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Évek óta jár a staféta. Minden település, amelynek az irányítószáma megegyezik az évszámmal, 
színes programokkal örvendezteti meg lakosait. A hagyomány elérkezett  Pócsmegyerre is. 2017 
január 6-án, a Lanner Kvartett  Újévi Zenés Vendégsége műsor keretében, átadó ünnepségre került 
sor Leányfalun, ahol Németh Miklós Pócsmegyer polgármestere vett e át a stafétát, egy gyönyörű 
kerámiatál kíséretében Loszmann Jánostól, Leányfalu polgármesterétől.
A 2017-es év különösen szerencsésen alakul a neves dátumok tekintetében. Ebben az évben 
Pócsmegyer tartja a szigeti majálist, és Surányban a jubileumi 10. Irány Surány fesztivált 
rendezhetjük meg. A nemrég nyílt Rendezvényközpontba vendégünk lesz többek között : Laár 
András, Szinetár Dóra, Hobó, Pál Feri atya, gyereknapon a Kolompos együtt es. Augusztusban 
koncertet ad a Csík zenekar. Az Irány Surány jubileumán is sztárvendégeket köszönthetünk. Év 
végén fergeteges Szilveszteri bulival zárul az év.
Kérjük, hogy fi gyelje Karádi György által, erre az évre készített  logóval ellátott  plakátjainkat, olvassa 
naprakész hírlevelünket, vigye jó hírét településünknek, és vegyen részt minél több rendezvényen. 
Ünnepeljünk együtt !
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2017. február 20. (hétfő) 9:00 – 13:00 óra
Pócsmegyer Rendezvényközpont (Inkubátorház), 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.

A világ fejlett gazdaságaiban már bevált, Magyarország több településén is sikeresen működő inkubátorházak rendszeréhez csatlakozva, 
Pócsmegyeren is szeretnénk segítséget nyújtani helyi és környékbeli mikro és kisvállalkozásoknak 

olyan szolgáltatásokkal, melyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres üzletvitelnek. 

Célunk, hogy teret, infrastruktúrát és olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, melyek segítik a növekedést, 
a gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb bekapcsolódást, megkönnyítve az új vállalkozások elindítását és fejlődését.

Azon vállalkozásoknak nyújtunk elsősorban lehetőséget, segítséget, amelyek:
•  vállalkozásuk fejlesztéséhez tanácsadást, támogatást szeretnének kapni,
•  nem rendelkeznek megfelelő helyiséggel, irodatechnikai és kommunikációs berendezésekkel,
•  szeretnék kihasználni az együttműködésben rejlő üzleti lehetőségeket.

Az üzleti siker feltétele a szilárd és erős alapra való építkezés. 
Mi ezt a stabil alapot kínáljuk ügyfeleinknek, a nálunk megtalálható irodákkal, és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal.

Engedje meg, hogy tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait egy tájékoztató fórumra, melyen bemutatkoznak
azon szakavatott partnereink, akik a jövőben tanácsadással állnak az Önök rendelkezésére.

TÉMA:

Hogyan építsünk üzleti álmainkból, ötleteinkből erős vállalatot

ELŐADÓK:

Jogi szolgáltatások
dr. Galgóczi Gergely / Temesi és Társai Ügyvédi iroda

Adótanácsadás – számvitel
Dr. Kántor Dezső – adótanácsadó, könyvvizsgáló / Auditron Kft.

Pályázati tanácsadás
Fábián-Seremetyev Márk – ügyvezető / Asesor Consulting Kft.

Farkas Bálint – junior tanácsadó / Asesor Consulting Kft.

Marketing és reklám
Keresztes Jenő – marketing manager / Kreátor Reklámügynökség

Online marketing
Laczkó Balázs – Online marketing szakértő / Netmarketing Kft.

Vállalkozásfejlesztési tanácsadás
Dr. Ilosvai Péter – menedzsment tanácsadó / Konraad Stratégia- és Működésmenedzsment

Egyszerű, hasznos, praktikus informatikai alkalmazások
Szabó Imre – számítástechnikai oktató / Líceum Oktatóközpont

Humánerőforrás tanácsadás, munkaerő-közvetítés, -kölcsönzés
Szemán Zoltán – Munkaerő-közvetítési üzletágvezető / Starjobs Magyarország Kft.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció 2017. február 18-ig, a  prk@pocsmegyer.hu e-mail címen, vagy személyesen a Pócsmegyer Rendezvényközpontban

név, cégnév, cím, telefon és tevékenységi kör megadásával.

További információ: 26/200 013

Pócsmegyer Község Önkormányzata

Fórum induló-és már működő vállalkozásoknak
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A 2016-os év utolsó képviselő-testületi 
ülésére került sor december 15-én. A napi-
renden az aktuális év lezárásán túl, a 2017-
es munkaévet előkészítő fontos kérdések 
szerepeltek:
1. A képviselő-testület 2017. évi munkater-

vének elfogadása.
2. Az Önkormányzat 2017. évi belső 

ellenőrzési terve.
3. Bizott ságok beszámolója a 2016. évi 

működésükről.
4. Beszerzési szabályzat módosítása.
5. Beszámoló a Pro Pócsmegyer Kft . 2016. 

évi működéséről.
6. Aktuális témák.

A napirend elfogadását követően a Testü-
let jóváhagyta a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Ezt 
követően került sor a napirendi pontok 
megtárgyalására.
1. A Képviselő-testület 2017. évi mun-
katervének elfogadása azzal az előírással, 
hogy a jegyző asszony minden érintett nek 
adja át a munkaterv példányát, köztük a 
Pro Pócsmegyer Kft . ügyvezetőjének, aki a 
jövőben minden testületi ülésen részt vesz.
2. A belső ellenőrzési terv a testületi anyag 
mellékletét képezte, melyet, egyhangúlag 
elfogadtak a képviselők, a belső ellenőr 
évente történő beszámolásával.
3. A Bizott ságok beszámolói. Az OKS 
Bizott ság, írásban nyújtott a be beszámo-
lóját. Szente Sándorné elnök nem kívánt 
egyebet hozzátenni, viszont kérte, hogy a 
Bizott ság egyeztessen a Pro Pócsmegyer 
Kft . ügyvezetőjével a 2017. évi kulturális 
programokról.
Fazekas János a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizott ság elnöke méltatt a az ön-
kormányzat 2016. évi gazdálkodását, és a 
2017-es évben is számít pályázati támo-
gatásokra. A bizott ságok beszámolóit egy-
hangúlag elfogadta a Testület.
4. Beszerzési szabályzat módosítása
A napirend tárgyalása során arról döntött  
a Testület, hogy az ASP központhoz törté-
nő csatlakozás pályázatán nyert összegből 
történő beszerzések gyorsítása érdekében, 
a polgármester hatáskörét átmenetileg 3 
millió forintra emeli, ami az új informa-
tikai eszközök beszerzésére vonatkozik. 
A pályázat lezárultával visszaáll az eredeti 
értékhatár. A Testület döntésével elfogadta 

a Beszerzési Szabályzat módosítását a mel-
lékletben foglalt tartalommal.
5. Beszámoló a Pro Pócsmegyer Kft . 2016. 
évi működéséről
Fazekas János képviselő jónak tartja az át-
formált Kft . működését, mivel már képes 
bevételt termelni az önkormányzatnak. A 
képviselő hozzátett e, hogy olyan döntés 
született , hogy a fenntartási időszak lejár-
tával a létesítménynek (Rendezvényköz-
pont) iskolaként és rendezvényközpont-
ként is funkcionálnia kell. Gombás Jenő 
alpolgármester hozzátett e, hogy a legfon-
tosabb feladat a PRK kapcsán, a sportcélú 
fejlesztések megvalósítása.
A Képviselő-testület elfogadta a Pro Pócs-
megyer Kft . beszámolóját és egyútt al felha-
talmazást adott  az ügyvezetőnek, hogy az 
AUDIT-SAROK Számviteli és Adószak-
értői Kft .-vel, három évre könyvvizsgálói 
szerződést kössön a megfelelő szabályok 
betartásával.
6. Aktuális témák
a.) közvilágítás rekonstrukció aktuális kér-
dései
A Képviselő-testület határozott  arról, hogy 
a rekonstrukció kérdésében öt céget kíván 
meghívni. A cégek által benyújtott  ajánla-
tokról Bíráló Bizott ságnak kell döntenie, 
melynek tagjai közé felvenni javasolta 
Klibán Zitát, tekintett el arra, hogy a pályá-

zatokkal ő foglalkozik, valamint a szüksé-
ges pénzügyi végzett séggel is rendelkezik.
A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszer-
zésnél, az alábbi cégek kerülnek meghívásra:
BestLed Hungary Világítástechnikai Kft . 
(Budapest)
CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft . 
(Szentendre)
HAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft . (Vértesboglár)
LANZO Kábelszerelési és Épületgépészeti 
Kft . (Kóka)
U Light Kft . (Budapest)
b – c.) lakossági kérelmek
Maurer László csapadékvíz-elvezetési pa-
naszának megoldásával Takács Józsefet 
bízta meg a Testület. Godavszky György 
önkormányzati ingatlan vételi kérelmére 
árajánlatot ad Németh Miklós polgármes-
ter a Testület felhatalmazása alapján.
d.) A Barangoló Óvoda Alapító Okiratá-
nak módosítása a nyári gyermekétkeztetés 
külön funkciókódon történő könyvelése 
miatt  vált szükségessé.
e.) Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási 
szerződés, mely a PRK parkoló csapadék-
víz aknájában elhelyezett  zsiradék és olajfo-
gó szeparátorban összegyűlt szennyeződés 
eltávolításával és ártalmatlanításával kap-
csolatos. A Vízművekkel való szerződés 
aláírására a Testület felhatalmazta a polgár-
mestert.
f ) Tekintett el arra, hogy már lezajlott ak 
a kapcsolatos beruházások, Zákányné dr. 
Szőke Tímea jegyző asszony javaslatára a 
Képviselő-testület döntött  az OTP Bank-
nál vezetett  euró számlák megszüntetésé-
ről, és felhatalmazta a polgármestert és a 
jegyző asszonyt a szükséges intézkedések 
megtételére.

JEGYZŐ

Önkormányzati hírek

Kedves Álláskereső!

Az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű 
kiemelt uniós program keretében

lehetőség van képzésre,
munkába állásra,

vagy vállalkozóvá válásra.

További információ:
www.pocsmegyer.hu oldalon 

(jobb oldali sáv, Aktuális menüpont alatt)

VEKOP-8.1.1-15 
Út a munkaerő piacra kiemelt projekt
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A kormány, jövőre 2 milliárd 54 millió fo-
rintot biztosít a külterületi kerékpárforgalmi 
létesítmények működtetésére, idén és jövőre 
pedig 531 millió forint jut a működtetéshez 
szükséges eszközök beszerzésére. 
Előnyt élvez majd Észak – Kelet-Magyaror-
szág, Dél-Dunántúl és az Európai Kerékpár-
út Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi 
kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre 
között i szakasza. 
A kormány egyetértett  azzal, hogy az Euró-
pai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú 
nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és 
Szentendre között i szakasza a Szentendrei- 
szigeten, a Dömös – Visegrád – Kisoroszi – 
Tahitótfalu – Pócsmegyer – Szigetmonostor 
–Szentendre nyomvonalon valósuljon meg. 
Ennek a költsége 3 milliárd 420 millió forint.

Kiemelt beruházás lett az EuroVelo 

6 kerékpárútvonalak fejlesztése

Mintegy 30 milliárd forint értékű kerék-
párút fejlesztésről döntött  a kormány, a 
fejlesztések koordinálása érdekében a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül 
külön kerékpáros főosztályt hoznak létre.
A kiemelt állami fejlesztések közé sorolták 
az EuroVelo 6 útvonal Rajka – Dömös, 
Szentendre – Budapest, Dunakeszi – Bu-
dapest, Budapest – Érd – Százhalombatt a 
szakaszainak komplex fejlesztését. A fej-
lesztésekhez szükséges forrásokat uniós 
és hazai források biztosítják, a többségük 
2018-ra megvalósulhat. A kiemeltt é nyil-
vánított  beruházásoknál a közbeszerzése-

ket követően jövő nyáron lehet átadni a 
területet a kivitelezőknek.
Az EuroVelo, azaz, az Európai Kerékpárút 
Hálózat az Európai Kerékpáros Szövetség 
terve 15 hosszútávú, egész Európát át-
szelő kerékpárút  kialakítása,  teljes hossza 
több mint 70.000 km  melyből több mint 
45.000 km már elkészült.
A legfontosabb célok közé sorolták a tu-
rizmust is támogató kerékpárút-fejlesz-
tések előkészítése és végrehajtása mellett  
a kerékpáros szolgáltatások fejlesztését, a 
táblázás egységesítését. 2018-ig országos 
turisztikai kerékpárút fejlesztési programot 
is kidolgoz a kormány.
Az országszerte egységes turisztikai út-
irányjelző táblarendszer kialakítását ősszel 
kezdenék el, hogy az a Bejárható Magyar-
ország program információs rendszeréhez 
is illeszkedjen.

FORRÁS: 
FORRÁS: HTTP://WWW.NAPI.HU/MAGYAR_GAZDASAG/

JO_HIR_A_BICIKLISEKNEK_KOMOLY_PENZ_A_KEREKPARUTAK_
MUKODTETESERE.625237.HTML

HTTP://WWW.PESTMEGYE.COM/VEZETO-HIR/KIEMELT-
BERUHAZAS-LETT-AZ-EUROVELO-6-KEREKPARUTVONALAK-

FEJLESZTESE

A Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu,
Pócsmegyer és Szigetmonostor Önkor-
mányzat közös beruházásában épülő 
szennyvízcsatorna-fejlesztés településün-
kön megvalósult, a csatornavezetéket érin-
tő hibajavítások elkészültek, így már a tava-
lyi évben mindenhol megkezdhetővé vált 
az ingatlanok rákötése a csatornahálózatra. 
Korábban már tájékoztatt uk a Tisztelt In-
gatlantulajdonosokat a csatlakozási, ráköté-
si kötelezett ségről és annak a menetéről. 
Figyelmeztetnünk kell, hogy jogszabályi 
előírás alapján, aki a rendelkezésre álló köz-

csatornára nem köt rá, a csatorna üzembe 
helyezését követő 90 napon belül, annak a 
törvényi szabályozás értelmében talajter-
helési díjat kell bevallania és fi zetnie. A csa-
tornára nem csatlakozó ingatlan esetében 
a törvény által meghatározott  talajterhelési 
díj mértéke pedig a fogyasztott  vízmennyi-
ség m3-e után 3.600 Ft, mely a csatornadíj 
kb. 15×-öse. A vízjogi üzemeltetési engedély 
2016. április 06-án került kiadásra.
Ezért arra kérjük, hogy amennyiben a ren-
delkezésre álló közcsatornára még nem 
kötött  rá, akkor a további kellemetlenségek 
elkerülése érdekében azt mielőbb, a lehető 
legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2017. 
június 30-ig tegye meg!
A rákötések és a szükséges dokumentu-
mok beszerzésének elősegítése érdekében 
Mócsai Zsuzsa kollégánk továbbra is segít-
ségére lesz, kérjük, keresse őt bizalommal a 
következő elérhetőségeken:

Telefonszám: 20/991 2527
Ügyfélfogadás: PRK-ban
(2017 Pócsmegyer, Kossuth L u. 27.)
Kedd: 12.00 – 17.00,
Szerda: 8.00 – 14.00,
Péntek: 10.30 – 14.30

Tekintett el arra, hogy a csatorna beruházás 
pályázati támogatásból valósult meg és e tá-
mogatás visszafi zetése merülhet fel ameny-
nyiben a cél, az érintett  ingatlanok tényleges 
csatornázása nem valósul meg maradéktala-
nul, így nem csak a környezet védelme, a ta-
lajterhelési díjfi zetési kötelezett ség elkerülé-
se, hanem a pályázati elszámolás érdekében 
is kérjük közreműködését, azaz a szennyvíz-
csatornára történő rákötést!
Ha pedig már megtörtént az Ön ingatlaná-
nak közcsatornára kötése, akkor ezúton is 
köszönjük a program sikeres megvalósulá-
sában való közreműködését!

ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztató a közcsatornára való rákötésről

Jó hír a bicikliseknek:
komoly pénz a kerékpárutak működtetésére
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2017 januárjától az eddigi 46 helyett  már 
89 település tartozik a Zöld Híd Program 
szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt  
a hulladékszállításban közvetlenül ellátott  
települések száma és további csatlakozások 
is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az el-
múlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 
2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, 
amihez a megfelelő források is rendelke-
zésre állnak  – erről tájékoztatott  az Észak-
kelet Pest és Nógrád megyei Önkormány-
zati Társulás.
A Zöld Híd Program területén található 
108 település szinte mindegyikét érintő 
fejlemények történtek az utóbbi hóna-
pokban. Két kisebb közszolgáltató 2017 
elejétől befejezi hulladékgazdálkodási 
tevékenységét, alvállalkozói státuszuk is 
megszűnik. Az ipolytölgyesi székhelyű 
Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Kör-
nyezetgazdálkodási Nonprofi t Kft . és a 
bernecebaráti székhelyű Tiszta Vidékért 
Nonprofi t Kft . eszköz és dolgozói állomá-
nyát átvett e a Zöld Híd. Az érintett  társa-
ságok közül az ÉNYMK Nonprofi t Kft . 29 
települést, a Tiszta Vidékért Nonprofi t Kft . 
14 települést látott  el. 2017. január elején a 
Maros Kft . hat települése és még további 

kilenc település (köztük Csömör) nyil-
vánított a ki szándékát, hogy a Zöld Híd 
Program szolgáltatási övezetéhez csatla-
kozzon – ez utóbbiak tekintetében még 
folynak az egyeztetések. Az átvett  települé-
sekkel a Zöld Híd Magyarország egyik leg-
nagyobb komplex, hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója lesz. A lakosság szempont-
jából lényeges információ, hogy miközben 
a szolgáltatás színvonala növekszik, aköz-
ben az átvételre kerülő településeken a 
hulladékszállítás díja nem változik, tehát a 
Zöld Híd változatlan díj ellenében fejleszti 
és viszi tovább a szolgáltatást.
A jelentős változás hátt ere egyrészt, hogy 
az állami koordináló szervezet, az NHKV 
Zrt. és a tulajdonos ÉKPN Önkormány-
zati Társulás között  létrejött  megállapodás 
következtében nyugvópontra jutott  a Zöld 
Híd fi nanszírozási kérdése is. Másrészt 
nincs az egész régióban olyan közszolgálta-
tó, amely megközelítőleg olyan magas szín-
vonalon és ellátási biztonsággal működne, 
mint a Zöld Híd. A stabilitás és a magas 
szakmai színvonal alapján tehát az NHKV 
Zrt. a Zöld Hidat javasolta és kérte meg a 
szolgáltató nélkül maradó települések át-
vételére. Egy decemberi, rendkívüli ülésen 

ezt a tényt az érintett  települések polgár-
mestereivel is közölte Weingartner Balázs, 
az NHKV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A zavartalan átállás érdekében már dec-
ember elején megkezdődött  az érintett  
települések polgármestereinek, képviselő-
testületeinek és lakosságának közvetlen 
tájékoztatása, a gyűjtő járatok átszervezése. 
A Zöld Híd munkatársai a lehető legna-
gyobb körültekintéssel igyekeznek a zök-
kenőmentes átállást biztosítani, úgy hogy 
az eddigi ellátott  településeknek ebből 
semmilyen kellemetlensége és hátránya ne 
származzon. A szolgáltatási terület bővíté-
se azonban komoly logisztikai, szervezési 
feladat, amelyet megnehezíthet számos 
körülmény, például a rendkívüli hideg, a 
kistelepülések között i útviszonyok vagy 
éppen az infl uenza-járvány, amely máris 
sok zöld hidas dolgozót érint. A tulajdonos 
önkormányzati társulás ezért mindenki 
türelmét és megértését kéri. A tervek sze-
rint az átalakulási folyamat március 31-ig 
lezajlik.

FORRÁS: 
ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI

REGIONÁLIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Bővül és fejlődik a zöld híd program

Amint a Pócsmegyeri Kisbíró 2016. decem-
beri számában megírtam, 2017 tavaszán, a 
Klímapark területén diófák ültetését tervez-
zük. A cél az, hogy egy közösségi vagyont 
hozzunk létre, amire sokáig mindannyian 
büszkék lehetünk. Ez lakossági összefogással 
létrejövő kezdeményezés, amely csatlakozik 
az Önkormányzat által szervezett  2017-es 
rendezvényekhez. A diófák ültetését az Ön-
kormányzat Képviselő-testülete támogatja 
és területet bocsájt rendelkezésre a Klíma-
park területén. Szakértők javaslata alapján 
választott uk ki azt a konténeres és oltott  di-
ófajtát, ami a legkevesebb gondozást igényli 
és 4-5 év után termőre fordul. A termés a la-
kosokat illeti, úgy, hogy a mindenkori Kép-
viselő Testület évente jelöli ki, hogy ki, vagy 
kik szedhetik a termést. A kijelölés lehet 
szociális alapon, vagy egy-egy cél megjelölé-
sével: pl. iskolások, óvodások kirándulására, 
nyugdíjasok ajándékozására fordítva vagy 
jutalom jelleggel… stb. Decemberben elin-

dultak a befi zetések a Pócsmegyeri Takarék-
szövetkezetben a diófaültetésre létrehozott  
64700045-17018401 számú Porst Pál és 
Bécsy Lászlóné névre szóló számlára. Tá-
mogatásonként 10000 Ft befi zetésére van 
lehetőség készpénzben, a Takarékszövetke-
zetben, vagy átutalással. Kiknek a támogatá-
sára számíthatunk adományozóként?
Pócsmegyer és Surány lakosai, üdülői, és 
barátai; akik Pócsmegyerre hozzák gyer-
mekeiket óvodába, iskolába, játszótérre; az 

Önkormányzat képviselői, alkalmazott jai; 
a helyi vállalkozások vezetői, alkalmazott jai; 
az egyházak hívei.
A támogatók nevét a Pócsmegyeri Kisbíró-
ban megjelentetjük, és a diófák ültetése után 
a Klímaparkban egy tartós anyagból készí-
tett  táblán megörökítjük. 10.000 Ft-onként 
egy-egy név feltüntetésére van lehetőség. A 
befi zetésekre 2017. március végéig van le-
hetőség. A tervek szerint 2017. április elején 
elkészülnek az ültető gödrök és április 22- én 
szombaton a Föld Napján közös összefo-
gással ültetjük el a diófákat. Az ültetés be-
fejezése után a befi zetett  összegek minden 
befi zető által ellenőrizhetően elszámolásra 
kerülnek. Kérek mindenkit, aki egyetért a 
Dióliget ültetésével, befi zetésével támogassa 
a terv létrejött ét, hogy minél több diófa ülte-
tésére legyen lehetőség.
Pócsmegyer 2017. január

PORST PÁL ÖTLETGAZDA, SZERVEZŐ

2017 Dióliget
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Az immár hagyománnyá vált családi dél-
utánunkkal, az "Almanappal" kezdtük az idei 
tanévet. Ez évi rendezvényünk középpont-
jában az egészséges almafa, annak egészsé-
ges gyümölcse, s a mi egészségünk állt.
Kiindulópontként Fésüs Éva: Cinege Miki 
című meséje szolgált, melynek szereplői 
köré épített ük fel délutánunk tartalmát. A 
gyermekek és családjuk változatos tevé-
kenységek közül válogathatt ak:
készíthett ek papírból madarakat, "fűzhet-
tek" papíralmát, négy színű só- liszt gyur-
mából kedvükre gyúrhatt ak mindenféle 
gyümölcsöt, állatot, illetve zokniból és 
papírgombócokból kukacot készíthet-
tek. Ezen túl a gyerekek kis vakonddá és 
madárkává változhatt ak egy játék idejére, 
bővíthett ék kertészeti ismereteiket és egy 
magas létrára is felmászhatt ak szüleik segít-
ségével. A programot csoportonkénti vers 
és mondóka-előadások, valamint gyer-
mekrajz kiállítás gazdagított ák.
Az "Almanap" a szokásos eszem-iszommal 
zárult, ahol a játékban elfáradt csemeték 
örömmel falatozták a szülők által hozott  fi -
nom gyümölcsöket, szendvicseket, sütiket. 

Örömünkre szolgál, hogy a már iskolába 
járó volt ovisaink közül sokan szüleikkel 
együtt  visszajönnek hozzánk erre a dél-
utánra.
Környezetünk védelme kiemelt fontossá-
gú terület óvodánkban, ezért a mindennapi 
foglalkozásokon kívül, nagyobb kirándulá-
sokat is szerveztünk. Ennek jegyében láto-
gatt unk el egy buszos kirándulás keretében 
a Gödöllői Hulladékfeldolgozóba, mely a 
gyermekeknek felejthetetlen élményt je-
lentett . Először érdekes, az óvodás korosz-
tályt jól megszólító foglalkozáson vett ek 
részt a gyermekek, majd a hulladék útját 
követhett ük fi gyelemmel, végül a nagy jár-
művek egyikére is felülhett ek a vállalkozó 
szelleműek.
A falu minden évben méltóképpen meg-
ünnepli az időseket. Ennek az ünnepség-
nek elengedhetetlen szereplői a nagycso-
portos óvodások, akik nagy lelkesedéssel 
és izgalommal készülnek erre a napra. Az 
idén a "Nyuszi" csoportosok kis műsorát 
élvezhett e a hallgatóság.
Ősszel és télen a családi délután keretében 
szüleikkel együtt  barkácsolhatt ak a gyer-
mekek. A gólya és dióbaba készítéstől a 
fenyőfa hajtogatáson át sok érdekes tech-
nikával ismerkedhetnek meg kicsik és na-
gyok egyaránt.
Advent elején, Mikulás előtt  az óvónénik 
bábjátékkal lepték meg a gyermekeket. Az 
"igazi" Mikulást minden évben nagyon vár-
ják a kicsik, az idén sem csalódtak. Igaz ha-
vat már régen nem látunk december 6-án, 
de lelkesen énekelnek, segítenek a termek 
feldíszítésében, és ajándékot is készítenek a 

Mikulásnak. Advent minden hétfőjén ösz-
szegyűlünk, és meggyújtjuk az óvoda ko-
szorúján az aktuális gyertyát. Az óvónénik 
mesélnek, énekelnek, majd együtt  mon-
dókázunk, verselünk, énekeket tanulunk; 
így várjuk a karácsonyt.
A hétköznapokat színesített e a Csoóri- 
család karácsonyi ajándékműsora. A közös 
játék és éneklés nagy örömet okozott  a 
kicsiknek. Érdeklődve tanulták a hangsze-
rek nevét, az új énekeket. Köszönet az elő-
adóknak a felejthetetlen délelőtt ért.
A Pócsmegyeri Rendezvényközpont által 
szervezett  programok közül örömmel láto-
gatt uk az óvodásoknak szóló előadásokat. 
Köszönjük a lehetőséget!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mind-
azoknak, akik programjaink sikeréhez hoz-
zájárultak munkájukkal, ötleteikkel, eszkö-
zökkel!
Egészségben, békességben, sikerekben bő-
velkedő újesztendőt kívánunk mindenki-
nek a Barangoló Óvoda nevében:

JACSÓ KATALIN ÉS BOCS ÁGNES ÓVÓNŐK

Hírek az óvodából szeptembertől decemberig
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Bár sorainkat már februárban olvassák, mi-
kor írjuk őket, még január van. Az első hó-
napunk a nevét Janus római istenről kapta, 
aki két arcával egyszerre néz a múltba és a 
jövőbe. Így vagyunk mi is az év kezdetén, 
de nem csak az érzelmes visszaemléke-
zésekre gondolunk most, hanem az éves 
statisztika elkészítésére is. Az alábbiakban 
néhány fontosabb statisztikai adatt al sze-
retnénk könyvtárunkat bemutatni.
Az állomány jelen pillanatban 5452 darab 
dokumentumot foglal magába, amelyből 
5144 könyv, 172 DVD (játékfi lm, mese, 
ill. ismerett erjesztő fi lm) és 136 CD (ko-
molyzene, hangoskönyv). A gyarapodás 
folyamatos, az állomány frissül. Települé-
sünk könyvtára a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer (KSZR) tagja, amelynek 
köszönhetően nem csak szakmai segítsé-
get kapunk a Pest Megyei Könyvtártól, 
hanem a PMK-n keresztül egy központi 
keretből komoly támogatást is az állomány 
gyarapítására, a tárgyi feltételek javításá-
ra, programokra. A KSZR részeként 14 
folyóirat érkezik hozzánk, mint például 
National Geographic, BBC History, Prak-
tika, Csodakert, Horgászat. 2016-ban az 
Önkormányzat is hozzájárult az állomány-
gyarapításhoz: közel száz új könyvet és egy 
földgömböt tudtunk vásárolni a kapott  

jutt atásból. Ha valakinek olyan könyvre 
van szüksége, ami könyvtárunkban nincs 
meg, akkor azt a megyei könyvtárból rövid 
időn belül meg tudjuk hozni. Ha esetleg 
onnan sem kölcsönözhető az adott  könyv, 
akkor – ha szakirodalomról van szó vagy 
tanulmányokhoz szükséges szépiroda-
lomról – az Országos Dokumentumellátó 
Rendszeren keresztül az ország valamelyik 
könyvtárából meg tudjuk kérni. Nagyon 
sok könyv és folyóirat megtalálható már 
teljes szövegében az interneten is. Öröm-
mel segítünk eligazodni a különböző adat-
bázisok között .
Könyvtárunknak jelenleg 225 beiratkozott  
tagja van. Természetesen ez a szám nem 
mond sokat, hiszen vannak sokan, akik 
ugyan valamikor beiratkoztak, de már nem 
látogatják a könyvtárat, és vannak olyan 
családok is, ahol többen kölcsönöznek egy 
név alatt . Ha csak a számokra hagyatko-
zunk, a statisztika szerint a tavalyi év folya-
mán 106 személy kölcsönzött  vagy hozott  
vissza dokumentumot a könyvtárba. A 
legtöbbet keresett  szerzők listáját a gyerek-
könyv írók vezetik, sorrendben abszolút 
első Bartos Erika, majd őt Marék Veronika 
és Berg Judit követi. A felnőtt  irodalomból 
településünk lakói legtöbbször Nora Ro-
berts regényeit keresték, de nagy volt az ér-

deklődés Jodi Picoult, Stephen King és Jo 
Nesbo könyvei iránt is. Az úgymond klasz-
szikusok közül Örkény István, Bohumil 
Hrabal művei voltak a legkeresett ebbek. 
A szakirodalomból Bagdy Emőke, Csányi 
Vilmos és Feldmár András írásait olvasták 
a legtöbben.
Az elmúlt évben 22 rendezvénye (vetíté-
sek, előadások, közösségi programok) volt 
a könyvtárnak, valamint állandó, heti prog-
ramként működött  a gyermektáncház és a 
zenebölcsi.

A KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

A könyvtár új nyitvatartása

Hétfő: ............... 8:00 – 12:00  ..  15:00 – 18:30

Kedd:  ............... 8:00 – 12:00  ............  –

Szerda: ............. 8:00 – 12:00  ..  15:00 – 18:30

Csütörtök: .................  -  .....................  –

Péntek:  ..................... –  ...........15:00 – 18:30

Minden hónap első szombatján:

10:00 – 12:00

A könyvtár programjai

Február 13. 18.00 ....................................Filmklub:

Makk Károly - Szerelem

Gondolatok a könyvtárról
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Amikor gyermekeinkkel vagyunk, számos 
helyzet ér minket, melyre szülőként vala-
milyen választ adunk, „nevelünk”. A képlet 
akár egyszerűnek is tűnhet: gyermekem 
tesz valamit, mond valamit, s én  adok rá 
egy megfelelő választ. Válaszunkat egyér-
telműnek, hitelesnek gondoljuk, hisz min-
dig a legjobbat akarjuk gyermekünknek. 
Valójában, nekünk szülőként vagy pedagó-
gusként, is érdemes elgondolkozni, hogy 
miért is válaszoljuk meggyőződéssel bizo-
nyos helyzetekben, hogy: „Nem, szó sincs 
róla, koszos leszel, veszélyes, leesel, nem 
illik, meg ne próbáld stb. …”
Higgyük el, sok esetben a látszat ellenére 
nem józanul, nem a realitás szerint dön-
tünk! Felnőtt  korunkra rengeteg olyan 
berögződéssel, „sémával”,beépült mintával, 
hiedelemmel rendelkezünk, melyeknek 
gyökere gyermekkorunkban keresendő. E 
sebzett ségek látszólag személyiségünk ré-
szeivé váltak, valójában felvett  viselkedési 
módokról van szó. Nagy dolog, ha ezeket 
felismerjük, és ez kezdete lehet annak, 
hogy hosszú, tudatos munkával megszaba-
duljunk tőlük, így válva valóban szabadon 
gondolkodó és döntő emberré, akik kör-
nyezetünkre, gyermekeinkre is egészséges, 
gyógyító, boldogító hatással vannak.
Mivel minden nevelés önneveléssel kezdő-
dik, próbáljuk ki az alábbi játékot, mellyel 
két legyet ütünk egy csapásra: azaz megta-
pasztalhatjuk magunkat más minőségben 
és gyermekünk növekedését is egészsége-
sebbé tehetjük.

Játék a fejekkel

Szükségünk lesz:
gyermeki énünkre (1. fej): spontán, 
tapasztalni vágyó, határtalan, életigenlő, 
utánzó, bizalommal teli, de még felelősség 
nélküli.
szülői énünkre (2.fej): válaszok, me-
lyet sémáink, felvett  mintáink, negatív / 
pozitív tapasztalataink irányítanak.
felnőtt  énünk (3.fej): letisztult, józan, 
felelős válasz az adott  helyzetre, a lehető 
legjobban függetlenedve a negatív mintá-
inktól, félelmeinktől, megoldásra törekvő, 
beleérző.
Példák:
Helyzet: gyermekünk szalad a hepe-
hupás úton
Válasz:

 – Szülő fej: „Ne szaladj mert elesel”!

 – Gyerek fej: „ Milyen jó is lehet ilyen bi-
zalommal szaladni a világban!”

 – Felnőtt  fej: „Gyere, bekötöm a cipőfű-
ződ, és futhatsz is tovább!”/vagy: nem 
mondok semmit, mert rájövök, hogy 
nincs ebben semmi veszély, jó kis hepe-
hupás ösvény, legalább ügyesedik, erő-
södik. /vagy: „Futás közben a földet 
nézd, mert hepe-hupás a talaj!”

Helyzet: Jó nagy sár van, hazafele menet 
gyermekünk gumicsizmájával belecuppog 
a sárba, s élvezi, ahogy a ragadós anyagból 
nehéz kihúzni a lábát.
Válasz:

 – Szülő fej: „Kerüld ki a sarat, tiszta kosz 
leszel! Anyád majd pucolhatja a csizmá-
dat!”

 – Gyerek fej: Tulajdonképpen megértem, 
hogy élvezi ezt a sártengeri kalandot.

 – Felnőtt  fej: „Be kell mennünk a közértbe, 
addig légy szíves, kerüld ki a saras része-

ket, ha kijött ünk, folytathatod. Ott hon 
pedig együtt  letisztíthatjuk a csizmát”.

Helyzet: Gyermekünk fára mászik.
Válasz:

 – Szülő fej: „Gyere le, mert még leesel, és 
eltöröd a kezed vagy a lábad!”

 – Gyermek fej: De jó érzés is erősködni, 
és menni egyre feljebb az ágakon!

 – Felnőtt  fej: „Ügyes vagy, a vastag ágakra 
lépj, azok erősebbek!”

A fenti „játék” persze senkinek sem lehet 
egészen új, hiszen mindannyian igyek-
szünk mérlegelni helyzeteinket, felülke-
rekedni félelmeinken, s gyermekeinket 
bátorságra, tapasztalásra sarkallni, engedni, 
hogy kipróbálják erejüket, gyorsaságukat, 
ügyességüket, hogy ezzel sikerélményeket 
szerezzenek.
Nagyon jó, ha a gyermek a szabadságot a 
felelős felnőtt  józan ész szabta határok közt 
megélheti!
Nekünk pedig nagyon jó törekedni arra, 
hogy egészséges, felelős, bizalommal élő, 
szeretett eljes felnőtt ek legyünk! Ne felejt-
sük el, mindig minden mozgásban van, ha 
mi változunk, a környezetünk is változik!
Óvónői tapasztalataim és Pál Ferenc atya, 
„pálferi” előadásai sokat segítenek nekem 
is a mindennapokban. Élőben keddenként 
Budapesten a Dürer házban lehet őt meg-
hallgatni, de online felületen is találnak le-
tölthető hanganyagot: google-palferi

ÉDES ILDIKÓ

Álarcok nélkül
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Dagi pici korában dagadt, kis fekete "gom-
bóc" volt, ám ahogy növekedett , nagyon 
szép bozontos lett  a bundája. A háta és a 
két oldala fekete, mintha mindig mellény 
lett  volna rajta, a többi részén sárgás- vörö-
ses volt. Mikor megfésültük, akár szépség-
versenyt is nyerhetett  volna, legalábbis a mi 
szemünkben. A termete közepes, a man-
csai viszont nagyok, és a farka lompos volt.
Hónapok elteltével nagyon jó házőrző lett  
belőle. Onnan aztán senki ki nem tett e 
épen a lábát. Ki is tett ük a kapura a táblát: 
„A belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan" 
– az esetleges kellemetlenségek elkerülése 
végett . Az utcán viszont senkit sem bántott , 
barátságos volt.
Ragaszkodó, hűséges természett el áldot-
ták meg a szülei és talán még a Fennvaló 
is. Ha a férjem nem vitt e magával a horgá-
szataira, valahogy mindig alkalmat talált rá, 
kiszökött , és addig ment a folyó partján, 
míg megtalálta. Mindig együtt  jött ek haza. 
Egyik a kosárban, másik a hasában hozta a 
zsákmányt, (nagyon szerett e a halat).
A tyúkok is imádtak elszökni, pedig jól 
körbe voltak kerítve, de mindig találtak egy 
kis rést. Kimenni ki tudtak, de vissza már 
nem találtak, – ez jellemző a tyúkokra. A 
szomszéd kert és a folyó mente igazi para-
dicsom volt számukra. Hűsöltek a jó kövér 
árnyékban, és lakmároztak a fi nomabbnál 
fi nomabb bogár meg csiga csemegékből. 
Sokszor olyan csendben voltak, hogy nem 
találtuk meg őket. Főleg mikor már este-
ledni kezdett , ők már "elültek a tyúkokkal", 
hiába hívtuk, nem válaszoltak. Ilyenkor lé-
pett  akcióba Dagi. Kiengedtük a kertbe, és 
pár perc elteltével már fejvesztve, hangos 
sopánkodással rohantak, repültek hazafelé 

a szökevények. A kutya nagyon élvezte ezt 
a kihívást, és mikor maradéktalanul bete-
relte őket, jött  is a jutalom falatért, amire 
becsülett el rászolgált.
Egy szeptemberi nap elindultunk a közeli 
földre a nyusziknak kaszálni. Dagi, mint 
mindig, ott  ugrándozott  körülött ünk, és 
beleszaladt a rosszul tartott  kasza élébe, 
ami rögtön elvágta a jobb mellső lábán 
azt az inat, ami a lábfejét le és fel mozgat-
ja. Nem hagyhatt uk, hogy még egy éves 
sincs (november 29-én született ), és nyo-
morék maradjon. Kerestem az állatorvost, 
aki épp akkor nem tartózkodott  a helyén. 
Végül telefonon értem el, és megígérte, 
hogy 3-4 óra múlva eljön hozzánk. Meg is 
érkezett  az ígért időre, de nem volt sem fáj-
dalomcsillapítója, sem altatója. Faluhelyen 
nincsenek felkészülve nagyobb műtétekre. 
Érzéstelenítés nélkül először az inat kereste 
meg a bőr alatt , ami már eléggé eltávolo-
dott  a vágástól, azt összevarrta, majd végül 
a bőrt is. Szegény Dagi nem tiltakozhatott , 
mert le volt kötve, de vakkantás nélkül tűr-
te a kínzást, mintha tudta volna, hogy jót 
akarunk neki. A műtét vagy inkább „állat-
kínzás” közben simogatt am, és beszéltem 
hozzá, ami valószínű kissé megnyugtatt a. 
A seb bekötésével véget ért a tortúra. Az 
állatorvos azt mondta, hogy jó lenne, ha 
a kötés legalább két napig rajta maradna. 
A kutyus addig nem is foglalkozott  vele, 
de a harmadik nap már a fogával szedte 
le a kötést. A seb már szépen kezdett  gyó-
gyulni. Rögtön munkához is látott . Mivel 
állatokat tartott unk, jött ek a patkányok a 
gabonára, és még a tyúkól alá is befi altak. 
Dagi ezt kiszimatolta, és már kaparta is ki 
a szőrtelen patkányfi ókákat a fészkükből, 
csak úgy röpködtek a levegőben. Rövid 
idő elteltével már semmit sem lehetett  ész-
revenni a balesetből. Mindig jött  velünk, ha 
gombászni, kirándulni vagy gyógynövényt 
mentünk gyűjteni; biztonságban éreztük 
magunkat. Ha autóval mentünk, sosem 
vitt ük magunkkal, neki ott hon volt feladata.
Közben teltek az évek, és pár éve Erdély-
ből a szigetre költöztünk. Nem úgy, mint 
bevándorlók, csak „hazajött ünk", ugyanis a 
férjem születésekor Erdély még Magyaror-
szághoz tartozott . Első alkalommal Dagit 
nem hoztuk magunkkal, nem tudtuk, ho-
gyan alakulnak itt  a dolgok. Ekkor ő már 9 
éve hűséges családtagnak számított . Rábíz-
tuk a szomszédra, aki egy hét után közölte, 

hogy a kutya alig eszik, és nem is ugat, mély 
depresszióba esett . Három hét múlva men-
tünk vissza érte. Leírhatatlan volt az öröme, 
mikor meglátott  bennünket. Természetes, 
hogy magunkkal akartuk hozni. A lányom 
is kikötött e, ha nem hozzuk el, akkor ko-
csiba ül és majd ő elhozza. Nagyon tar-
tott unk a közel hétszáz km-es útt ól, hiszen 
sosem ült autóban, nem tudhatt uk milyen 
reakciót vált ki belőle. Az állatorvos bead-
ta a szükséges oltásokat, kiállított a az úti 
okmányokat. Adott  egy tablett át, amit in-
dulás előtt  egy órával kellett  beadni, hogy 
ne legyen hányingere. Előző nap tett ünk 
egy próbautat, de csak nagy kínnal lehetett  
betenni a kocsiba. Hasalt a hátsó ülésen, 
és reszketett , mint a nyárfalevél. Szegény 
fel sem tudta fogni mi történik vele. A fér-
jem mellett e ült és nyugtatgatt a. Másnap 
egy darabka kolbászban egyben lenyelte 
a tablett át. Legalább ezen túl voltunk. In-
duláskor viszont alig lehetett  beemelni 
az autóba, jó nehéz volt. A hátsó ülésen 
kialakított unk neki egy kényelmes helyet, 
még le is tudott  feküdni, de a póráz végig 
a nyakán volt. Pár km. után mintha már 
kezdett  volna tetszeni neki az utazás, felült 
és nézelődött . Alig tett ünk meg 50-60 km-t 
felállt, és nagyon izgatott  lett . Félreálltam, 
hogy a „férfi ak" elmehessenek elvégezni 
a „dolgukat". Csak két alkalommal kellett  
beemelni az autóba, utána már magától 
ugrott  be. Szemmel láthatóan nagyon él-
vezte a kirándulást. Olyan eset is volt, hogy 
a férjem kiszállt, ő meg előre ugrott  az első 
ülésre, és boldogan legyezett  a lompos far-
kával az arcomba. Az is megtörtént, hogy 
a parkolóban valaki közeledett  az autó felé, 
Dagi pedig dühös csaholásba kezdett  és 
vicsorgott . A baj akkor kezdődött , mikor 
beértünk Budapestre; alig bírt magával. 
Mondtam neki, hogy kár az energiáért, 
mert míg haza nem érkezünk, addig nem 
fogunk megállni. Ki is bírta, de elsőnek ő 
ugrott  ki az autóból. A szomszéd kutya, 
ahogy meglátt a féktelen ugatásba kezdett  
(az is kan). Dagi meg csak állt a teraszon, és 
hallgatott . Azt hitt em a hosszú útt ól sokkot 
kapott , és megnémult. Egy hét elteltével 
megjött  a hangja, volt aztán acsarkodás. 
A viszály addig tartott  a két kutya között , 
míg deszkakerítéssel meg nem szüntett ük 
az egymásra való rálátást. Ett ől fogva szent 
volt a béke.

KOVÁCS OLGA

Dagi, a kedvenc házőrző
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1. Elnéztem a naptárt, tán, mert itt  belül 
fűt az örök nyár… Szóval január közepe 
táján egy napsütött e vasárnap leszálltam a 
buszról Leányfalun, és szokásosan bandu-
koltam a révhez. Gondoltam, milyen szép 
lesz várakozás közben gyönyörködni a jég-
zajlásban. Tényleg szép volt. Akár hetekig 
is bámulhatt am volna, merthogy – fi gyel-
meztetett  a kiírás – „A kompközlekedés 
bizonytalan ideig szünetel”. Meglepődtem, 
végtére is csak jó 55 éve járok a Szigetre, 
és nemcsak nyáron. Vagy jégtábla, vagy 
komp, ez elég logikus. Figyelmetlenségem-
nek mégsem lett  gyászos következménye. 
Egy kedves úr, szinte az első, akit leintet-
tem, elvitt  Tótfaluba. Noha bogdányi, de 
úgy döntött , ilyen hidegben nem gyalogol-
hatok át a hídon. Hiába tiltakoztam, inkább 
tett  miatt am egy kis kitérőt. A falu végén 
pedig egy surányi hölgy vett  föl, csak a 
szeme látszott  ki a sállal bugyolált arcából, 
innen gondoltam, hogy elég hideg lehet. Ő 
is kitért velem, elhozott  a révig. Épp 10.05-
kor tett  ki, pont mintha komppal jött em 
volna át. Mondom, fűt az örök nyár, ez a 

kaland máig melengeti a szívem. Negyed-
napra aztán módom nyílt jótett  helyébe…
Akkor már kocsival jött em Békásról, és 
Szentendrén egy buszmegállóban intege-
tett  valaki, olyan stopos formán. Surányba 
igyekezett , most én tett em kitérőt. Úgy-
hogy két surányi hölggyel is volt „kalan-
dom”. Éljen az autóstop, gyere vissza ifj ú-
ságom!

2. Gondoltam egy nagyot, felhoztam a 
pincéből a futólécemet és átszaladtam a 
lovas barátnémhez Monostorra. Hát… 
azért nem butaság, amit a sógorok csinál-
nak odaát a fektetett  pályákkal. Megkín-
lódtam a szűz havon (a lábnyomokban is 
kellemetlen a futóléccel nyomulni), tapadt 
a hó rendesen, és viaszolni, persze elfelej-
tett em. Odaát aztán jobb volt, mint az oszt-
rák „Hütt ékben”, bár forralt bor éppen nem 
készült, de a megizzadt futóember sörrel 
is beéri. No, meg a jó társasággal. Aztán 
sötétedés előtt  vissza, na, akkor már job-
ban csúszott , mert naplemente után kicsit 
visszafagyott  minden. Vérszemet kaptam, 
másnap Tótfalu, a hídfő volt a cél. Kicsit 
több mint másfél óra oda-vissza. Rengeteg 
szánkózóval találkoztam, meg kutyásokkal, 
sétálókkal – bebizonyosodott , hogy nem-
csak árvízvédelemre jó a gát, hanem első 
osztályú sífutópályának is, mindenkinek 
ajánlom. Ez az a sport, amire tényleg igaz, 
hogy idősebbek is elkezdhetik. Engem 
már sokszor hagytak állva nyolcvan fölöt-
tiek, úgyhogy van hová fejlődni.

SZABÓ GÁBOR

Téli örömök

2017. 02. 04  / Rojtos-foltos trombita, farsangi 
álarc készítése

2017. 02. 18. / Gipszöntés, gipszfi gurák festése

Decemberben vendégünk volt Orgoványi 
Anikó, festőművész- költő. Képek látható-
ak a "Magyar Mandala" és a Himnusz so-
rozatából.

„Magyar Mandala“
A SZÈSE egyesület Nyitott  Műhely a 
Szigeten rendezvénysorozata alkalmá-
ból decemberben Szigetmonostoron járt 
Orgoványi Anikó, mint a rendezvényso-
rozat vendégművésze.

Még felsorolni is nehéz, hogy Orgoványi 
Anikó az élet különböző területein mi 
mindenben jeleskedik. Okleveles rajzta-
nár, jobb agyféltekés rajztanítás szakér-
tő, a Zöld Szív Ifj úsági Természetvédő 
Mozgalom alapító elnöke, a természeti 
nevelés című tantárgy kidolgozója. Sze-
mélyében a képzőművészet, az iroda-
lom, a zene, az előadó-művészet csodás 
összhangban találkozik. Festményei, 
könyvillusztrációi és grafi kái különféle 
kiadványokban jelentek meg. Alkotásai 
megtalálhatóak hazai és külföldi közin-
tézményekben és magángyűjtemények-
ben. Verseit és gyerekverseit rendszeresen 
publikálja különféle irodalmi kiadvá-
nyokban és internetes irodalmi oldala-
kon.

 – Hol láthatjuk alkotásaidat?
 – Két szentendrei galériában is megte-

kinthetőek a festményeim. A Fő téri Szent-
endrei Műhely Galéria jól ismert mind a 
szentendreiek, mind az ide látogatók kö-
rében, hiszen ez központi helyen van, és 
a város legismertebb galériája. A másik a 

Nagy Péter Pál Kortárs Galériában (Pát-
riárka utca 8.), a Pest Megyei Könyvtárral 
szemben található. Itt  is olyan ikonikusnak 
mondható festőművészek alkotásai között  
láthatóak a műveim, mint például Aknay 
János, Kossuth-díjas festőművész és Zám-
bó István vagy Jávor Piroska, festőművé-
szek munkái.

 – Hogyan találkozhatunk költeményeiddel?
 – Önálló verseskötetemet „Lopózz mel-

lém” címmel a Kráter Kiadó adta ki 2011-
ben. A kötetet magam illusztráltam. Felnőtt  
és gyerekverseim rendszeresen jelennek 
meg internetes irodalmi portálokon, mint 
pl. PoLiSz (2010/129), Irodalmi Olva-
sókönyv az Általános Iskolák 5. osztálya 
számára, Apáczay Kiadó, Esztergom és 
Vidéke, (2015. 1., 2., 3.,szám), Óperencia, 
Költögető.
(Forrás: Montázsmagazin, Weninger Endréné 
Erzsébet cikke alapján: Orgoványi Anikó fes-
tőművész, költő)

GAÁL NÓRA

Nyitott Műhely a Szigeten Programsorozat
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Mondják sokan, vagy inkább kérdezik, és 
ezzel nem valami minősítést fejeznek ki, ha-
nem inkább azt, hogy már megint eltelt egy 
esztendő. Igen!
Ismét mögött ünk egy esztendő és ilyen-
tájt, szilveszter után kezdem el szervezni a 
Balkay- féle Szombat Esti Kertiszínház és 
Galéria nyári rendezvénysorozatát. Idén ez 
lesz a 11. alkalom.
Bátyámmal, a néhai Balkay Géza színmű-
vésszel mindig is arról ábrándoztunk, hogy 
majd egyszer, ha nagyok leszünk, megnyit-
juk surányi kertünket egy-egy hétvégére a 
nagyközönség előtt , és kulturális rendezvé-
nyeknek adunk helyt az Árvácska utcai csa-
ládi nyaralóban.
Sajnos, bátyám 2006-ban tragikusan eltá-
vozott , így egyedül vágtam neki az ifj úkori 
álmok megvalósításának, – egyben tiszte-
legve az Ő emléke előtt  is.
2007 nyarán tartott uk az első előadásokat.
Akkori alkotó és játszótársammal, Kilin Il-
dikó, nagyváradi színművésznővel rendez-
tünk zenés irodalmi esteket az árnyas fák 
alatt . A közönség az első előadástól kezdve 
ráérzett  az esemény fontosságára, arra, hogy 
Surányban nyáron egy magánkertben egy 
olyan irodalmi szalon működik, ahova jó 
betérni.
Itt  előadás közben, előtt , vagy utána jókat 
lehet beszélgetni, sétálni, a fákra kiakasztott  
festményekről vitatkozni és kis kancsóból 
inni a kiváló, kerekes kút termelte surányi 
vizet. Már jóval a fél nyolcas kezdés előtt  ér-

keznek az érdeklődők kis kempingszékkel, 
vagy takaróval a hónuk alatt , hogy jó helyen 
foglaljanak helyet. Persze van itt  hely bőven! 
Sőt, arra is volt példa, hogy az előadás előtt  
kezdett  esni az eső, és behúzódtunk a nyara-
ló szobáiba, mi pedig szobáról szobára járva 
adtuk elő műsorunkat.
Ady, Mick Jagger, József Att ila versek és köz-
ben Balkay irodalmi sanzonok…
Valóban, a csilláron is lógtak! Sok szép él-
ményben volt részünk az elmúlt évek alatt . 
Kis albumban gyűjtöm a relikviákat, szóró-
lapokat, emlékeket, cikkeket, fotókat. A du-
nakanyari televízió rendszeresen közvetített  
riportokat az eseményekről, de más médiák 
is hírt adtak előadásainkról.
2009 nyarán az ifj ú művésznemzedék vett e 
birtokba a kerti színpadot. Nagy sikerű elő-
adást tartott ak a Th áliás Fiatalok, Bence Ba-
lázs Buca, Vaszilovics Ádám és a többi ifj ú 
tehetség  közreműködésével.
A sikeres csapat 2010 nyarán újból a vendé-
günk volt. Járt itt  a neves színházi rendező: 
Konter László, az irodalomtörténész: Sol-
tész Márton, de ugyan így megfordult itt  
Reményi B. Csaba vagy Kántor István is.
A neves torontói performer az elmúlt nyá-
ron a kertben forgatt a új fi lmjét, Gyimesi 
Jancsi operatőrködésével.
A nyári produkciókat sok esetben télen is 
megismételtük, amikor is Pócsmegyeren a 
Művelődési Ház színpadán, vagy az egykori 
óvodában újráztunk egy szép zenés irodal-
mi estt el.

Persze, azért nem csak ez az egyetlen ilyen 
esemény Surány történetében. Legendák 
szólnak arról, hogy Latabárék Pócsmegye-
ren húzták meg magukat a háború vihara 
elől, és mentek a rögtönzött  produkciók. 
De a surányi dunapart is őriz egy szabadtéri 
játszóhely nyomot a gát tövében, ahol még 
Honthy Hanna is fellépett . Néhol még látni 
a földbe süllyedt betonkoszorú nyomát, ami 
egykoron a színpadot jelezte.
Egyszer az itt eni kocsmában szilveszterezett  
Somló Tamás, aki játszott  is egy performance 
erejéig, de ugyanígy említhetném a Gyurko-
vics szalon rendezvényeit is. Az augusztusi 
Surány Fesztiválról nem is beszélve. Szóval 
zajlik a kulturális élet a nehéz idők ellenére is.
Sőt! Arra is volt példa, hogy a kápolnában 
a katolikus szentmise előtt  léptem fel tanít-
ványommal Gabryellel egy egy vers és dal 
erejéig, amolyan szentmisei kedvcsináló 
előzenekarként. Érdekes volt.
Úgy tudom, a bíboros úr fülébe is eljutott  
a híre, és lett  volna rá igény, hogy ezt a szo-
katlan kezdeményezést máshol is folytassuk, 
de aztán valahogy nem jött  össze… Naná, 
hogy a pénz!
De térjünk vissza az idei nyárra!
Tehát Hölgyeim és Uraim!
2017. július 22. és 29. szombaton este fél 
nyolckor ismét Balkay Kertiszínház Surány-
ban, az Árvácska utca 7-ben.
És mi lenne más a performance címe mint:
Már megint!

BALKAY

Már megint!

A tél egy része még előtt ünk van, talán épp most 
éljük a leghidegebb napokat. A nappalok már 
hosszabbodnak. Lehet, hogy ezt mi emberek 
még nem vesszük észre, de a házi macskák ér-
zékeny szervezete már jelzi a tavasz közeledtét.
A nőstény macskák 7-10 hónapos korukra 
válnak ivarérett é, és ivarzásukat a világos órák 
számának növekedése váltja ki. A cicák ivarzá-
sa könnyen felismerhető az állat megváltozott  
viselkedéséről. Az ivarzó macska folyamatosan 
nyávog, hempereg, hátát púposítja, bútorok-
hoz dörgölődzik. Ez a viselkedés 6-8 napig tart, 
majd 2- 3 hetes nyugalmi periódus után a tüne-
tek újra jelentkeznek. Ha nem szeretnénk, hogy 
a kertünket, házunkat egy újabb (természete-
sen bájos és kedves) kiscica- generáció népesít-
se be, itt  az ideje a tavaly született  fi atal macskák 

ivartalanításának. A műtét során az állatokat 
elaltatják, a hasukon metszést ejtenek, és ezen 
keresztül a petefészkeket, vagy a petefészkeket 
és a méhet eltávolítják. A sebet több rétegben 
varrja össze a sebész. Különösebb utókezelésre 
általában nincs szükség. A varratokat 10 nap el-
teltével szoktuk kiszedni.
A műtét után az ivarzási tünetek megszűnnek, 
és természetesen kiscicák sem születnek.
A tavaly született  kandúrok is ivarérett é válnak 
tél végére. Verekedni kezdenek, testükön szám-
talan harapás és karmolás látszik. Előbb-utóbb 
az állatorvosi rendelőben kell a keletkezett  
tályogot megnyitni, vagy a sebet kitisztítani. A 
harcok során olyan vírusokkal is fertőződhet-
nek, melyek ma még nem gyógyítható beteg-
séget okoznak.

Mindezen események kockázata jelentősen 
csökkenthető a hím állatok kasztrálásával. A né-
hány perces műtét szintén altatásban történik, 
nem igényel utókezelést, varratszedés sincs.
Sokat tehetünk macskáink hosszú és egészsé-
ges életéért, ha ivartalanítt atjuk őket.
Aki teheti, évi 1 védőoltás beadatásával tovább 
növelheti cicája biztonságát. Ezzel jó néhány 
légzőszervi és emésztőszervi megbetegedés, és 
a ma még nem gyógyítható leukózis nevű be-
tegség is megelőzhető.

További információ: Dr. Löbmann Csilla és Dr. 
Munkácsi Miklós – DunakanyarVet Állatorvo-
si Rendelő, Tahitótfalu, Elekkfy J. u. 4. – www.
dunakanyarvet.com – (26) 387-177

DR. MUNKÁCSI MIKLÓS

Macskáink ivartalanítása
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Kedveseim! Látom gondolatban arcotokon 
a gúnyos mosolyt: „na, ez a vén szivar, nincs 
elég baja, még babonái is vannak!” Igen van-
nak babonáim, beismerem, mert tudom, 
nem vagyok egyedül, de nem ám! Ott  vagy 
te is barátocskám, csak röstelled beismerni 
jelenlétedet a babonák világában.
Talán még sohasem kopogtad le (lehetőleg 
keményfán), ha valaminek eljövetelét na-
gyon-nagyon óhajtott ad, és meggondolat-
lanul kimondtad mások előtt  kockáztatva a 
siker jött ét. Előfordul persze, hogy keményfa, 
sőt semmilyen fa sincs kéznél, ilyenkor jobb 
kezed behajlított  középső ujjával kopogtasd 
meg álladat alulról, mert az esetek nagy több-
ségében ez is segít.
Nem mentegetőzni akarok, vagy bensőm 
hiányosságait elétek tárva, gyónásszerűen 
megkönnyebbülni a kimondott  szótól, (hi-
szen erre megy ki a játék a gyóntatószékben 
is), szóval nem erről van szó. Sokkalta inkább 
arról, hogy közel nyolcvan éves élett apaszta-
latom alapján kijelenthetem: att ól, hogy va-
lamit nem értünk és megmagyarázhatatlan, 
att ól az még létezhet. Példaként hozom fel, 
hogy a levegőt még sosem látt ad két szemed-
del, de ha nem volna, te sem volnál az élők 
sorában.
Ezen alapigazság mentén elindulva forszíroz-
nám a telepátia témáját. Nézzük a lexikont: 
„az a feltett  képesség, hogy valaki érzékfelett i 
módon tudomást tud szerezni időben vagy 
térben távollévő személynek az érzéseiről, 
gondolatairól, illetve azt ilyen módon befo-
lyásolni képes.”
Ez lenne tehát a telepátia. Hogy ez óriási ba-
romság? Na! Az Angol Tengerészeti Hivatal 
pénzt, fáradtságot nem kímélve kísérleteket 
folytatott  a telepatikus képességek tanulmá-
nyozására. Ha kiderül, hogyan működik, 
nincs szükség rádióra, telefonra, anélkül is 
létrejöhet kapcsolat ember és ember között . 
Magyarázat nincs, várat magára, csupán értet-
lenül mosolygunk, ha felhív telefonon távoli 
barátunk, akire épp az előbb gondoltunk.
Egy másik furcsaság is kavargatja lelkem nyu-
galmát, a déjá vu érzése. Ismét a lexikont 
hívom segítségül: „olyan emlékezeti csaló-
dás, amikor azt hisszük, hogy már egyszer 
átéltünk valamit, ami valójában sohasem 
történt meg.” Emlékezeti csalódás? Na, ne! 
Floridában történt. Fiaimmal megnéztünk 
egy réges-régi tengerparti erődöt. Méteres 
falak, rozsdás, vén ágyuk az1846-48- as Me-
xikó- Egyesült Államok csetepaté emlékei. 

A kapun belépve éreztem, jártam már itt . Az 
udvar közepén álltam a csodás fl oridai nap-
sütésben, és egy bozótos felé mutatt am, ott  
volt a temető. Gyermekeim ügyet sem vetet-
tek rám, de én odasétáltam a törpepálmákkal 
benőtt  területhez, és szememből patakzott ak 
a könnyek.
A kákán is csomót kereső, hitetlenkedő öreg 
barátom az eff éle történetek hallatán így kiál-
tana fel: „Na, erre varjatok gombot!” Én is ezt 
mondanám, ha mástól hallanám a históriát.
De vissza a babonákhoz! Óva intelek bará-
tom, hogy elhagyott , vén temetőben vadvi-
rágot szedjél. Mit gondolsz mitől olyan szé-
pek? Hát persze, hogy régen holt emberek 
emlékeit hordozzák. Próbáld csak meg ha-
zavinni, vázába rakni, meglátod, álmodban a 
hideg is kiráz.
Gombát szedni a fű lepte, süppedt sírok 
között  egyenesen életveszély. Egyszer majd-
nem megjártam. Százszámra fehérlett  a sok 
gyönyörű csiperica gomba itt  a közeli teme-
tőben. Már-már nekiálltam gyűjteni, amikor 
a Gondviselés megfogta a kezem. De Aladár 
nem bírt magával, begyűjtött  egy jókora ko-
sárral. A cigányok ismerik a gombát, dehogy 
szedett  volna ő közé mérgeset. Egy hét múlva 
találkoztunk a buszon.

 – Hová-hová Aladár?
 – Megyek a kórházba. Három gyerkőc 

még benn van, isteni csoda, hogy életben 
maradtak. Nem szedek én máskor temetői 
gombát!
Itt  van aztán a bal lábbal való felkelés esete 
is. Az ágyból, hát persze, hogy az ágyból! 
Nekem ezzel semmi gondom, pedig min-
dennap ballábbal kelek; na de a körülött em 
élőknek! Mondogatják is a hátam mögött : 
„Na, ez megint bal lábbal kelt!”
Figyelmeztetlek továbbá barátocskám, 
eszedbe ne jusson cipődet az asztalra tenni! 
Ennek beláthatatlan következményei lehet-
nek. Vagy már megtett ed?  Látod-látod, te 
Pupák! Ezért vagy ilyen csóró. Cipő az aszta-
lon = szegénység. Még ha véletlenül történt 
is a dolog, kapkodhatod már lefelé a topán-
kádat, visszacsinálni már nem tudod. Hacsak 
nem találsz egy ügyes boszorkányt, aki leve-
szi a bajt, különben három évig nyögheted a 
nyomorod. Vannak persze nyomorelhárító 
praktikák, amiknek a titka apáról-fi úra száll. 
Egyet- kett őt én is ismerek, de alkalmazásuk 
nagyrészt tiltva van (már – már fejvesztés ter-
he mellett ), ugyanis olyan sötét erők vannak 
a hátt érben, akikkel újat húzni nem tanácsos.

Az újról jut eszembe (most lábujjra kell gon-
dolni), ha neked, kedvesem, jobb lábadon a 
nagyujj mellett i ujjad hosszabb, mint a nagy-
ujjad, anyagi gondjaid nem lehetnek. Hogy 
most is vannak, pedig a méretek stimmelnek? 
Oda se neki barátom, a helyzet rövidesen ren-
deződik, ez évben felragyog rád az ég, dőlni 
fog a mani (money), a dohány, a lé.
Atyai jó barátom, Latabár Kálmán, a nagy-
szerű színész és komikus az ötvenes években 
főszereplője volt egy babonákat kifi gurázó, 
babonákat csúfoló fi lmnek. Péntek 13. volt 
a fi lm címe. Volt abban jósnő, varázsgömb, 
fekete macska, négylevelű lóhere és lópatkó. 
A népszerű Latyi, aki a világ legelegánsabban 
öltözködő színésze volt, a városligeti Ezerjó 
vendéglőben egyszer megsúgta nekem: „igaz 
fi acskám, hogy a fi lmben ágálok a babonaság 
ellen, de valójában nagyon is hiszek az ilyen 
izékben. Dehogy folytatom az utamat, ha át-
szalad előtt em egy fekete macska. Háromszor 
csókolok meg egy lópatkót, ha felveszem az 
út porából, (akkoriban még jártak lovas ko-
csik Budapest utcáin). Itt  a Városligetben órá-
kig sétálgatok a fűben, hátha találok egy négy-
levelű lóherét. Valamint rendszeresen járok 
jósnőhöz, aki megjósolta, nem lehet bajom, 
amíg csokornyakkendő van a nyakamon.”– S, 
ezzel megigazított a a halványzöld csokrétát a 
patyolatfehér ingnyakban. És valóban! Gőz-
fürdőben lett  rosszul, oda még egy nagy szí-
nész sem vonulhat be nyakkendőben.
Bevallom, jósnőhöz nem járok, (járnék, ha 
volna itt  a közelben egy takaros, bögyös-fa-
ros tenyérjós), ellenben van jó pár lópatkóm. 
Ezeknek szerencsehozó szerepe kissé csor-
bult, mert nem én gyűjtött em őket, hanem az 
előző lakó hagyományozta rám. Valamint az 
emlékkönyvemben őrizgetek néhány darab 
lepréselt, alaposan kiszáradt, de még használ-
ható négylevelű lóherét.
Péntek 13-mal nincs gondom, oda se neki! 
Itt hon üldögélek, és ha nem esik a fejemre 
a csillár, vagy nem szakad rám a mennyezet, 
megúsztam.
A fekete macska? Amiatt  sem aggódok. Fehér 
macskám van hátán egy fekete foltt al; annyi 
még belefér. Ha balról megy át előtt em egy 
fekete macska jobbra tartva, semmi baj, foly-
tatom az utamat. A baj csak fordított  esetben 
lehet, s az bizony balszerencse.
Összefoglalva: hallgass a józan eszedre bará-
tocskám, tartsd be az itt  tanult szabályokat, 
és akkor hosszú életű lehetsz e földön!

ASZTALOS LAJOS

Babonáim
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Szelmencről este érkeztünk Kistárkányba, 
ahol a helyi református gyülekezet tagjai 
örömmel és jóféle pálinkával, kenyérlán-
gossal fogadtak bennünket. Idelátogatá-
sunkkal Tarr Ferdinánd, öt gyermekes 
református lelkész és gyülekezete meghívá-
sának tett ünk eleget. A kultúrházban elköl-
tött  bőséges vacsora után vendégszerető 
családoknál kaptunk szállást három szom-
szédos faluban: Kis-és Nagytárkányban, 
valamint Ágcsernyőn. Mindhárom telepü-
lés lakossága 90%-ban magyar ajkú.
Másnap reggel házigazdánk elkísért az ún. 
átrakodó vasútállomásig, ahol az Ukrajná-
ból széles nyomtávú vasútvonalon érkező 
árut a keskenyebb nyomtávú síneken levő 

vagonokba rakják át nagy teljesítményű, 
elmés gépekkel.
A vasárnapi istentiszteleten mindhárom 
falu templomában Kovách Tamás szol-
gált. Az 1. kép a kistárkányi templomban 
készült. Itt , a velünk érkezett  Szabó Enikő 
gyönyörűen énekelt.
Istentisztelet után meglátogatt uk a 
nagytárkányi sóházakat, amelyekben egy-
kor az Aknaszlatináról a Tiszán szállított  
sót raktározták, őrölték, majd vitt ék to-
vább az ország különböző helységeibe. A 
só szállítás ilyen módjának megszűnése 
után az épületek üresen álltak, átmenetileg 
különféle célokra használták őket. Megko-
pott , vakolatlan téglafalaik a múltat idézik. 

Akadt egy vállalkozó, aki az egyik sóházat 
teljesen felújított a és érdekes múzeumot 
létesített  benne.(2. kép) Ennek falán egy 
2007-ben elhelyezett  emléktábla az 1100 
évvel ezelőtt i győztes Pozsonyi Csatát 
idézi, Árpád vezér domborművével. A 
múzeumban érdekes volt egy sómalom 
fából készült makett je, melynek párja az 
erdélyi Parajdon található. A kb.1400 lako-
sú Nagytárkány polgármestere elmondta, 
hogy a helybeli iskola első osztályába több 
magyar gyerek iratkozott  be, mint a 7000 
lakosú, 80%-ban magyar Királyhelmecen.
Az ünnepi ebéd után a gyülekezet női kara 
búcsúztatott  bennünket. Hazafele igyekez-
ve megálltunk Kisgéres határában, a több 
száz pincéből álló pincesornál, ahol Furik 
Csaba, polgármester és segítő társai látt ak 
el bennünket tudnivalókkal, géresi rétessel 
és helybeli borral.

Egyetlen megálló volt még hátra, Borsi. Az it-
teni, 17. század elején épült reneszánsz várkas-
télyban született  II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
1676-ban. Ennek felújítása, a szlovák és a ma-
gyar államelnök egyezsége szerint, 2016-ra el 
kellett  volna, hogy készüljön, de ez még várat 
magára (és nem a magyar fél miatt ).
A kastély előtt  álló, 1907-ben Mayer Ede ál-
tal készített , hányatott  sorsú, bronz Rákóczi-
mellszobor (3. kép) körül állva elénekeltük a 
Himnuszt és a Szózatot. Ezzel zártuk a Szlová-
kiához csatolt bodrogközi és ungvidéki ma-
gyaroknál tett  látogatásunkat.

DR. KISS ANDRÁS

Kirándulás a Bodrogközben 3. (befejező) rész

3. kép

1. kép

2. kép
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1963-ban még nyitott , de fedett  terasszal 
működött  Surányi csárda néven. Így sza-
bad bejárást biztosított  a népes csivitelő 
fecskeseregnek.1968-ban még működött  
mellett e a Pléhbodega néven emlegetett , a 
korán ébredő, szomjas emberek kiszolgálója.

1969 -ben már zárt, beüvegezett  terasz vár-
ta a vendégeket.

1970 kora tavaszán a lebontott  csárda képe 
fogadta a komppal érkezőket. Még ebben 
az évben, július14- én adták át az 513. 
Bisztró néven a balatoni jellegű talponállót.

Ehhez épített ek egy fedett , zárt étt erem-
részt Kisvendéglő elnevezéssel (1982).

1984-ben már Surányi Halászcsárda néven 
működött . Több kulturális rendezvény-
nek is helyet adott  a csárda: irodalmi est 
Gyurkovics Tiborral, képzőművészeti ki-
állítások, zenés rendezvények neves fellé-
pőkkel, mint a Neoton, Gergely Róbert, 
Zalatnay Sarolta, Aradszky László.

Idővel elnéptelenedett  a csárda. Egy ide-
ig asztalos üzem működött  benne, majd 
a Napsugár téri Lévay ABC megszűnése 
után itt  nyílt meg a Surány RÉV élelmiszer 
bolt, majd 2013-tól a COOP abc valamint a 
Nemzeti Dohánybolt üzemelt az épületben.

Vendéglátóhelyként a korábbi FŰSZER 
majd Élelmiszer bolt helyén nyílt meg a 

Betyár, megosztva a helységet egy kondici-
onáló teremmel.

2012-ben Jocika csárdája, majd 2013- tól 
Betyárcsárda felirat díszeleg a bejárat felett . 
Napjainkban már sajnos nem működik, 
ezért az étkezni vágyók csak a Napsugár 
téri lángos sütő melegkonyhás választéká-
ból csillapíthatják éhségüket.

GYIMESI JÁNOS

Adalékok a Surányi csárda történetéhez

Balkay Kertiszínház és Galéria 

Surány, Árvácska utca 7.

2017. július 22. és 29.
szombatonként
este fél nyolctól

MÁR
MEGINT…?!

zenés irodalmi performance
sok meglepetéssel

belépőjegy

kinek-kinek pénztárcája szerint

Tel.: (+36) 30-4553083
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Február az utolsó téli hónap a négy évsza-
kos mérsékelt éghajlati övben, ahol mi is 
élünk.
A papírforma már rég felborult, ezért cso-
dálkozunk, hogy -10, -15 C-fok is volt, és 
hó is van.
Hál’ Isten, mert a földnek és a növényeknek 
nagy szüksége van erre. A kórokozók -5 
C-fok körül már nem tudnak szaporodni és 
kárt okozni a tavaszi hajtásoknak, és ezért 
hálát adunk az égnek (én az Angyaloknak). 
Van, aki Istennek, Jézusnak, Szűzanyának, 
teljesen mindegy, hogy kinek, az a fontos, 
hogy tudjuk, hogy nem kézenfekvő az ami 
körülött ünk van. Pontosan nem lehet tud-
ni, hogy működik ez az egész, persze teó-
riák vannak, de valaki vagy valami rendezi, 
ezért hálásak vagyunk és megköszönjük.
Egy reggeli meleg gyógytea csodákra ké-
pes. A legújabb kutatások szerint a csipke-
bogyót is főzhetjük együtt  a többi gyógyfű-
vel, mert nem bomlik le belőle a C-vitamin, 
mint azt eddig tudtuk.
A vitaminokról tanultak is felborultak. A-, 
D-, E-vitaminból eddig hetente csak 1 szem 
volt engedélyezve. Ezek zsírban oldódók, 
nehezen ürülnek ki a szervezetünkből, így 
túl is lehet adagolni őket. Ezért máshogy 
kezelik őket, mint a vízben oldódókat: B-, 
C-vitaminok, amik kiürülnek a szervezet-
ből, tehát nem tudjuk túladagolni. A mai 
tudomány állása szerint télen, vagyis most 
is kell enni D-vitamint, hogy egészségesek 
legyünk, mert nem elég, amit a nyári na-
pozással begyűjtött ünk volna, ha nem lett  
volna tiltva a Nap-fürdő.
Már tudjuk, hogy az aminosavak nélkül 
nem léteznénk, ezért azt a nyolc félét, 
amit nem tudunk előállítani, étel formájá-
ban visszük be a szervezetünkbe. Ezeket 
a zöld káposzta, spenót, sóska, hagyma, 
zeller- zöldjével, petrezselyem, karfi ol, kel-
káposzta, vörös káposzta, paprika, uborka, 
spárga és cékla tartalmazzák, és bármilyen 
formában fogyaszthatjuk őket. Ezek kö-
zül mindegyikben mind a 8 féle aminosav 
megtalálható.
Fekete retek soha nem hiányzott  a vidéki 
konyhából. A józan paraszti észre nagyobb 
szükség van, mint valaha volt.
Gyerekkoromban a csontjaink egészségét 
a bab biztosított a. A gyereknek kellett  a fej-
lődéshez, a szüleimnek azért, hogy egész-
ségesek legyenek, a nagyszüleimnek, meg 
azért, hogy nehogy eltörjenek a csontjai. 

Ez változott  azóta. Nem is tudom, minden 
esetre sokféle bab kapható, elkészítéséhez a 
fantáziánk szab határt.
Nagy öröm, hogy sok a gyerek itt  az ősi 
ártatlanságát még megőrzött  Szentendrei 
szigeten. Jó a levegő, tiszta a víz, ez két olyan 
ok, ami a nyugalom záloga. Nyugodt kö-
rülmények között  élő emberek gyerekei is 
nyugodtak lesznek. Erre nagyon sok szülő 
ráébredt, és megteremtett e a lehetőséget 
családja számára.
Az alábbiakban az egészség megőrzésére 
alkalmas teakeverékeket ismertetek, me-
lyek a már kialakult problémákra is gyógyí-
tó hatással lehetnek.
Köhögés, rekedtség: akácvirág, édeskö-
mény, cickafarkfű, bodzavirág, hársfavirág, 
martilapu
Tüdőgyulladás (gyógyszer is): tüdő-
fűlevél, martilapulevél, izlandi zuzmó, ka-
kukkfű, zsurlófű.
Köptető: hársvirág, bodzavirág, kanka-
lingyökér, kakukkfű, kankalingyökér, édes-
gyökér
Ízületi bántalmakkor: aranyvessző, 
zsurló, csalán, körömvirág, kamilla, fűzfaké-
reg, nyírfalevél.
(Gyógyvíz Leányfalun, testnek- léleknek 
gyógyír. Miután én Szentesen születt em, 
Cserkeszőlőre mentünk, akkor 2 meden-
ce volt, egy gyerekeknek és 1 felnőtt eknek. 
Hajdúszoboszlón rengeteg ember gyógyít-
tatt a magát az ott ani gyógyvízzel. Egy év-
ben egyszer nyáron elmentünk Hévízre, az 
a tó a mai napig él bennem. Minden télen 
Mátraszentimrén 4 hetet töltött ünk. Sose 
voltunk betegek. Egészségtudatunk van, az 
egész család átvett e ezt a szemléletet. Me-
nyeimnek is köszönhetően)

Ágybavizelés esetén (gyerekeknél elő-
fordul): cickafark, apróbojtorján, komló, 
macskagyökér, és esti puszik.
Vércukorszint ingadozásánál: babhéj, 
kecskeruta fű, csalánlevél, kukoricabajusz, 
áfonyalevél.
Érelmeszesedés ellen: bodza virág, csa-
lán, ezerjófű, tarackgyökér, pásztortáska, 
borsmenta, árnika.
Ideges ember teája: galagonya, fa-
gyöngy, fokhagyma, zsálya, zsurló, csalán, 
macskagyökér, levendula. Ez a keverék per-
sze keserű. Patikákban ugyanezt a keveré-
ket pirula formájában is lehet kapni.
Vendégváró tea: csipkebogyó, galago-
nyavirág rügy, menta, zsálya, virág szirmok, 
citromfű, ezerjófű.
Nők füve: cickafark fű, körömvirág, or-
báncfű, pásztortáska, nyírfalevél, tölgyfaké-
reg, zsálya.
Szoptatós édesanyáknak a tej növelé-
séért: édeskömény, kecskeruta fű, csalán-
levél, kakukkfű, ánizsmag, majoránna, csip-
kebogyó, citromfű, konyhai köménymag.
Gyerekeknek 3-6 hónapos kortól: 
édeskömény, bodzavirág, kamilla, málnale-
vél, hecsedli.
Patikákban, gyógynövényboltokban előre 
összeállított  teakeverékek kaphatók, de ha 
valaki begyűjtött e már, ezekből a füvekből 
válogathat. Ötnél többet ne főzzünk össze, 
mert a hatóanyag nem tud kiteljesedni.
Benne van a nevében: gyógynövények- 
gyógytea. Nem felejthetjük el, hogy a 
gyógyfüvekből alakult ki a gyógyszer. Ve-
gyük ezt komolyan, és tartsuk tiszteletben 
itt  is a szabályokat.

BESZE JUDIT – TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

Télutó
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Kedves Háziasszony!
A pasztinák különleges gyökérzöldség, ami 
a petrezselyemgyökérhez szinte a megszó-
lalásig hasonlít, csak kissé sárgásabb színű és 
édesebb ízű. Önmagában képes a gyökeret, 
a sárgarépát, de még a zellert is helyett esíte-
ni. Novembertől februárig kapható. Jó tu-
lajdonságai közé tartozik, hogy sosem lesz 
fás és könnyen megfő. Levele azonban nem 
ehető, aki tehát petrezselyemgyökér helyett  
a kertjébe pasztinákot vet, külön ültessen 
zöldpetrezselymet vagy helyett e zsázsát. 
Érzékeny bőrűek a pasztinák szedésekor jó, 
ha kesztyűt húznak, mert a levele bőrgyul-
ladást okozhat.

Pasztinák leves reszelt tésztával

Egy rész (kb. 20 dkg) vegyes zöldséget és 
két rész pasztinákot megtisztítok, karikákra 
vágom és 1 fej vágott  vöröshagymával kevés 
vízben megpárolom. Utána hozzáadok 2 
evőkanál olajat, és picit megsózom. 1 evő-
kanál durumlisztt el és 1 mokkáskanálnyi 
pirospaprikával megszórom, majd 1,5 liter 
vízzel fölengedve felforralom. 1 zöldpap-
rikát, illetve 2 paradicsomot is hozzáadok, 
és addig főzöm, amíg a zöldség meg nem 
puhul. Közben 1 tojásból annyi lisztt el, 
amennyit felvesz, rugalmas, de kemény tész-
tát gyúrok, és káposztareszelőn a forrásban 
lévő levesbe reszelem. Akkor jó, ha a tészta a 
leves tetejére már feljött . Ekkor meghintem 
petrezselyemzölddel, tálalásnál a leves tete-
jét héj nélküli tökmaggal díszítem.

Pasztinák leves csirkével

Egy kilós megtisztított , megmosott  csirkét 
darabokra vágok, és 2 liter meleg vízben, 
őrölt fehér borssal, 2 szem szegfűszeggel, 
szerecsendióval, lestyán levéllel, pirospapri-
kával és sóval ízesítve félig megfőzöm. Köz-
ben 2-2 szál sárgarépát és petrezselyemgyö-
keret, 4 szál pasztinákot, 1 fej vöröshagymát, 
1-1 paradicsomot, zöldpaprikát, 1-1 cikk 

zellert és karalábét, 1 közepes burgonyát 
megtisztítok, megmosok, majd a levesbe 
dobva addig főzöm, amíg minden megpu-
hul. A csirkeaprólékot a levesben hagyom, a 
nagyobb húsdarabokat többféleképen lehet 
a leves mellé tálalni. Pl. paradicsomszósszal, 
tormamártással, kapormártással, fokhagy-
mamártással, meggymártással… stb. A le-
vest grízgaluskával, zabszemtésztával, vagy 
reszelt tésztával adom asztalra.

Lecsós pasztinák

Egy jó nagy fej vöröshagymát lehéjazok, ap-
róra vágok, és 1 dl vízben megpuhítok, majd 
hozzáadok 2 evőkanál olajat. Fűszerezem 
egy kávéskanál pirospaprikával. Hozzáadok 
2-3 db kicsumázott , karikákra vágott  zöld-
paprikát, 2 paradicsomot és 40 dkg meg-
tisztított , megmosott , szintén karikákra szelt 
pasztinákot. Fűszerezem egy teáskanál pi-
rospaprikával. Megsózom, ha kell, egy kevés 
vizet öntök alá, és megpárolom. Galuskával 
tálalom.

Pasztinák galuska

Egy szép szál pasztinákot megtisztítok, és 
megmosva apró kockákra vágok. Egy dl 
sós vízben 10 perc alatt  puhára főzöm, kissé 
hűlni hagyom, majd 1 tojást beleütök. Pár 
csepp olajat és annyi réteslisztet adok hozzá, 
hogy könnyű galuskatésztát kapjak. Lobog-
va forró levesbe szaggatom. Levesbetétként, 
önálló köretként egyaránt adható. Nagyon 
fi nom.

Párolt karfi ol tojással

1 közepes fej hagymát megtisztítok, apró 
kockákra vágom, és 1 dl vízben megpuhí-
tom. Ezután egy evőkanál margarinnal meg-
futt atom. 60 dkg karfi olt előkészítés után ró-
zsáira szedek, a húsos szárát apró karikákra 
vágom, és a rózsákkal együtt  a hagymához 
adom, majd puhára párolom. Ügyelek rá, 
hogy lé csak alig-alig legyen alatt a. 4 tojást 
csipetnyi sóval simára keverek, és a párolt 
zöldségre öntve addig sütöm, amíg megko-
csonyásodik. A tetejét reszelt sajtt al megszó-
rom. Céklasalátával tálalom.

Pasztinák gombával
50 dkg pasztinákot megtisztítok, karikákra 
vágok, és sóval ízesített  vízben megfőzök. 
10 dkg barnarizst lestyán levéllel ízesített  
vízben megpárolok, és 60 dkg gombából 
pörköltet készítek. Kiolajozott  tűzálló tálban 
egy sor lecsöpögtetett  pasztinákot rakok, rá 
egy sor főtt  barnarizst (vagy főtt  hajdinaká-
sát) terítek, majd egy sor gombapörköltt el 
befedem. A tetejére mindig pasztinákot ra-
kok. 2 dl kefi rt csipetnyi sóval, 2 egész tojás-
sal, 2-3 evőkanál ketchuppal simára keverek, 
és a tetejére öntök. Reszelt sajtt al meghin-
tem, és forró sütőben, közepes lánggal 20 
percig sütöm.

Pasztinák bundában

Külön erre a célra szép nagy pasztinák gyö-
kereket teszek félre. 4 szálat megtisztítok, 1 
teáskanál házi készítésű ételízesítős vízben 
puhára főzök, majd lecsöpögtetem, és kissé 
hűlni hagyom. Utána kisujjnyi vastag ka-
rikákra szelem, és sűrű palacsintatésztába 
mártva, forró olajban világosbarnára sütöm. 
Kapor-, citrom-, kelkáposzta-, vagy paradi-
csommártással tálalom.

Pasztinák serpenyőben

10 dkg füstölt szalonnát kis kockákra vágok, 
és egy serpenyőben megpirítok. 1 kis fej 
felaprított  vöröshagymát megfutt atok rajta, 
1 zöldpaprikát, 1-2 paradicsomot, valamint 
15-20 dkg megtisztított , karikákra vágott  
pasztinákot adok hozzá, majd puhára pá-
rolom. Ügyelek arra, hogy lé csak alig-alig 
legyen alatt a. 4 tojást csipetnyi sóval simára 
keverek, és a párolt zöldségre öntve addig 
sütöm, amíg a tojás megkocsonyásodik. A 
tetejét reszelt sajtt al megszórom, és reteksa-
látával adom asztalra.

Zöldborsós pasztinák saláta

Egy megtisztított  pasztinák gyökeret, 2 sár-
garépát, valamint 1 zellergumót lereszelek, 
és 15 dkg főtt  zöldborsóval együtt  salátástál-
ba halmozom. 2 dl kefi rt 2 evőkanál olajjal, 
fél citrom levével, 1 evőkanál mézzel, 1 evő-
kanál apróra vágott  metélőhagymával, 3-4 
gerezd zúzott  fokhagymával összekeverek, 
és a zöldségre öntök. 2 órára a hűtőszek-
rénybe állítom, hogy az ízek összeérjenek.
Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Magyar konyha egészségesen
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Előadás sorozat a Rendezvényközpontban
Jegyár 2.500 Ft / előadás – Bérlet 6.000 Ft / három előadás

Laár András
Buddhizmus
a mindennapi életben
2017. február 25-én 16 órától

Miben segítenek
nehézségeink és akadályaink?

Pál Feri atya előadása
május 19-én  20 órától

Rendhagyó előadás a Rendről – 
avagy mi is az a családállítás? 

Kövesdi Krisztina 

2017. április 22-én 16 órától
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

február 10. / 19:00
Irodalmi Kávéház

Füst Milán est – Őszintén a nőiségről
Rendezvényközpont

február 11. / 20:00 Farsangi mulatság és jelmezbál Rendezvényközpont

február 13./ 18:00 Filmklub: Makk Károly - Szerelem  Könyvtár (PRK)

február 14./ 18:00 Házasság hete: Szőke András pszichológus előadása Rendezvényközpont

február 25. / 16:00 Laár András-Buddhizmus a mindennapi életben Rendezvényközpont

február 27. / 19:00 Színházbusz-Macskák Madách Színház, Budapest

március 10 / 19:00 Verses Kávéház-Szinetár Dóra verseket mond Rendezvényközpont

március 23./ 11:00 Ákombákom színház - Csizmás kandúr  Rendezvényközpont

március 31./ 19:00 Szekér színház: Kisfaludi Károly - Kérők, vidám színmű Rendezvényközpont

április 12./19:00
Irodalmi Kávéház: Hobó önálló estje -

Tudod, hogy nincs bocsánat
 Rendezvényközpont

április 22. / 16:00 Kövesdi Krisztina -Rendhagyó előadás a rendről, avagy mi is az a családállítás? Rendezvényközpont

április 27. / 10:00 Batyu Színház - Hófehér és Rózsapiros- Rendezvényközpont

május 1. Szigeti majális Pázsit tó

május 19. / 20:00 Pál Feri atya előadása  Rendezvényközpont

május 27. Gyereknap a Kolompos együttessel Pázsit tó

augusztus 4-5 10. Irány Surány fesztivál Surány,Napsugár tér

augusztus 18./20:00 Csík Zenekar koncert Rendezvényközpont

Szervezők elérhetőségei

Szőcs Péter – Tel.: 20/315-9068, E-mail: rendezveny@pocsmegyer.hu

Karsai Gábor – Tel.: 30/694-3266, E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu

Rendezvényközpont állandó programjai
Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel:26/ 200-013,  E-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

Nyitva: Hétköznap 8:00-20:00

HÉTFŐ
 9:00 – 10:00 ...........  3-1-2 Meridián torna – Ági néni
 13:00 – 14:00 ......................................  Torna – Ficzek Kati
 17:00 – 18:30 .........................................  Fitnesz – Kiss Ági

KEDD
 9:15 –  .................................. Zenebölcsi a könyvtárban
 17:00 – 18:00 .................................  Karate – Sipos István
 19:00 – 20:30  ...........................  Yin jóga – Székely Erika

SZERDA
 15:30 – 16:30 ...........  3-1-2 Meridián torna – Ági néni
 17:00 – 18:30 .........................................  Fitnesz – Kiss Ági
 18:30 – 19:30 ......................................  Torna – Ficzek Kati
 19:00 – 20:30 ......................................  Jóga – Szabó Erika

CSÜTÖRTÖK
 16:00 – 17:30  .................................... Jóga – Nagy Emma
 17:00 – 18:00 ...................................  Karate- Sipos István
 17:00 – 20:00 .............................................  Nyugdíjas klub

PÉNTEK
 13:30 – 14:30 ......................................  Torna – Ficzek Kati

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.

Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

Hétfő 10:00-tól a játszótéren
Baba mama klub – Suszt Márti

Hétfő és péntek 18:30 – 19:30
Női torna – Ficzek Kati

Szerda 16:30 – 18:30
Társasjáték klub – Szőcs Péter

Könyv-cserebere Surányban
a Civilek Házában!

Ha nincs amit olvasnál vigyél egyet! 
Ha megosztanál egy jó könyvet hozz egyet! 
Nyitva az állandó programok időpontjában!
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott

Komora András
06-20/912-3197

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413 

06-26/301-743

Tahi Kormányablak 06-26/585-038

Szentendrei Közjegyző 06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes 06-30/244-9546

Barangoló Óvoda 06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola 06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola 06-26/393-100

Művelődési Ház, Könyvtár 06-30/694-3266

Posta 06-26/395-575

Takarékszövetkezet 06-26/395-003

ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38

Református Lelkészi Hivatal 06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia 06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal 06-20/886-1927

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Tel.: 06-26/395-006,  Fax: 06-26/395-702,  E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 – 16:30, Szerda: 8:00 – 16:30, Péntek: 8:00 – 12:00

Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Feladatkőr – ügyintéző Telefon E-mail

Polgármester
Németh Miklós 06-26/814-843 polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea 06-26/814-842 jegyzo@pocsmegyer.hu

Titkárság
Klibán Zita

Dudásné Tamási Anita

06-26/814-843

06-26/814-850

polgarmester@pocsmegyer.hu

onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Adóügyek
Kőbányai Jánosné 06-26/814-848 ado@pocsmegyer.hu

Pénzügy
Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

06-26/814-846

06-26/814-849

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó
(Építési és műszaki ügyek) 

Takács József 06-26/814-847 muszak@pocsmegyer.hu

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia 06-26/814-845 iktatas@pocsmegyer.hu

Igazgatás 

(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

Kajos Lászlóné 06-26/814-844 igazgatas@pocsmegyer.hu

Csatorna ügyek
Mócsai Zsuzsa 06-20/991-2527 dcstiroda@pocsmegyer.hu

Közterület-felügyelő
Bodor Róbert 06-30/579-9510 kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,

Tel.: 06-26/395-277 

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

ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12., 

Tel.: 06-26/387-030 

Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27., 

Tel.: 06-26/312-650

Hétvégén és ünnepnapokon: 

9:00 – 13:00 óra közt gyermekorvosi ügyelet, 

13:00 óra után a központi ügyelet

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

Pócsmegyer, Ady E. u. 12., 
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092

OEP támogatott rendelési ideje

Hétfő:  ....................................... 13:30 – 18:30

Szerda:  ....................................... 8:30 – 13:30

Csütörtök:  ................................. 13:30 – 18:30

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első 
órájában jelentkezzenek!

Magánrendelés:

Kedd:  ........................................ 14:00 – 17:00

Előzetes bejelentkezés: Szekeres Erika
Tel.: 06- 26/395-123,  és  06-20/422-7092

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária

Pócsmegyer,  Ady E. u. 12.,

 Tel.: 06-26/395-123,  Mobil: 06-30/694-3265

Kedd  ............................................. 8:30 – 9:30

Szerda  ........................................ 8:30 – 12:30

HÁZIORVOS
Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050

Csefó Tiborné Erika – Tel.: 06-20/327-9560

Pócsmegyer, Ady E u 12., Tel.: 06-26/395-123

Hétfő:  ....................................... 14:00 – 19:00

Kedd:  .......................................... 8:00 – 12:00

Szerda:  ..................................... 13:00 – 17:00

Csütörtök:  ................................... 8:00 – 12:00

Péntek:  ....................................... 8:00 – 12:00

ÁLLATORVOS
Dr.: Bándli József – Tel.: 06-30/974-2548

Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.

DunakanyarVet Állatorvosi Rendelő
Tahi, Elekfy Jenő utca 4., Tel.: 06-20/450-0709

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15., 

Tel: 06-70/369-1111

Hétfő – Péntek:  ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00

Szombat:  ...................................... 8:00 – 12:00
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND

Peiker és Társai Kft.,  Tel.: 06-70/577-7753,  06-30/599-8705

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

**5:05 **5:00  **5:05 **5:05

**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 – –

**22:20 **22:30 ( éjszakai pótlék 3.000.-Ft + teljes áru jegy)

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik. 

(telefonon az adott nap 17:00 óráig)

Hulladékgyűjtési rend 2017
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

Pócsmegyer Község Önkormányzata (Hunyadi utca 6.)

Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Dátum Kedd

F
E

B
R

U
Á

R február 7. Kommunális Szelektív

február 14. Kommunális

február 21. Kommunális Szelektív

február 28. Kommunális

M
Á

R
C

IU
S március 7. Kommunális Szelektív

március 14. Kommunális

március 21. Kommunális Szelektív

március 28. Kommunális

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:
Helyi tarifával hívható kék szám: 06 (40) 201-026 

Telefon: 06 (28) 561-200, Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu , Honlap: www.zoldhid.hu

Kormányablak Tahitótfalu

Cím: 22022 Tahitótfalu Szabadság tér
Telefon: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu 

Nyitvatartás:
Hétfő:  ............................... 7:00 – 17:00
Kedd:  ................................ 8:00 – 18:00
Szerda:  ............................. 8:00 – 20:00
Csütörtök:  ...................... 8:00 – 18:00
Péntek:  ............................ 8:00 – 16:00

Dunakanyar Takarékszövetkezet

Pócsmegyeri kirendeltség
2017 Pócsmegyer, Ady E. u. 8., Tel.: 06-26-395-003 

Nyitvatartás:
Kedd és Csütörtök 8:00 – 16:00
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Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mon-
danivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- 

és szólásszabadság szellemében lapunkban helyt adunk egymásnak 
ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek egyéb okok 

miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból. A hir-
detések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk 
fenntartja az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbí-

tések jogát.

IMPRESSZUM: 

Felelős kiadó: Pro Pócsmegyer Kft., 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6., 

E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu, Szerkesztő: Keresztes Jenő, 

Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest Megjelenik havonta 1200 példányban

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket leadhatják a 
PRK-ban:  2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. 

és elküldhetik e-mailben a
kisbiro@pocsmegyer.hu címre.

Apróhirdetés

Egészségtudatos fogyasztók fi gyelem!
Probiotikus natur joghurt és kefi r, adalék és tartósítószer nélkül kapható egész évben, 
akár megrendelésre is. ½ liter 450 Ft, 1 liter 900 Ft

Ugyan itt jó minőségű, tiszta marhatrágya akár biokertészeknek is. 1m 7.000 Ft
Ágoston Zsolt Pócsmegyer, Táncsics 17. Tel.: 06-20/410-1654
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