhulladék-,
bútorok szállítása 

1,5 tonnáig!

06 70 518 58 04



Pócsmegyeri Kisbíró
2015. július22

www.pocsmegyer.hu 

lapzárta után érkezett

Lapzárta után érkezett hírek

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre!
(A felhívás teljes anyaga a www.pocsmegyer.hu lapon olvasható)

A parlagfű-mentesítési programban a járási hivatalok földhivatali osztályai (továbbiakban: földhivatalok) is részt 
vesznek, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján, melynek értelmében a 
földhivatalok feladata a parlagfűvel szennyezett területek felderítése és a bemért területek adatainak továbbítása a 
közérdekű védekezés elrendelésére jogosult növényvédelmi hatóság felé. 

 Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbe-
tegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg 
előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visz-
szaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.

A föld használója illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon, a parlagfű 
növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzést június 30. napját követően a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az 
előző évek tapasztalatai és a bejelentések alapján összeállított – útvonalterv alapján végzik együttműködve a növényvé-
delmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal.

PMKH Földhivatali Főosztály Vezetője
• 

Nyári vízminőség-jelentés indul a Dunakanyar strandjainál 
A Coca-Cola Magyarország támogatja, az ÁNTSZ végzi el havonta a méréseket 

Szentendre, 2015.06.24. - Hét Dunakanyar menti település, Szentendre, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 
Pócsmegyer, Szigetmonostor és Tahitótfalu strandjain indul el az az egységes mérési rendszer, mely révén a nyáron 
a Dunánál fürdőzők folyamatosan tájékozódhatnak majd a folyó aktuális vízminőségéről. Az ellenőrzést és az ada-
tok közzétételét a Coca-Cola Magyarország támogatja, a méréseket pedig az ÁNTSZ végzi el májustól szeptemberig. 
A mintaprojekt célja, hogy támogassa a Dunakanyar menti településeken a Dunához kötődő szabadidőprogramok, 
sportok, illetve a strandolás fellendítését. 

(A sajtóközlemény teljes anyaga a www.pocsmegyer.hu lapon olvasható)

„Sok bajom van a stand up műfajjal. 
Alig-alig van jó, a többsége komoly 
szenvedést okoz. Ezt még el is 
lehetne viselni. Az igazi katasztrófa 
az, hogy a közönség ezekért is oda-
van. Felébredt bennem egy dacos 
düh.

Elhatároztam, hogy én is csiná-
lok egy speciális stand up-ot, amely-
nek az a lényege, hogy a remek tör-
téneteim közé becsempészek ver-
seket is. Hiszen a vers is közlés, 
sok esetben történet is, megpróbá-
lom úgy belopni, hogy egy-egy vers 
jelenléte magától értetődő legyen.” 
(Jordán Tamás)

Jordán Tamás évtizedek óta azok 
közé tartozik, akik a „széllel szem-
be” mennek, és különféle utakat, 
módokat kitalálva próbálják meg-
tartani klasszikus költőinket a tár-
sadalmi emlékezetben. Nagy, közös 
versmondásokat szervez, közösségi 
élménnyé téve a költészetet; József 
Attila-estjével járja az országot; kor-
társ költőket hív meg a szombathe-

lyi színházba. És most ismét kita-
lált valamit: a nálunk is népszerű-
vé vált stand up műfaját vegyíti a 
versmondással, poénokat a poémák-
kal – ahogy az est alcíme mondja. 
Ars poeticát pedig a nyitóversből, 
Karinthy Frigyes: Nihil-jéből válasz-

tott hozzá: „Mert az a fontos, hogy 
figyeljenek/ Az emberek és jól érez-
zék magukat.” Jordán Tamás a „pél-
daértékű műfaji újításért” megkapta 
a VIDOR Fesztivál különdíját.

(Turbuly Lilla, 7ora7.hu)

széllel szembe - poénok és poémák - Jordán tamás stand up estje
A fergeteges tréfák, megtörtént sztorik menetét versek szakítják meg: egyszemélyes, édes-bús előadás.
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        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. 

** 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

PÓCSMEGyER - LEÁNyFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND (2013. okt. 1-től)

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

Könyvelés, most akár 
3 hónap ingyen!!!

Teljes körű könyvelést, bérszámfejtést vállalunk, társas 
vállalkozások, egyéni vállalkozók részére. A könyvelési 

anyagért igény szerint „házhoz” megyünk! 
Budapesten	és	Pest-megye	számos	területén	van	ügyfelünk,	

egy	kollégánk	rendszeresen	gyűjti	be	az	anyagokat.	

Egyéb Szolgáltatásaink:
I. Könyveléshez kapcsolódó 

adminisztráció: pénzügyi	nyilvántartások	vezetése,	
eszközök	nyilvántartása,	vevő	számlák	kiállítása	stb.

II.Szövegszerkeztés, gépírás, 
táblázatkezelés:	táblázatok	kezelése,	feldolgozása,	

scannalés,	irattározás	stb.
III.Egyéb Ügyintézés:	postaszolgálat,	

okmányirodai	ügyintézés,	földhivatali	ügyintézés...	stb. 
Székhely/Iroda:	2021	Tahitótfalu							

Iroda	I:	2000	Szentendre
Info:	www.konyvelembb.hu 

Előzetes időpont egyeztetést követően, 
bármely irodába szeretettel várjuk! 

Hívjon bizalommal!
06-20-478-9636 

e-mail: konyvelembb@gmail.com
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Tel: 0630 335 9552
E-mail: parkanszky@freemail.hu

Nyitva tartás:
H-P 8:00-17:00

Párkánszky Autószerviz
Pócsmegyer

Táncsics Mihály út 25.

 Autójavítás
 Autódiagnosztika
 Karosszéria lakatos munkák
 Karambolos, és korrodált autók

szakszerű javítása
 Autófényezés
 Alváz, és üreg védelem
 Gumiszerelés, gumijavítás
 TÉLIGUMI AKCIÓ nagy választékban
 Műszaki vizsgára való felkészítés
 Műszaki vizsgáztatás
 Kedvezmény a nálunk vásárolt

alkatrészekre!

Kecsketej, különböző 
ízesítésű kecskesajtok, 
körözött és kecsketúró 

rendelhető!

Somogyiné Alagyi Szilvia:
06 30 691 7845

 Vihar ?! ....  Betörés ?! 
Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára, 
nyaralójára!

EXTRA  KEDVEZMÉNYEK! 
Telefon:  06-20- 661- 4475 

Widder Éva 
tanácsadó, üzletkötő Generali Biztosító

 További lehetőségek: vállalkozás- felelősség-
      gépjármű- hajó- és agrárbiztosítások,

 élet- baleset-egészségbiztosítás,
(időseknek is)

gyermekjövő program,
nyugdíjbiztosítás (20%adóvisszatérítés), 

ellátást nyújtó egészségbiztosítás
(cég költségként leírhatja),

utasbiztosítás.
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rendőrnap az óvodában

A Barangoló Óvodában megtartott rendőrnap eseményei 
képekben. A rendezvényről írás a 6. oldalon olvasható.
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