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Kellemes húsvéti ünnepeket!
Húsvét a keresztyén világ legnagyobb ünnepe. Szívbemarkoló is egyben, hiszen
nagypénteken halt kereszthalált Jézus
Krisztus, húsvét hétfőjén kelt ki sírjából, és
e napon volt a mennybemenetele.
Milyen gyönyörű megszemélyesítése ez
a halott télből, a kipattanó rügyek, a dalra
fakadó madarak képében újjáéledő természetnek. Húsvét jelképe a népi hagyományban a hímes tojás, mely szintén a
A TARTALOMBÓL:
Önkormányzati hírek ............................................ 3.
Interjú a Polgármesterrel ...................................... 4.
Március 15-i megemlékezés ................................. 4.
v. Csengő-Tschörner András megemlékezése ........ 5.
Egy surányi lakos levele ........................................ 6.
Népfőiskolai hét Pócsmegyeren ............................ 7.
Gondolatok a könyvtárról ..................................... 8.
Felhívás kiállításra ................................................ 9.
Interjú Cserkuthy Balázzsal ................................. 10.
Fuss 2017-ben 2017 km-t Pócsmegyer évében ... 11.
Kedves kerékpározók, figyelem! ......................... 11.
Megalakult a SziA! .............................................. 12.
Gyerekfarsang a Civilek Házában ........................ 12.
2017 Dióliget ...................................................... 12.
Itt és most – gyerekekkel ................................... 13.
A távolság megszépít ......................................... 14.
A Nyitott Műhely a Szigeten programsorozat a
végéhez érkezik .................................................. 14.
A surányi „tengerszem” ....................................... 15.
Shiatsu – a gyógyító érintés ............................... 16.
Április ................................................................. 17.
Viszlát Surány! .................................................... 17.
Magyar konyha egészségesen ............................ 18.
Bírni kell ............................................................. 19.

megújuló élet lehetőségét hordozza magában. Faluhelyen még meglévő szokás a
leányok vízzel való meglocsolása, mintha
virágot öntöznének, hogy még szebben,
üdébben virágozzék és készüljön a bő termésre. A locsolkodó ifjú és idősebb férfiak
jutalma a hímes tojás, melyet napjainkra
részben felváltott csokoládéból készült
mása, mint ahogy a friss locsolóvizet is lecserélték az illatos kölnire.

De a Húsvét azért Húsvét maradt, kedves
és meghitt szent ünnep!
Ez évben ünnepeljük először munkaszüneti napként nagypénteket, április 14-én.
És hogy kerül a nyuszi a képbe? A XIX. században honosodott meg szaporaságával a
termékenység jelképeként, s nem utolsósorban a gyermekek számára simogatnivaló kedvencként.
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Önkormányzati hírek
Március 1-jén ült össze községünk Képviselő-testülete, hogy a 2017-es év második,
igen fontos témákat tárgyaló nyilvános
ülését megtartsa. Az ülésen a Testület
minden tagja, valamint Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző is jelen volt. A témákban
érintett hivatali dolgozókon kívül részt
vett az ülésen Nagy Kornélia az óvoda
intézményvezetője, és vendégként Szabó
Gábor, külsős bizottsági tag.
Az ülésen számos, fontos napirendi pont
megtárgyalása várt a jelenlévőkre.
Az 1. napirendi pontként az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló határozat
elfogadása után a Testület megtárgyalta és
a 4/2016. (II.22.) sz. rendelet módosításával megalkotta az Önkormányzat 2/2017.
(III….)sz. 2017. évre szóló költségvetési
rendeletét.
A 2. napirendi pont alatt a 2011.évi 4.
sz. rendelet módosítását döntötték el a
képviselők, mégpedig a házasságkötések
helyszínének meghatározásával, a Kollárházban, illetve a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban.
A 3. napirendi pont Pócsmegyer és Surány Közművelődéséért Alapítvány alapító okiratának módosítása, mellyel kapcsolatban 16/2017. (III.1.) sz. határozatában
a Képviselő-testület a kuratórium elnökének Käfer György Gergelyt, kuratóriumi titkárnak Szőcsné Gottweisz Tímeát,
kuratóriumi tagnak Karádi Györgyöt választotta. A Testület egyúttal felhatalmazta
a polgármestert, hogy az önkormányzat
jogi képviselője útján intézkedjék a törvényi előírásoknak megfelelően.
A 4. napirendi pontban a 2017. évi
közbeszerzési tervet fogadta el a Testület
17/2017. (III.1.) határozatával, mely a település közvilágításának felújítását jelenti,
azaz 501 db közvilágítási oszlopon a jelenlegi égők led izzókra való lecserélését,
valamint 5 db további oszlop felállítását. A
felújítás kivitelezésére meghívásos közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.
Az 5. napirendi pont elsősorban a kisgyermekes családokat érinti, ugyanis az
óvoda nyitvatartási idejét, illetve a nyári
zárva tartást rögzíti. Ezek szerint a hétköznapokon változatlanul 6 óra 30-tól,
17 óráig áll nyitva a gyerekek előtt az intézmény, a nyári szünet pedig 2017. július

17-től, augusztus 20-ig tart. Az intézmény
vezetője, Nagy Kornélia vezette elő az
óvodába történő beiratkozás időpontját,
valamint azt a kérést, hogy az örvendetesen növekvő gyermeklétszám miatt 20%os kapacitásnöveléshez járuljon hozzá a
Testület. A 18/2017. (III.) sz. határozatban foglaltak szerint az óvodába történő
beiratkozás 2017. május 10-től, május
12-ig lehetséges, reggel 9 órától 16 óráig. A kapacitásbővítéssel kapcsolatban az
említett határozat úgy rendelkezik, hogy a
20%-os kapacitásbővítéshez mindhárom
óvodai csoport esetében hozzájárul. Nagy
Kornélia kérte a Testületet, hogy keressen
megoldást a speciális igényű gyermekek
étkeztetésére.
A 6.- 7.- 8. napirendi pontokban
Klibán Zita a Pro Pócsmegyer Kft. ügyvezetője ismertette a Kft. 2017. évi üzleti
terveit, megemlítve, hogy a jelenlegi adatok alapján nullszaldós a Kft. működése.
A cél azonban az inkubátorház funkció
beindítása, mely nagyobb bevételt eredményezhet. Ismertette a Testülettel a
februárra szervezett vállalkozói fórumot,
mely egyik lépése a pályázatban vállalt
indikátoroknak. Nagyon fontosnak tartja,
hogy a Támogatási szerződésben rögzített
vállalások teljesüljenek, hiszen ellenkező esetben jelentős összeg visszafizetését
követelhetik. A fenti feltételek teljesítéséhez garanciát nyújtó vállalkozással kötne
szerződést a Kft. ügyvezetője, melyhez a
Testület 20/2017. (III.1.) sz. határozatával beleegyezését adta. A következőkben
a Klímapark sportolási lehetőséghez történő felhasználása is szóba került. Terv, egy
akadálypálya a Pentagon Team közreműködésével, akik szintén a Kft. ügyvezetőjét
keresték meg tervükkel. A Képviselő-testület 21/2017.(III.1.) sz. határozatával támogatja a szabadidős versenypálya kialakítását.

A 9. napirendi pont megtárgyalásakor a képviselők a 22/ 2017.(III.1.), és
a 23/2017.(III.1.) sz. határozatokkal elfogadták a Szigeti Önkormányzatok és
a Dunakanyari Önkormányzatok 2017.
évre vonatkozó költségvetését. Gombás
Jenő alpolgármester e témánál megemlítette, hogy a tahitótfalui tűzoltóállomás
építéséhez készült korábbi tervek engedélyének meghosszabbítását kell kezdeményezni, új tervek készíttetése helyett.
A 10. napirendi pont alatt a Képviselő-testület Bizottságainak 2017. évi munkatervét fogadta el a Testület 24/2017.
(III.1.) sz. határozatával.
A 11. napirendi pont alatt tárgyalták a
képviselők a használaton kívül álló Táncsics utca 2. sz. alatti korábbi Művelődési
ház és könyvtár épületének versenyezetés
útján történő értékesítésére. A Képviselőtestület 26/2017.(III.1.) sz. határozatában
a legalacsonyabb ajánlati árként a 18 millió forint összeget kötötte ki.
A 12. napirendi pont alatt az aktuális
témák kerültek megtárgyalásra, és ennek
során az alábbi határozatok születtek:
a.) 27/2017.(III.1.) sz. határozatban
Szőcs Péter kulturális, és rendezvényszervező munkáját ismerték el a képviselők.
b.) a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szándékával szemben a 28/2017.(III.1.) sz. Képviselő-testületi határozatában Pócsmegyer
község közigazgatási területén továbbra
is a Zöld Híd Társulás munkaszervezetét
bízza meg hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak.
c.) a pócsmegyeri református temető
megközelítését és a temetőnél való parkolást biztosító telki szolgalmi jog bejegyzéséhez, valamint a 044/1, valamint a 044/3
hrsz. ingatlanok belterületbe vonásához
beleegyezését adja a Képviselő-testület a
29/2017.(III.1.) sz. határozatával.
d.) Pilis-Dunakanyar Hírmondó kérelmét a Testület 30/2017.(III.1.) sz. határozatának megfelelően nem támogatja.
e.) a Képviselő-testület Szalai Sándor és
Karsai Gábor önkormányzati dolgozók
nyugdíjazásának ügyét zárt ülésen tárgyalta meg.
f.) Gombás Jenő alpolgármester javaslata
szerint, amennyiben a képviselők lemondanak a 2017 évre esedékes fejenkénti
Folytatás a 4. oldalon »
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Önkormányzati hírek

Interjú a Polgármesterrel
Utakat tervez és hídkijelölő tanulmányt készíttet Pócsmegyer

» Folytatás a 3. oldalról

tiszteletdíj emelésről, az így felszabaduló
kerettel fedezetet biztosítanak egy új fizikai alkalmazott fizetésének bizonyos százalékára. Ezt a döntést a 31/2017.(III.1.)
sz. határozattal hozta meg a Testület.
g.) polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy álláspályázat kiírására kerül sor
adóügyi előadó munkakörre, mely előzetesen a honlapra is felkerült.
h.) Körmendi Judit főépítész a jövőben
a főépítészi teendőket Tahitótfaluban és
Pócsmegyeren látja el, ezért új szerződést
kötött Pócsmegyer Képviselő-testülete
32/2017.(III.1.) sz. határozata szerint
Körmendi Judittal, aki az Urbcad 2000
Kft.-t képviseli.
i.) Klibán Zita ügyvezető javaslatára a Testület 33/2017.(III.1.) határozatában vállalta diófák vásárlását a Porst Pál és Bécsy
Lászlóné által a Klímapark területére javasolt dióliget kialakításához.
JEGYZŐ

2016 a lezárt pályázatok utógondozásának
éve volt, idén új kihívások elé néz Pócsmegyer Önkormányzata: megkezdődött a
surányi Napsugár tér és a gerincúthálózat
szilárd burkolattal való ellátásának tervezése, és a hídról szóló tervről sem mondott le
Németh Miklós polgármester …

A teljes interjú megtekinthető a Danubia
tv weboldalán a következő linken:
http://www.danubia-televizio.hu/index.
php?page=hirek&mod=olvas&id=5007

Március 15-i megemlékezés

A Pomázi Tűzoltózenekar felvonulásával kezdődött a 1848-as Forradalom és
Szabadságharc kitörésének évfordulóján tartott ünnepség Pócsmegyeren.

A rendezvényen ifj. Morvai József, a település Kulturális Bizottságának tagja mondott
beszédet.

Az ünnepi műsort, a Zöldsziget Körzeti
Általános Iskola diákjai adták elő.

Axmann Vince honvéd alezredes sírjának
megkoszorúzása a katolikus temetőben.
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v. Csengő-Tschörner András megemlékezése
Az 1848-49-es szabadságharchoz kötődő pócsmegyeri emlékek
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
öntudat egyik alapköve volt.
Az 1848-as tavaszi átalakulás programja
majdnem két évtizedes előkészítő munka
eredménye. A reformkori országgyűlések lehetőséget teremtettek arra, hogy a
reformszellemű nemesség kidolgozza a
saját programját. Megjelentek az országgyűlésben a leendő forradalom vezetői:
Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan,
Eötvös József és mások. A végső lökést végül 1848. március 15-e jelentette, amikor
a pesti ifjúság vér nélkül érvényt szerzett
Irinyi József által fogalmazott 12 pontnak.
A horvátok, szerbek és románok egyöntetűen a magyar forradalom ellen léptek fel, a
császári udvar nyílt támogatásával.
1848. szeptember 11-én Jellasics 35.000
főnyi seregével átlépte a Drávát és támadást indított a magyarok ellen.
A magyar kormány a Dunántúlon népfelkelést hirdetett és mozgósította a nemzetőrséget. Kossuth ezzel egy időben toborzóútra indult az országban. Szeptember
29-én Pákozd és Sukoró között a jórészt
újoncokból álló magyar sereg visszaverte a
közel kétszeres túlerőben lévő horvátok támadását. Görgey, Perczel és Csapó Vilmos
Ozoránál bekerítette a horvátokat, majd
fegyverletételre kényszerítette. A támadás
során a horvát inváziós haderő állományának 20%-át elveszítette. Ezzel kezdetét
vette az 1848-49-es szabadságharc, mely
végül a világosi fegyverletétellel ért véget.
A szabadságharcban a pócsmegyeri lakosok is kivették részüket.
A község 1848-as pecsétje.

Felirata: „A szabadság első évében 1848
Pócsmegyer”

1848. június 4. napján Kontra János pócsmegyeri református lelkipásztor részletes
feljegyzést készített az Egyháztanács Jegyzőkönyvében:
"Hogy az 1848. évi forradalmi időből
valami emlékezet ezen jegyzőkönyvben is legyen a késő maradék számára;
mely év tavaszi és nyári hónapjai vasárnap délutáni óráin az isteni tisztelet
után, letévén a bibliát, papi öltönyömet
és palástomat, ’s ezek helyett nemzetőri
vászonruhát öltvén magamra, kardot
kötvén oldalamra, a túlsó félen összesereglett nemzetőr társaimmal fegyvergyakorlásban foglalatoskodánk; nem lesz
felesleges ide iktatni, milly buzgóságot
tanúsítottak, szívem örömére hallgatóim a szenvedő és szükségben lévő haza
iránt, midőn annak részire adakozás
végett felszólíttatván általam többen voltak, kik 5, 10, 12 ft-ot adakoztak, kiknek
neveiket azonban szerénységből elhallgatom; az összes adakozás 152 ft-ra ment,
melly az illető helyre küldetett. Ugyan
ezen buzgóságukat, ’s értök vérző testvéreik ’s honfitársaik iránti meleg részvétüket tanúsítja hallgatóimnak, azon
tettük, miszerént az 1849. évi Május
hóban történt Budavár bevétele alkalmával, megsebesült honvédek számára
szükséges ágynemű, fehérruha, tépet és
sebkötözékbeli adakozásra szólíttatván
fel, és e célra gyűlt: egy matracz, egy
dunyha, 32 töltött vánkus, egy derékalj,
82 ing, 83 lábravaló, 42 lepedő, fél mázsánál több rongy kötőféknek és negyven
fontnyi tépet. Mellyet a vár bevétele után
következő napon ladikon Pestre vivén, a
kórházban ügyelő őrnagy kezéhez szolgáltassam, ki forró szavakban nyílvánítá
az általvett holmikért, a szenvedők nevében köszönetét.”
Lefelé evezőkkel mentek, visszafelé pedig
lóvontatással hozhatták vissza a nagy kompot. Haynau-féle összeírás 19 pócsmegyeri
honvédet sorolt fel:
Petrovits Károly
1848. március – 1849. szeptember 12.
Varga János
1848. március – 1849.augusztus 20.
Zsigmond János
1848. április – 1849.október 7.
Getsko István
1848. szeptember 5. – 1848. december 11.

Kiskun Mihály
1848. szeptember 5. – 1849. február 4.
Kormány István
1848. szeptember 5. – 1848. november 30.
Pap János
1848. szeptember 5. – 1849. december 14.
Révai János
1848. szeptember 5. – 1849. január 20.
Bán László
1848. október 1. – 1849. oktober 3.
Fazekas András
1848. október 1. – 1849. október 3.
Hegedűs József
1848. október 1. – 1849. október 3.
Maur József
1848. október 1. – 1849. október 3.
Molnár Mihály
1848. október 1. – 1849. október 3.
Szilágyi Gábor
1848. október 1. – 1849. október 3.
Győrfi András
1849. május 22. – 1849. október 5.
Paulik György
1849. május 22. – 1849. augusztus 20.
Váczi István
1849. május 22. – 1849. szeptember 4.
Tóth András
1849. május 22. – 1849. szeptember 17.
Laszlovszki Adolf
1849. július – 1849. szeptember 25.
Ezeken kívül:
A református temetőben temették el 1849.
július 15-én Surányi János honvédet, aki
20 évesen a váci csatában halt hősi halált.
Nagy András a 7. huszárezred kiszolgált
református vallású katonája 1853. október
16-án Pócsmegyeren önkezével vetett véget életének..

Vámossy Mihály aki 21 évesen harcolt.
Síremléke a református temetőben van.
V. CSENGŐ-TSCHÖRNER ANDRÁS
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Egy surányi lakos levele
Tisztelt Polgármester úr, Kedves Miklós!
Pár héttel ezelőtt láttam a Pócsmegyer
honlapon egy néhány soros bejegyzést,
miszerint Surányban a zord tél miatt járhatatlanok az utak és minden érintett türelmét kéritek. Alábbi levéllel ezt a kitartó
türelmet, de egyben a továbblépést is célzom megalapozni.
A pócsmegyeri olvasók kedvéért mellékelek némi fotográfiát, hogy érthető
legyen a probléma, bár kétlem, hogy a
nyomtatott anyag vissza tudja adni a tényleges viszonyokat. (A képek a Zöldfa út
– Diófa út – Akácos út háromszögben
készültek, de a Megyeri fasor – Fenyves
út kereszteződésnél még sokkal durvább
a helyzet, őszintén szólva fogalmam sincs,
hogy járnak haza az ott lakók.)

Tehát nem eldugott mellékutakon, hanem a minden nap használt, a házainkhoz
való eljutást szolgáló útszakaszokon találhatóak az időjárástól függően hol képlékeny, hol csontkeményre fagyott 10-25
centis gödrök, göröngyök.
Nincs az a hagyományos autó, ami kibírná ezeket a körülményeket – mi példának
okáért 2 év alatt 2 autónkon négyszer
kényszerültünk komolyabb futómű javítást végrehajtatni, korábban a trehányul
lerakott aknafedelek, újabban a minősíthetetlen útviszonyok miatt.
Másfél éve nem kapok választ arra a kérdésemre, hogy a kárunkat ki fogja megtéríteni, így már nem is ezt kérdezem és
nem is akarok a múltba mutogatni, legyünk ennél konstruktívabbak.
Úgy gondolom, és ezt nagyszámú surányi
nevében írhatom, hogy ez így nem mehet
tovább. Értem, hogy a türelmünket kéred,
cserében én azt kérem, vázold fel a következő (március közepén zárásra kerülő)
Kisbíróban, mindenki számára követhetően és elszámoltatható módon, mikor,
milyen ütemterv szerint kerül sor arra a
tereprendezésre, amely egyrészt a csatornázási vállalások között szerepel, másrészt
anélkül is szükségszerű, hogy élhető legyen a környék.
Kérlek, azt értsd meg, nem unalmamban
hepciáskodom. A fent említett költségeken túl életünk részévé vált a feszültség,
hogy ha kiesik egy autó, minden nap logisztikai rémálommá válik.
Nem szakterületem, de józan ésszel is
belátható, hogy a feltúrások miatt a puha
talajréteg került a felszínre és nem történt
meg olyan apró kavicsos útrendezés, ami
biztosítaná, hogy az utak egyenletesek
maradjanak, még akkor is, ha a fagyott talaj esetenként nem képes egyszerre elszívni az összes olvadékot.
Attól még nem kéne úgy kinéznie a vidéknek minden egyes esőzés után, mintha az
orosz csapatok vonultak volna végig, teljes arzenállal. Van minőségbeli különbség
földút és földút között. Miklós, a türelmünket kéred, én azt gondolom, ez azzal
alapozható meg, ha tisztán látjuk, mire
számíthatunk.
Még egy ilyen télre, mint ami mögöttünk
van, sem szakmailag, sem emberileg nem
lehet magyarázat.

Kérlek, dolgozzunk azon, hogy kulturált
körülmények közt élhessünk! Köszönöm
segítséged!
Üdvözlettel,
HELESZTA MÁRTON – SURÁNY, SZEGFŰ UTCA

Válasz
Kedves Márton!
Pócsmegyer Község Önkormányzata
évente kb. 400 millió Ft-ból gazdálkodik.
Ez az összeg nem nyújt fedezetet a teljes
surányi úthálózat felújítására, így mindenképp pályázati pénzre van szükség a javításokhoz. Ennek előkészítéseként 2017.
év elején, közel 10 millió Ft +Áfa értékben
rendeltük meg a gerinc úthálózat és a csapadékvíz elvezetésének tervezését. A tervek megléte elengedhetetlen a pályázatok
benyújtásához.
Szilárd útburkolatot az alábbi utcákban tervezünk:
– Megyeri fasor a Sziget úttól a Dunáig,
– Nárcisz u. a Tulipán utcáig,
– Tulipán u. a Rózsa utcáig,
– Gödszigeti út, a Sziget úttól a Harmat
utcáig,
– Harmat utca a Csillag térig.
Önkormányzatunk március hónapban a
Magyar Államtól 3.000 tonna mart aszfaltot vásárolt, melyet a leszállítás után a
forgalmasabb útszakaszok stabilizálására
használunk fel:
– Akácos u., a Tulipán utcától a Megyeri
fasorig,
– Zöldfa u., az Akácos utcától a Napsugár
térig,
– Diófa u., az Akácos utcától a Napsugár
térig,
– Nefelejcs u., a Nyárfa sortól a Rózsa utcáig,
– Fenyves u., a Csillag tértől a Szőlő utcáig,
– Galamb u., a Rózsa u és a Megyeri fasor
között,
– Giczhy u., a Sziget úttól a Rózsa utcáig,
– Gödszigeti u., a Harmat utcától a Fácános utcáig,
– Panoráma utca teljes szakasza.
Az imént nem említett utcák, utca szakaszok javítását az Önkormányzat az anyagi
lehetőségéhez mérten végzi.
NÉMETH MIKLÓS – POLGÁRMESTER
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Népfőiskolai hét
Pócsmegyeren
Nagy érdeklődés kísérte a Pócsmegyeri Népfőiskolai Hét alkalmait. Jó
érzés tapasztalni, hogy a környező
falvak lakói is szívesen látogatják alkalmainkat. Négyen előadóink közül:

2017. március

„Bizony, ez az ember
Isten fia volt.”
Márk ev. 15,39

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
SZERETETTEL VÁRJA
ÜNNEPI ALKALMAIRA!
április 9. virágvasárnap 10:30-kor
az istentisztelet keresztelővel.

Horváth-Hegyi Olivér – evangélikus
lelkipásztor Szentendréről

április 12. nagycsütörtökön 18:00 órakor
istentisztelet.
április 14. nagypénteken 10:30-kor
ünnepi istentisztelet.
április 15. nagyszombaton 18:00 órakor
istentisztelet.

Dr. Kodácsi Tamás – teológus

április 16. húsvét vasárnap 10:30-kor
ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
április 17. húsvét hétfő: 10:30-kor
ünnepi úrvacsorás istentisztelet
a legátus szolgálatával.

Dr. Muskovics Andrea Anna –
néprajzkutató

Hálásan köszönjük, ha adója 1%-val
a Magyarországi Református Egyházat támogatja!
Technikai száma: 0066.
Megköszönjük, ha adója másik 1%-val
a Leányfalusi Református Templom Alapítványt
támogatja!
Az alapítvány pócsmegyeri célokat is szolgál.
Technikai száma: 19185208-1-13.

Dr. Bodoky György – ornitológus
főorvos.
KOVÁCH TAMÁS – REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

Áldás, békesség!
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Gondolatok a könyvtárról
Április 11-én, József Attila születésnapján
ünnepeljük a magyar költészetet. E jeles
alkalomból kértünk településünk vezetőitől és könyvtárunk olvasóitól számukra
kedves verseket. Terjedelmi okokból a
hosszabb költeményekből csak részletet
közlünk, de valamennyi a maga teljességében olvasható a honlapon és a könyvtár
oldalán.
SCHANDL ESZTER

Karsai Gábor ajánlása
Nagy László – Ki viszi át a szerelmet
Létem ha végleg lemerült
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a sziklacsípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerült,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
Zákányné dr. Szőke Tímea ajánlása
József Attila – Óda
…
2
Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tőlem és halkan futsz tova,
míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verődve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!
…
ifj. Csoóri Sándor ajánlása
Csoóri Sándor – Ördögpille
Ha mégy a lépcsőn lefelé,
ne nézz vissza a fordulónál,
ne áruld el, hogy visszajössz
s ha szólnék, visszaszólnál.
Piros homály csapkod utánad:
ördögpille vérselyem szárnya,
bújj el mögé, hogy így lehess

szemem örökös látomása.
Ha mégy a lépcsőn lefelé,
ne tudjam soha, hova készülsz,
milyen utcákba jársz s milyen
tükrök csöndjébe szédülsz.
Lábad alatt muzsika ébred –
ne tudjam soha, kinek szánod
sejtelmes sürgésed és kényes
énekesmadár topogásod.
Futottam én valaha tőled,
büntettelek nyíltan, titokban,
add vissza most a büntetést,
míg van öröm a fájdalomban.
Ha mégy a lépcsőn lefelé,
látom most is egy búcsúzásod:
lépdelsz s mögötted fal zuhan,
vörös homály, téglapor, átok.
Varga Józsefné ajánlása
Komjáthy Jenő – Lehellet
A szörnyű, rémes forgatagban
Csak egy lehellet a dalom;
A szélben, mely zúg szakadatlan,
Szavam csak röpke fuvalom.
Az égi, roppant karzenében
Magányos, egyes hang vagyok;
Egyetlen szín vagyok a fényben,
Mely Isten homlokán ragyog.
Csakhogy e dal élő lehellet,
Mellyel a rögöt áthatom,
S a fürge szó, melyet lehellek,
Termékenyítő fuvalom.
Az alkotó összhangzatokban
Én éltető ige vagyok;
Sugarat ontó csillagokban
Én arcom is fönnen ragyog.
Gombás Jenő ajánlása
Weöres Sándor – Mese
Egy
hegy
megy.
Szembejön a másik hegy.
Ordítanak ordasok:
Össze ne morzsoljatok!
Én is hegy,
te is hegy,
nekünk ugyan egyremegy.

Szente Sándorné ajánlása
József Attila – Tudod, hogy nincs bocsánat
Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fű kinő utánad.
A bűn az nem lesz könnyebb,
hiába hull a könnyed.
Hogy bizonyság vagy erre,
legalább azt köszönjed.
Ne vádolj, ne fogadkozz,
ne légy komisz magadhoz,
ne hódolj és ne hódíts,
ne csatlakozz a hadhoz.
Maradj fölöslegesnek,
a titkokat ne lesd meg.
S ezt az emberiséget,
hisz ember vagy, ne vesd meg.
…
Garamvölgyi Tamás ajánlása
Arany János – Epilogus
Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon'...
Legfölebb ha omnibuszon.
Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se' irigyeltem.
Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
Hogy' áll orra
Az út szélin baktatóra.
Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, Félreálltam, letöröltem.
…
dr. Borzsák Enikő ajánlása
Áprily Lajos – Vadlúd voltam
Valamikor vadlúd voltam,
vadludakkal vándoroltam.
Nagy tavakért lelkesültem,
tengeren is átrepültem.
Őszi fényben és homályban
fel-feltámad régi vágyam:
társaimmal útra kelni,
fényt és felhőt úszva szelni.
Majd ha végem itt elérem,
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vadlúd-formám visszakérem.
Jó barátok, ismerősök,
hogyha jönnek bíbor őszök,
nézzetek fel majd az égre,
égen úszó vadlúd-ékre,

Telefonszám: 06 30 831 0301
E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu
facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány

A könyvtár nyitvatartása
Hétfő: ............... 8:30 – 12:30 .. 15:00 – 18:30
Kedd: ............... 8:30 – 12:30 ............ –
Szerda: ............. 8:30 – 12:30 .. 15:00 – 18:30
Csütörtök: ................. – .................... –
Péntek: ..................... – ...........15:00 – 18:30
Minden hónap első szombatján:
10:00 – 12:00

s ezt mondjátok eltűnődve:
újra vadlúd lett belőle,
s most ott száll a V-seregben,
hangja szól a fellegekben.
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A könyvtár programjai
04. 03-án 18 órakor ......................... Filmklub
Jób lázadása

04. 07-án 17 órakor ................... Papírszínház
Mesedélután 2-7 éves gyermekeknek

04. 24-én ........................................ Filmklub
Flashdance

Felhívás kiállításra
A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület idén is folytatja évek óta végzett hagyományőrző, értékmentő munkáját.
Most a még fellelhető régi mezőgazdasági
munkaeszközöket szeretnénk összegyűjteni és bemutatni azzal a céllal, hogy azok is
megismerkedhessenek ezekkel, akik még
nem láttak ilyen eszközöket, vagy nem is
hallottak ezekről az évszázadokon keresztül használt fontos tárgyakról. Sokan már
évek óta sürgetik ezek bemutatását, attól
tartva, hogy néhány év múlva már nem
lenne mit bemutatni, mert már nem lesz
aki megőrizze, vigyázzon rájuk, hiszen

ezen munkaeszközök jelentős részét már
jó ideje nem használják.
Terveink szerint augusztus 20-án nyitnánk
meg a kiállítást, melynek egyik, jelentős

része az addig összegyűjtött régi, fontos,
egyedi mezőgazdasági munkaeszközök
bemutatása, a másik része pedig a faluban
élők mezőgazdasági tevékenységét bemutató képek ismertetése lesz.
Kérjük, hogy akinek birtokában ilyen
munkaeszköz és/vagy kép van, az jelezze
annak érdekében, hogy időben tudomásunk legyen a bemutatandó tárgyak menynyiségéről, hely- igényéről annak érdekében, hogy minél előnyösebben helyezzük
el ezeket a fontos eszközöket.
DR BORZSÁK ENIKŐ
TEL: 26/395-532 VAGY 20/4431-431
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Interjú Cserkuthy Balázzsal
– Kedves Balázs! Nem régen még a szigeten,
egy közösségi kertben együtt szedtük a paradicsomot, a Surány Fesztiválon beszélgettünk,
most meg egzotikus tájakon látok Rólad fotókat. Mesélnél róla, hogy kerültél Surányba, és
hova vitt a sorsod onnan?
– Szentendréről költöztem át 15 éve Surányba, aztán onnan vissza Szentendrére.
Az utóbbi 5 évben már Szentendréről jártam vissza a földemre dolgozni. Úgyhogy
nem tudom, hogy hova valósi vagyok igazán. Nagyjából másfél éve viszont megjelent bennem egy gondolat, ami azt üzente,
hogy jöjjek ide, a Fülöp-szigetekre. Ennek
nem volt előzménye, hirtelen ott volt az
elmémben. Nem is értettem, hiszen jól elvoltam Magyarországon, Szentendrén és
a Szentendrei-szigeten, szerettem ott élni.
De már legalább 15 éve tanulom a nőktől,
hogy hallgassak a megérzéseimre, ebben
ők bámulatosan jók. Úgyhogy hallgattam,
és majdnem egy egész évnyi előkészület
után elköltöztem egy jóval nagyobb szigetre. Úgy látszik, én a szigeti életet preferálom. Csak az a sziget, ahol most élek, nem
30, hanem kb. 500 km hosszú. És néhány
100.000 ember lakja. Zömmel filippínók,
de letelepedett itt már kb. 300 külföldi is,
akik többnyire segíteni szeretnének, munkát kínálnak, munkahelyeket teremtenek
itt. Úgy voltam vele, hogy majd megtudom,
ha itt vagyok, hogy miért jöttem, hogy mi
hívott ide. Végül a mai napig nem tudtam
meg, de már nem is érdekel. Egyszerűen
csak élvezem az ittlétem, és igyekszem minél több dologban örömömet lelni.
– Ez így olvasva igen egyszerűnek tűnik, de
azért ez mégis a világ másik vége! Hogy indultál el a keresésben? Volt ismerősöd? Vagy csak
beütötted a gugliba, hogy Fülöp-szigetek?
– Földrajzból mindig jó voltam, tehát
még csak be sem kellett ütnöm a keresőbe.
Viszont nem ismertem itt senkit, és fogalmam sem volt, hogy mit fogok itt csinálni,
illetve hogy merre induljak el, ha már megérkeztem Manilába. Budapesten van egy filippínó srác, aki egy nagyon jó kis kávézót
üzemeltet, vele beszélgettem néhányszor
pár órát az itteni viszonyokról.
– Bevallom, irigyellek a szabadságodért,
és azért, hogy ezt így meg tudtad tenni. Nem
gátolt a félelem és az a bizonyos komfortzóna?
Egy fél éve vagy kinn. Most is jó döntésnek tartod? Nincs honvágyad?

– Évek óta tudatosan tágítom a komfortzónám határait, és sokszor direkt a
nehezebb utat választom, mert abban látom a fejlődés lehetőségét. Félelem nem
volt, kalandvágy annál inkább. Most is így
döntenék, szeretek itt lenni. Tulajdonképpen jobban érzem magam itt, mint otthon.
Bár ebből az elszólásból is láthatod, hogy
az otthon még mindig Magyarországot
és a Dunakanyart jelenti számomra. Ezzel
együtt egyre inkább úgy gondolom, hogy
az otthon nem egy földrajzi hely, hanem
egy érzés. Erdélyben, Görögországban,
Prágában és Párizsban is éreztem már magam otthon. A szó klasszikus értelmében
vett honvágyam nincs. Nincs az a húzás
most Magyarország felé, mint ami volt
másfél éve a Fülöp-szigetek irányából.
– Adódik a kérdés, mivel foglalkozol Manilában? Hogy megy a nyelv? Vannak már barátaid?
– Manilából eljöttem 3 hónap után, mert
inkább a tengerparton szerettem volna élni.
Palawan szigetére utaztam, ami a helyiek
szerint is a legjobb sziget a több mint 7000

itteni sziget közül. A magyarországi cégem
vezetésével foglalkozom innen is, illetve
közben keresem az itteni lehetőségeket.
Magamat ismerve néhány hónap múlva
már lesz egy itteni cégem is, ami élelmiszerexporttal és -importtal fog foglalkozni.
Gondolkozom egy magyar étterem megnyitásán is. A helyi nyelvet nem beszélem,
mert nincs rá szükségem. Becsületből nekiállok majd megtanulni, de olyan jól beszélnek angolul, hogy az itt elég. Sok helyi
barátom van, többnyire nagyon kedvesek
és segítőkészek a filippínók. Kis túlzással
életemben nem röhögtem annyit, mint itt,
nagyon tréfásak.
– Akkor úgy érzem rendben vagy és megtaláltad a helyed a nagyvilágban. Üzensz-e valamit az itthon maradottaknak?
– Én is úgy érzem, hogy megtaláltam a
helyem. De ez nem feltétlenül csak egy
országot jelent, hanem a nagyvilágot, ha
már így fogalmaztál. Sok helyen tudnám
magam jól érezni, mert BELÜL jól érzem
magam. És igen, üzenek: a lehetőségeikhez
képest minél több jó dolgot csináljanak az
életükben, mert aztán bánni fogják mindazt, amit nem tettek meg. Továbbá tegyék
rendbe az emberi kapcsolataikat. Itt azt
látom, hogy a szegénység ellenére boldogabbak az emberek, mint Magyarországon, és ennek fő oka az, hogy szeretnek és
szeretve vannak. Itt az emberi kapcsolatok
a fontosabbak, nem a rohanás és a pénz.
Van idejük egymásra. Ezt érdemes lenne
eltanulnunk tőlük.
– Azt hiszem, ez gyönyörű zárszó! Köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Kérlek, ha valami izgalmas történik Veled,
tájékoztass minket! Köszönöm az interjút.
SZŐCS PÉTER
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Fuss 2017-ben 2017 km-t Pócsmegyer évében!
A tavalyi 2016-os Leányfalu éve elég felemásan sikeredett a futásaim tekintetében.
Először is csak 1767 km-t sikerült összegyűjtenem, igaz ez is egy neves évszámot jelent (Mária Terézia úrbéri rendelete), mégis
rossz emlékekkel zártam le a naplómat. A
szeptemberi 18-ai rádiós tájfutó világbajnokságra nagy reményekkel készültem, és
bár csúcsformában érkeztem, az ottani körülmények egy hajszás hetet eredményeztek. Így a várt 4 bajnoki cím helyett kettő
ezüsttel, szomorkodva érkeztem haza. Mivel
a csúcson kell abbahagyni, és ezt 2015-ben
az EB aranyam után nem tartottam be, újra
indítottam a tervezőmet. Mint minden évben van egy "rókavadász" világverseny, amit
idén Litvánia vállal fel a 21. ARDF Európabajnokság megrendezésével. Első célként
beneveztem a BSI által meghirdetett "Fuss
2017-ben 2017 km-t" futós csoportba, ahol

és kevéske gyorsító munkával nekivágtam
a szenior fedettpályás atlétikai bajnokság
800m-es versenyének is. Sajnos, 57 évesen
csak egyedül indultam a korcsoportban,
így lettem én a bajnok. A sok tartós futás
rávilágított arra, hogy a szinten tartáshoz és
a javuláshoz hatékonyabb edzésmódszereket kell bevetnem. A 24 éves testnevelői és
edzői múltam, a sportban eltöltött 47 évem
már egyszerűvé teszi a formám programozását. Az EB előtti fél évet tájfutó-, terepfutó- és rádiós versenyekkel fogom kitölteni.
Célom idén, hogy a számos bajnoki érem
mindenki önmagát legyőzve gyűjti a kilo- mellett az EB-n megszerezzem az eddigi 31
métereket, hogy magára ölthesse a saját, EB és VB érmem mellé a következő csilloemblémázott pólóját. Jelentem, igazán jól gó jutalmat, hogy sikeres Pócsmegyer Évét
haladok, a napi 5,53 km átlagot meghaladva zárhassak.
taposom Surány útjait naponta. A rádiózás Hajrá Pócsmegyer, hajrá Zarnó!
ZARNÓCZAY KLÁRA –
mellett korcsoportos sikereket is elértem
RÁDIÓSTÁJFUTÓ VILÁG- ÉS EURÓPA BAJNOK
már idén a Futapest terepfutó versenyein,

Kedves kerékpározók, figyelem!
Április végén, már szép tavaszi időben a
Sziget déli részére szeretnénk vinni benneteket. A római limes egyik tagjának szép
maradványait érintjük, majd egy feltárt és
múzeumjelleggel kiépített Dunakeszi ház
alsó szintjében egy római őrtorony maradványainak látható részét különleges vezetéssel is megnézhetjük.
Végigkerekezünk a víztermelő kutak mentén Dél felé, ahol botanizálunk, madarászunk és ismerkedünk ennek a fantasztikus
vízadó Szigetnek a szerkezetével, a víztermelés módjával, a terület védelmének fontosságával. Erről sosem lehet eleget beszélni! A Luppa- sziget magasságában egy szép

Duna parti részen játékra, pihenésre, étkezésre, beszélgetésre is jó alkalom kínálkozik.
A Szentendrére átmenő Pásztor-rév és a
Rozinante fogadó felé érjük el a Kis-Vízkelő
tanösvényt, majd a Szigetmonostori
biofarmot és cukrászdát, ahonnan többféle
út vezethet haza attól függően, ki és hol lakik településünkön.
Az út 10-12 km, időben 4-5 óra kényelmesen.
Április második hetének elejétől plakát hirdeti majd a teljes, a túra időrendjét is tartalmazó programot.
Addig is jó felkészülést, szép tavaszi napokat
kívánnak a szervezők a Vata körből!
BÉCSY LÁSZLÓNÉ

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

12 2017. április

Megalakult a SziA!
Nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy
megalakult a SziA – Szigeti Angyalok –
gyermek show tánccsoport. A lelkes kis
csapatnak volt már előzménye.
2008 óta Leányfalun működött,
igaz akkor még Fitness Vital néven. Állandó fellépője volt a Surány
Fesztiválnak, az Eperfesztiválnak
és több kisebb- nagyobb rendezvénynek is. Az évek során számtalan táncversenyről arany éremmel
tértek haza. Sajnos, az akkori csapat
– különböző okok miatt – megszűnt.De!!! 2016 októberétől már

itt a szigeten, a PRK-ban újra elkezdte a piciny családunkhoz. Már 3 bemutatón
munkát! A régi csapatból is maradtak gye- is túl vagyunk: volt egy karácsonyi szülői
rekek, de új és lelkes arcok is csatlakoztak bemutatónk és két farsangi fellépésünk.
A gyerekek a Szigetmonostori Általános Iskola tanulói, és itt élnek a
szigeten. Ezzel a kis bemutatkozó
cikkel szerettem volna mindenkivel
megosztani az örömömet, hogy elindult valami nagyon jó kis dolog.
Aki kíváncsi a SziA csapatra, bátran
kövesse facebook oldalunkat. Szeretettel várunk minden táncos lábú
leányzót!
KISS ÁGI – VEZETŐ

Gyerekfarsang a Civilek Házában
Február 25-én, szombaton délelőtt a Surányi Fürdő Egyesület Baba Bált rendezett a
Civil Házban. A talpalávalót a Csörrentő
Együttes biztosította, akik igazi táncházi
hangulatot varázsoltak a Házba. Minden
kicsit és nagyot bevontak a táncba, azt hiszem, mindnyájunk örömére egyre több
és több gyerek-szülő ropta a táncot. A kis
ház hamar megtelt a vidám farsangi jelmezes gyerekekkel, akik szebbnél-szebb
jelmezekkel készültek az alkalomra. Köszönjük az anyukáknak, apukáknak, hogy
feláldozva szombat délelőttjüket, elkísérték a piciket. És azt is, hogy nagyon ötletes
jelmezeket készítettek a versenyzőknek! A
kicsiknek nem kellett éhezniük-szomjazniuk, mert a szülők nagyon sok finomságot
hoztak magukkal. A táncház után a SziA

tánccsoport tartott nekünk egy kis táncbemutatót, amit szintén nagyon köszönünk!
A szigeti lányok bemutatója kicsiknek és
nagyoknak is igazi meglepetés volt! Nagyon tehetségesek a lányok, örömmel
néztük őket, hogy milyen ügyesen és
összehangoltan táncolnak együtt. A bál
csúcspontja a jelmez szépségverseny eredményhirdetése volt. A zsűri ezúttal a SziA
tánccsoport tagjaiból állt. Nem irigyeltük
őket, hiszen nehéz volt a döntés!
A Surányi Fürdő Egyesület a gyerekek nevében is köszönetét fejezi ki a szülőknek és
mindenkinek, aki felajánlásával segítette
rendezvényünket. Köszönjük Kövesdi Briginek a torta felajánlást. Köszönjük Áginak
a csokikat és innivalókat. Külön köszönet a
Csörrentő Együttesnek a szép muzsikáért

2017 Dióliget
Célegyenesbe ért a Dióliget szervezése.
Mire ezek a sorok megjelennek, lezárul a
pénzgyűjtés és a diófák helyének kijelölése
is megtörténik. Az ültető gödrök kiásása
után, a talajjavító trágyázást Borda József
pócsmegyeri gazda fizetség nélkül vállalja.
Ezen kívül, az ültetéshez szükséges vizet is
ő biztosítja. Köszönjük! Az Önkormányzat
március 17-i levelében visszavonta korábbi hozzájárulását a Klímapark területén a
diófák ültetéséhez, és helyette a Klímapark
kerítése és a Malom utca közötti területet
ajánlotta fel, ami ugyanúgy alkalmas a tevé-

kenységre. A diófák elültetését 2017. április
22-én, 8:30-kor, a Föld Napjára tervezzük.
Kérünk mindenkit, aki teheti, hogy vegyen
részt a Dióliget születésénél! Találkozzunk
a Móricz Zsigmond és a Malom utca sarkán, hogy egy jó hangulatúnak ígérkező
piknikkel egybekötve ültessük el a fákat.
Akinek van az ültetéshez szükséges eszköze, azt kérjük hozza magával.
Elérhetőségek: Tel. 06-20-9515701,
E-mail: porst@mail.datanet.hu
PORST PÁL – ÖTLETGAZDA, SZERVEZŐ

és a táncházért, Toncsi konyhának a sok
finom fánkért.
A Surányi Fürdő Egyesület programjai a
következő hónapban:
– Április 8-án, délelőtt 10 órától 12 óráig
tojásfestés és locsolóversek tanulása a
kicsiknek az Akácos út 17-ben.
– Április 16-án, délután 4 órától tojásgyűjtő verseny a teniszpályánál.
Kérjük, hogy mindazok, akik egyetértenek
céljainkkal, és azt szeretnék, hogy még sok
közös rendezvényünk legyen, ajánlják fel
adójuk 1%-át a Surányi Fürdő Egyesületnek a 19178745-1-13 adószám megjelölésével.
Jelszavunk továbbra is: irány Surány!
SURÁNYI FÜRDŐ EGYESÜLET
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Itt és most – gyerekekkel
Az időérzékelésnek nincs érzékszerve; öszszetett, hosszú, tapasztalatalapú folyamat
az elsajátítása. Az időtudat kialakulását a
ritmusok segítik. Az egyenletesen múló
idő fogalma, a periodikusan ismétlődő jelenségek tapasztalása által született meg.
Érzékszerv helyett egy belső óránk van,
mely a ritmusok megtapasztalásával egyre
határozottabban, árnyaltabban fogja kialakítani az időérzéket. Az idő múlásának felismerése, időtartam becslése, az időben való
tájékozódás, az idő fogalmának kialakulása
a gyermek tapasztalataira támaszkodó gondolkodás eredménye. Az idő fogalom 7-8
éves korra jelenik meg, amikor a gyermek
konkrét műveleti szinten képes a gondolkodásra.
A két hónapos kisbaba a sötét-világos,
csend-zaj periodikusan ismétlődő ritmusossága által érzékelni kezdi a nappal és
éjszaka váltakozását. Három éves korig
a kisgyermekek a tevékenység egymásutániságában érzékelik az időt, valamiféle
viszonyrendszert is felfedeznek, melyeket
szavakban is kifejeznek, de még sokszor
tévesen. A 3-4 éves gyermek a jelenben él,
erősen átéli a pillanatot. Már érzékeli a napok telését, de a holnapot-, tegnapot még
összekeveri. Lehet, hogy a kis óvodások fel
tudják sorolni a napokat, de még nem értik.
Viszont könnyen kötik tevékenységhez:
például csütörtökönként cipót sütünk, így
felismerik a „kenyérsütős napot”. Az óvodáskorú gyermekeknek mind a családban,
mind az óvodában a következetes napi, heti
ritmussal tudjuk segíteni az időben való tájékozódását. Fontos, hogy a főbb tevékenységek: ébredés, tízórai, séta, ebéd, délutáni
alvás, délutáni tevékenység… stb. hasonló
egymásutániságban, időpontokban történjenek. Az idő egy elvont fogalom, és
amíg a gondolkodás fejlődése nem jut el
az elvonatkoztatáshoz, – mely az iskoláskor
jellemzője –, addig a számokban kifejezett
viszonyrendszer még nem fogható fel a
gyermek számára. Ezért nem érdemes óvodáskorú gyermeknek az idő mérését megtanítani. Sosem azt kell fejleszteni, ami még
nincs, hanem annak kell gazdag ingereket,
teret, lehetőségeket adni, ami már csírájában megvan!
A természet csodásan van kitalálva! Hiszen
épp ebben az óvodás életkorban, amikor
a gyermek misztikus világképpel, gazdag
képzeletvilággal rendelkezik, a mesék bi-

rodalmának szimbolikus útjait járja, nem
érzékeli még az idő kötöttségét, s így játékaiban is bármikor, bárhol, bármi tud lenni.
Ahogy Pilinszky írja: „A felnőttek általában
lehetetlenül gazdálkodnak az idővel. Örökös várakozásban élnek, múlt és jövő szakadékában. Egyre várnak valamit (hol ezt, hol
azt), mígnem elérkezik haláluk órája. Nem
így a gyerekek. Ők egy szabad órába, egy
délutánba, egyetlen percükbe is életük egészét ömlesztik bele, ahogy csak a nagyon
gazdagok tudnak és mernek költekezni.”
Lenyűgöző, ahogy az óvodai szabadjáték
óráiban a gyermekek a játék óriásfolyamában lubickolnak, újabb és újabb világokat
teremtenek! Néhány egyszerű óvodai
padból, székből, repülőt építenek és a fellegek közt suhannak, majd a „repülőből”
selyemkendők segítségével palota lesz királlyal, hercegnőkkel, majd tovább szőve
a képzelet fonalát, már állatmenhelyet találunk a palota helyén, gazdira váró kutyusokkal. Ilyen és hasonló játék folyik a terem
különböző szegletein, hol ágyat vetnek és
éjszakát játszanak, hol ebédhez terítenek a
vendégseregnek, majd űrrakétával a holdra
mennek. A képzeletnek e játszóhelyei olykor összetalálkoznak, és egy harmadik közös időben és térben folytatódnak.
A szabadjáték folyamán a terem képe mindig változik, de a gyerekek otthonosan
mozognak benne, és folyamatosan inspirálódnak a játék szövevényes menetének
folytatására. Ezért a rendrakás, csak a szabad játék végén, együtt történik, hogy ezt
az áradó-lüktető, gazdag képzeletű játékfolyamatot ne szakítsuk meg. A szabad játék
végét, a közös pakolás megkezdését mindig ugyanazzal a dalocskával jelezzük, s ez
a gyermekek számára sokszor olyan, mint
egy álomból való felébredés. Nehéz kiszállni a játékból, „visszatérni a földre”, de épp ez

a keret segíti abban a kisgyermeket, hogy a
napi ritmust érzékelje, s hogy növekedésével, fejlődésével, egyre inkább megérkezzen világunk idő- és tér adta határaiba.
Óriási nagy gazdagság ez, és ne féljünk attól, hogy gyermekünk lemarad! Hagyjuk
gyermekünket az „itt és most”-ban való elmélyedésre, igyekezzünk keveset beszélni
arról, hogy mi volt tegnap, és mi lesz holnap, hadd élje meg minél jobban a jelen
pillanatot! Elég, hogyha mi alkalmazzuk
helyesen a szavakat, a „tegnap” és „holnap”
felcserélése nem tart örökké… Minél gazdagabban élheti meg a kisgyermek ezt az
ily módon soha vissza nem térő szabad világot, annál gazdagabb alapra, tapasztalatra,
élmény alapú tudásra alapozhat majd az
iskolában, amikor a tanulás absztrakt gondolkodást igénylő világába érkezik.
„Alattam a föld, fölöttem az ég, bennem a
létra.” Mindenki megy felfelé a létrán, ki
lassan, ki gyorsabban, ki meg-megállva, ki
folyamatosabban. Fokról fokra, mindanynyian haladunk felfele. Ez nem verseny. Ez
a mi utunk.
Ebben a csodás kisgyermekkorban éppen
az idővel való szabadságnak köszönhetően olyan világokban lehetnek gyermekeink, melyeknek mi már gátat szabtunk
idő- és tértudatunkkal. Ezt a tapasztalatot,
a képzeletvilág szárnyalását is hagyjuk meg
gyermekeinknek a meghatározott napi
ritmusokon belül. Mi felnőttek már az idő
csapdájában vergődünk, rabjai vagyunk
egy olyan nem létező tényezőnek, amely
gátat szab tán még a képzeletünknek is az
általunk kitalált koordináta rendszerben,
melyet az idő és a tér tengelye közé zárunk.
Mégis vannak elmélyült, időtlen pillanataink, amikor alkotunk, vagy belefeledkezünk valamibe.”
ÉDES ILDIKÓ
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A távolság megszépít
Kezdem a Pázsit történetével. Remélem, tudják, miről beszélek! Hát persze, hogy a Pázsit
tóról van szó! A hatvanas-hetvenes években
a kristálytiszta tavacskából sódert bányászott
a Kék Duna Szakszövetkezet, vagy, ahogy
emlegették: a téesz. Minél több sódert szedtek ki, a tó annál tisztább lett. Egyre mélyült, a
víztömeg nőtt, ahogy Duna áradása-apadása
megmozgatta, kicserélte a pangó vizet, s az
átlátszó vízben apró halacskák is nyüzsögtek.
FÜRDENI SZIGORÚAN TILOS – olvashattuk,
azonban a tiltó tábla csak arra volt jó, hogy
legyen mit figyelmen kívül hagyni. Itt találkozott a pócsmegyeri és surányi aranyifjúság
vasárnaponként, nyáron, de még télen is.
Imitt-amott kifeszített szögesdrót keltette azt
a látszatot, hogy illetékteleneknek tilos a belépés, de a kétsoros drót senkinek nem jelentett
akadályt. A kiskölykök itt tanultak meg úszni
nagyobbacska "jómadarak" felügyeletében.
A fiúk és lányok együtt bandáztak, és jártak
le a Pázsitra, vagy a homokbányához merész
mutatványokat bemutatni. A kamasz fiúk
trambulint eszkábáltak hulladék fából, és
életveszélyes fejeseket ugráltak a vízbe. Életveszélyes volt, mert szakadt, rozsdás drótkötéldarabok, selejtes, törött gépalkatrészek
hevertek szerteszét, vízben és a vízparton
egyaránt.
De más veszély is fenyegetett a tónál. Volt,
hogy megjelent a rendőrautó az úton és
harsogva-kiabálva parancsolta ki a népet a
vízből. Na, akkor, iszkiri, a szántóföld felé,
be a kukoricásba, de nem ám haza! Amikor
a rendőrök elhúztak, folytatódott minden,
mint korábban.

Néha mi, szülők is elkísértük a gyerkőcöket.
Csak üldögéltünk a langyos sekélyesben, és
aranypornak véltük a vízben csillogó sárga
valamit, ami akár igazi arany is lehetett, de a
kétkedők szerint csak pirit vagy sárga csillám
volt.
A Mély út? Még nem volt aszfaltozva, mint
manapság: vízmosás, esőben rohanó vízerek, homok, jókora kövek. A Pipacs utca és
a Mély út ölelésében a TSZ uralkodott. Volt
ott nyári tehénállás, bakelit üzem /fertelmesen büdös/, elhagyott buszváz darázsfészkekkel.
És hogyan közlekedtünk? Ki volt ez kérem
találva. A nyugatiban felült a dolgozó a Vác
felé induló vonatra, majd Felsőgödről kishajó átvitte Surányba. Vissza ugyanígy, vagy
busszal hasonló útvonalon. (A busz közelebb
volt a dunaparti kishajóhoz.)
Na, de természetesen a legromantikusabb a
HAJÓ volt, így csupa nagybetűvel. Surány
északkeleti csücskében a hajóállomás ma
már elhagyott, szomorú torzó. De anno, a hajón enni-inni lehetett /főként inni/, dalolni
és csevegni az ismeretlen ismerősökkel.
Az országúttól keletre a surányi oldalon,
ahol most ház a házat éri, nyáron árvalányhaj
mező hullámzott. Egy elhagyott, vasajtóval,
óriás lakattal lezárt titokzatos pince mellett
vén eperfa állt.
Csodás, nagy szemű gyümölcsét szedték a
gyerekek és madarak. Pócsmegyeren és az
egész Dunántúlon is szederfának mondják.
Érdekes. Talán Arany János tévedett, mikor
leírta: „Feketén bólingat az eperfa lombja.”
De, bizony nem tévedett...

A kalandor szellemű ifjúságnak (mindnyájan
tudjuk, milyenek a kamasz fiúk) egyetlen
mumusa volt, a fiúk csak úgy emlegették: a
Venci. Személyesen nem ismertem, a rendőrség körzeti megbízottja lehetett, és igen nagy
respektje volt az amúgy jóravaló, de magukról néha megfeledkező kis és nagy legénykék
körében. Erről is van egy történetem.
Rozsdás, háborús eszközt, egy tankelhárító
páncélöklöt leltek a fiúk a Duna partján. Az
egyik srác vállára vette és hazacipelte,- jó lehet az még valamire. Igen ám, de a Venci is
tudomást szerzett az esetről, és megjelent a
háznál.
– Fiacskám, hol a páncélököl?
– Milyen páncélököl? – kérdezett vissza a
meglepett delikvens. Durr, egy nyakleves!
– Ja a páncélököl? Hát az itt van a kamrában.
Így dolgozott a Venci, mindenki (?) legnagyobb megelégedésére.
Téli vasárnapokon, ha befagyott a Pázsit és a
pócsmegyeri nagyfiúk már rámerészkedtek
korcsolyával, mi is átjöttünk csúszkálni Surányból. Mennyivel csodásabb volt ez, mint
a városligeti műjégpálya.
Eltűnt az ifjúi hév, eltűntek a jégen tovasikló
fiúk-lányok, és eltűnt a korcsolyám is, pedig a
Pázsit az idén is befagyott.
Jó barátom sirámaimat hallgatva megvigasztalt: ne aggódjál cimbora, nem tűnt el az ifjúság, nézz körül reggelenként, ott álldogálnak a buszmegállóban, tudásra szomjazva
(?) várják az iskolabuszt, csak őket már más
dolgok érdeklik, másfajta tavakon és jegeken
úsznak, csúsznak, aminek a neve INTERNET.
ASZTALOS LAJOS

A Nyitott Műhely a Szigeten programsorozat a végéhez érkezik
A kilenc hónapon keresztül tartó ingyenes
kézműves foglalkozás gyerekek és fiatalok részére a SZÉSE közhasznú kulturális egyesület
szervezésében utolsó programjait bonyolítja
le áprilisban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, hogy kézműveskedéssel töltsék
velünk e két szombat délutánt a Szigetmonostor Faluházban.
Utolsó foglalkozásaink a Nyitott Műhely
a Szigeten programsorozat keretein belül
szombaton kerülnek megrendezésre 14
órától 17 óráig.
Április 01. Körmönfonás, levendulás illatzsákok készítése

Április 15. Húsvéti ajtódíszek, asztaldíszek
készítése
Vendégművészünk Kertészné Zsóka, papírműves
Fontos, hogy a foglalkozáson résztvevők hozzanak magukkal egy egyszerű, hétköznapi fésűt, ugyanis a Quilling technikával ismerkedhetünk majd meg.
Helyszín: Szigetmonostor Faluház, (Árpád
u. 15.)
A rendezvényen a ropogtatnivalót a Heim
Sütöde biztosítja. A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint
Támogató és a Család-, Ifjúság- és

Népesedéspolitikai Intézet, mint Pályázatkezelő támogatásával pályázati úton jön
létre.
Egyéb információk a honlapunkon: http://
szigetese.wix.com/jelkepes
Kérjük, támogassa tevékenységünket adója 1%-ával! Sziget Éjféli Sportbajnokság
Egyesület Adószám: 18699241-1-13
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A surányi „tengerszem”
A korombéli srácokhoz képest későn tanultam meg bicajozni. Lehettem már hét-nyolc
éves, amikor unokanővérem 28-as női kerékpárján nekimerészkedtem a Rózsa utca
lejtőjének. Na, amilyen nehezen kezdtem,
annyira beleszerelmesedtem a kerékpározásba. Tízévesen használatba vehettem apám
hadi biciklijét. Ez valóban a Horthy időkben készült a Csepel Művekben, és erősített
vázzal állt katonai futárszolgálatba. Még a
hatvanas években is kiváló állapotnak örvendett, mondhatom elnyűhetetlen volt. Ezzel a
tiszteletet parancsoló járművel tettem kirándulásokat a környéken. Kedvenc útvonalam
a Horány felé vezető árvízvédelmi töltésen
vezetett. Legtöbbször csak a nagy kőgátig kerekeztem, hogy annak tövében keszegezzek.
1962 nyarán, egy napos kora délutánon, három-négy korombéli fiúval Horányt vettük
célba. Valamelyik srác dicsérte a horányi
fagylaltost, ez volt a fő motiváció. Hogy azon
a szép június végi napon mégsem jutottunk
el Horányig, annak egyetlen oka volt, útközben csodás felfedezést tettünk.
Mielőtt feltűntek Horány szélső nyaralói a Duna partján, a nagy töltésbe hegyes
szögben beleszaladt egy kisebb töltés, amit
sorompó zárt le. A találkozásuk metszéspontján emberi erővel nyitható-zárható zsilipkapu volt kiépítve. A két töltés által bezárt,
ék alakú terület csúcsát sűrű nádas borította.
A nyílás irányában bokrok, kisebb nagyobb
fák sűrű bozótost alkottak. Első látásra érthetetlen volt, miért kellett bonyolult zsilipkaput kiépíteni, mert a Duna vízén kívül, a
töltés belső oldalán vizet nem láttam, pedig
nem először jártam arra. Nem láttam a vizet,
egészen addig, amíg fel nem egyenesedtem
apám hadi kerékpárján, és állva gurultam a
lendülettől. Akkor, ahogy a dús növényzetre
fókuszáltam, furcsa barnás csillanásra lettem
figyelmes. Aztán még egyszer visszatükröződött a napsugár a bokrok között.
Szóltam a fiúknak: – „Ácsi!” – és leszálltam
a bicajról. Ahogy ott álltam a töltés tetején,
kicsit elbizonytalanodtam. Nem láttam az
előbbi jelenséget a bokrok között. A sűrű
levélzet összezárt, az izgalmat kiváltó csillogásnak nyoma sem volt. A többiek rám
csodálkoztak, én meg beszámoltam a látottakról. Megoszlottak a vélemények, de mi
az a nemzedék vagyunk, akik Jules Verne
könyvein nőttünk fel. Elsősorban a „Kincses
sziget” és „A tizenöt éves kapitány” című regényeire gondolok.

Ezért közösen úgy határoztunk, hogy lesétálunk a bokrok közé felderíteni a területet,
és bizonyságot szerzünk, mi is lehet mögötte. Ahogy a bokrokon átküzdöttük magunkat, hirtelen ránk nézett a „tengerszem”.
Kicsi volt, legfeljebb húsz méter átmérőjű,
megközelítően kerek tavacska. A bokrok és
fűzfák szorosan körbe ölelték. A vize tiszta
volt, mondanám kristálytiszta a szomszédos
Duna vizéhez képest. Egyedül a feltűnően
barnás színe tartott vissza attól, hogy ruháinkat ledobálva magunkévá tegyük. Az egyik
társunk „orvos” gyerek volt, vagyis szülei
orvosok voltak, és tájékozottabb volt nálunk.
Ő a tenyerébe kanalazott a vízből, megszaglászta, és arra a megállapításra jutott, hogy
a tó vize vasas. Vagyis, vagy sok rozsdás vas
korhadozik az alján, vagy vas, vagy jód tartalmú forrás táplálja, merthogy a jód is vöröses
barna színt ad a víznek. Egymásra néztünk,
a kerékpárokat elrejtettük a bokrok közé, és
mégis ledobáltuk ruháinkat.
A kis tó vize jóval melegebb volt a Dunánál,
pedig június közepétől már rendszeresen
fürdőztünk a surányi strandon. De egy álló
víz, főleg, ha nem nagy kiterjedésű, könynyen átmelegszik a napsütéstől. A tó hirtelen
mélyült, alul kicsit hidegebbnek éreztem lábammal a vizet. Izgalmas élmény volt, órákig
pancsoltunk a lágy vízben. Mielőtt elindultunk, hallottam egy rablóhal csobbanását a
tó túloldalán. Később horgásztam a tóban,
elsősorban törpeharcsát lehetett fogni. Csak
szürkületre értünk vissza Surányba. Az úton
megbeszéltük, nem reklámozzuk felfedezésünk, még a szüleinknek sem beszélünk róla.
Mi lenne a hasznunk, ha tömegesen jelennének meg a tónál idegen fiúk-lányok-kutyák,
nem beszélve a legkevésbé kívánatos felnőttekről. Ez sokáig így is maradt. Négy-öt fős
csapatban bringáztunk a gyönyörű termé-

szeti szépséghez, közös úszkálásra. Ha „újoncokat” is vittünk magunkkal, előre a szavukat
kértük, amit látni fognak, arról senkinek egy
szót se!
Tizenkét évesen kezdődött nálam a kamaszkori romantika. Ekkor már kettesben
bicikliztünk ki szívem választottjával a tóhoz.
Mezítelenül fürdőztünk, aztán legfeljebb
csókolóztunk. Annak ellenére, hogy a szerelem beteljesülése még váratott magára, ezek
az intim együttlétek a surányi tengerszem
partján, a ruha nélküli úszkálás, bolondozás
a tó vizében, örökre emlékezetes élményt
jelentettek.
Talán kamasz vágyaim is valóra válnak, ha
nem szól közbe a természet pusztító ereje, és
az emberi kapkodás, ami olykor a fürdővízzel együtt a pici babát is kiönti a lefolyóba.
A gondtalan fürdőzés a tónál, 1964. nyár végével befejeződött. 1965. a nagy dunai árvíz
éve volt.
Ez drámai módon érintette az egész Szentendrei sziget lakosságát, Kisoroszitól Szigetmonostorig, és nem kímélte a nyaraló településeket sem. Élet, vagy halál, védekezés,
vagy feladás a nyolc méter felett tetőző kíméletlen folyóval szemben. Az emberek, férfiak
és nők a katonasággal és távoli településekről
jött önkéntesekkel összefogva, nappal és
éjjel az árvíz megfékezésén dolgoztak. Hősies összefogás volt. A falvak lakosságának
veszélyeztetett részét ideiglenes szállásokon
helyezték el. A Pócsmegyeri Tanács hirdetményben szólította fel az üdülő tulajdonosokat is, aki teheti, adjon szállást a rászorulóknak. Szüleim azok közé tartoztak, akik
felajánlották víkendházunkat egy kényszer
kilakoltatott családnak. Gyakorlatilag 1965ben a surányi nyaralás elmaradt. Az árvíz
márciustól augusztus végéig 6 hónapot vett
el az emberek életéből, plusz az egyéb károk.
A homokzsák erősítés eltakarítása még
hetekig tartott. Talán szeptember közepe
lehetett, amikor teljesen szabaddá vált a közlekedés az árvízvédelmi töltéseken. Nosztalgiából Horány felé kerékpároztam. Nem
azért, hogy megfürödjek a tavacskában,
csak kicsit szerettem volna üldögélni békét
sugárzó partján. Túltekertem rajta. Aztán hitetlenkedve visszafordultam a zsilipkapunál,
és csak meresztettem a szemeim. A bokrok, a
fák, a tó helyén, homoktenger fogadott. A V
alakú részt bedózerolták. Állítólag, árvízvédelmi okból kifolyólagosan.
ISTI
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Shiatsu – a gyógyító érintés
Az érintés önmagában is gyógyító
hatású. A Shiatsu (ejtsd: siacu) maszszázs során az érintés ezen felül a KÍ
(életenergia) áramlását befolyásolja
a testben. A kezelés során a Shiatsu
masszőr az akupresszúrás pontokat
érinti különböző módokon. Így válik
az érintés mesterien gyógyítóvá.

A munkám során, a kezeléseken mindig
arra törekszem, hogy a páciens (a Shiatsus
szemléletben a partner) öngyógyító erejét
szólítsam meg, a Belső Gyógyítót, aki mindenkiben jelen van.
Célom mindenekelőtt az egészség megőrzése, így nagy hangsúlyt helyezek a preventív kezelésre is. Az ősi Kínában az orvost
azért fizették, hogy megtartsa az emberek
egészségét. Ha valaki megbetegedett, az
orvos nem kapott fizetséget. Még az is megtörtént, hogy ha a király betegedett meg,
akkor az orvost lefejezték. Akkor még tudták az emberek, hogy mi az igazi feladata
egy gyógyítónak: a betegség megelőzése, az
egészség megőrzése.
A Shiatsu kezelés lágy, cseppet sem tolakodó és figyelmes. Célja, hogy a jelentkező
tünetek mögött feltárja a teljes állapotot.
Közös áramlás jön létre a partner és köztem, így érhetem el, hogy nem csak a testet, hanem a teljes embert kezeljem. A testi
jelzések mindig a lélek hangját követik. Az
energia a testben folyton vándorol, örök változásban van.
A kezelést ujjnyomással, tenyérnyomással,
dinamikus ringatásokkal, lágy oldásokkal,
nyújtásokkal végzem. Csontokkal, izmokkal, inakkal, izompólyákkal, akupresszúrás
pontokkal, és kicsit az aurával is dolgozom.

A kezelés alatt csendben vagyunk, és közösen figyelünk a jelzésekre.
Segít-e a Shiatsu derékfájás esetén?
Az ülőmunka, a nehéz tárgyak rendszeres emelgetése, vagy egyszerűen az
életkor okozta gerinckopás mellett, a
porckorongok kopása is okozhat még
a derékfájást, továbbá a kismedencei
szervek működésének zavarai (pl. vesebántalom) is közreműködhetnek a
tünetek kialakulásában. Ugyancsak
oka lehet a deréktáji fájásnak a növekvő pocak, ami csak kismamák esetében természetes velejárója az életnek,
minden más esetben érdemes könynyíteni ezen a terhen.
A napokban egy hölgy keresett fel deréktáji
panaszokkal. Az előzetes beszélgetés során
kiderült, hogy a farok csonti csigolyái el vannak ferdülve. Nála ezt egy rossz esés idézte
elő, de olykor lehet vele született probléma
is. A szalagrendszer eséskor sérülhet, és nála
is ez volt a helyzet. Nehéz ülésről, és még
nehezebb háton fekvésről számolt be. Idegrendszeri érintettség miatt még a lábaiba is
lesugárzott a fájdalom.
Hosszú ideje küzdött már ezzel, többféle
masszázst is kipróbált, mire végül eljutott a
shiatsuhoz.
A kezelés során a shiatsu által kínált, változatos technikákkal lazítottam, oldottam a
testben rekedt trauma nyomait, és a kezelés
végén könnyedén, és fájdalom nélkül tudott
a hátára feküdni.
Minek köszönhető, hogy a shiatsu képes segíteni?
Egy-egy kezelés során több oldalról
megközelíthetjük a derékfájási problémát. Fontos része a segítségnyújtásnak
a meridánokon történő munka, melyeken
az akupresszúrás pontok helyezkednek el.
Ezen kívül a kezelés során az izmokkal és az
azokat körbevevő izompólyákkal (fascia) is
dolgozunk. A shiatsu különlegessége éppen
ebben az összetettségben rejlik, mert így jutunk el a finomabb, mélyebb rétegekbe is, és
ettől válhat kivételesen hatékonnyá egy-egy
kezelés.
Megelőzhetjük-e a fájdalmat?
Rendszeres tornával, gerinc tornával, jógával a legtöbb mozgásszervi probléma megelőzhető! Természetesen rendszeresen kell
tornázni, érdemes erre időt szánni a nap
elején, vagy a nap végén. Rövid, ám igen hatékony jógagyakorlat a Napüdvözlet. Olyan

összetett mozgás sorozatból áll, ami minden irányba megmozgatja gerincünket, növeli rugalmasságát és fokozza erejét.
A fájdalomnak lehetnek lelki okai is?
A shiatsu holisztikus szemléletű: egészként
tekint az emberre. Magam is azt tapasztalom, hogy test és lélek nem választható el
egymástól, csakis egymással egységben
kezelhetők. Ha lelkünket trauma éri, vagy
sokáig benne maradunk egy megoldatlan
helyzetben, akkor testünkben is megjelenik ennek hatása, és betegség formájában
előbb-utóbb tüneteket produkál. Lelkünk
így képes üzenni nekünk: a testünkön keresztül küldi jelzéseit, melyek nagyobb önismeretre, mélyebb befelé fordulásra ösztönözhetnek, ha hajlandóak vagyunk figyelni
ezekre a jelekre!
Mik lehetnek a derékfájás lelki okai?
Mivel minden lélek más, nem lehet azonos
módon megítélni a testi tüneteket sem.
Vannak azonban olyan támpontok, melyek
segíthetnek elindulni azon az ösvényen,
melyek belső, rejtett világunkat tárják fel
önmagunk előtt.
Alsó és Felső világunk konfliktusáról árulkodik, ha túlterheljük magunkat, ha többet
teljesítünk fizikailag, mint amennyit egészségesen elbírunk, s eközben nem tudunk
kiállni magunkért, belső lényünkből fakadó
igényeinkért. Ilyenkor hajlamosak vagyunk
valaki mást hibáztatni, mi magunk pedig
„behúzzuk a farkunkat”. A cikk elején emlegetett hölgy példája szinte szó szerint tükrözi ezt a helyzetet.
Mit tegyünk hát? Próbáljunk ki egy játékot, akár most azonnal:
Ismerd meg magad!
A játék során ne a hiányosságaidat vedd
számba, ne a mulasztásaidra fókuszálj. Vedd
sorra, és írd le, hogy mennyi mindent teremtettél már az életed során. Majd nincs
szükség másra, csak mondd: „Elismerem
magam, elismerem a választásaimat!”
Ismételd el a fenti mondatot legalább 10
alkalommal a nap folyamán, és meglátod,
még a Nap is szebben ragyog majd!
Amennyiben úgy érzed, hogy a fájdalommal nehéz egyedül megbirkózni, nehéz
együtt élni az állandó, vagy az újra és újra
kiújuló derékfájással, keress bátran!
ORSOLYÁK GYÖRGYI
0620/9146-211
SIACUKA@GMAIL.COM
WWW.BALANCESIACU.BLOGSPOT.HU
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Április
A tavasz a napfordulóval kezdődik, amikor
a Nap körbe halad az egyenlítőn. Ez idén
március 20-ára esett. Húsvét időpontját
ezen időponttól tudjuk kiszámítani. A tavaszi napfordulót követő telihold utáni vasárnap, a feltámadás, amely most április 16-a.
Jézus-Krisztus halála ismert. Születését a
niceai zsinat határozta meg, melyet a római
Constantin császár hívott össze 325- május
20-án. Döntésük alapján Jézus december
25-én született.
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Történetét mindenki ismeri. Jelképeit
kevésbé.
Barka: különleges gyógyerőt tulajdonítottak neki.
Bárány, sonka, kolbász: Jézus teste, mint
áldozat.
Bor, különféle italok: Jézus vére.
Tojás: újjászületés. Egészben főtt tojás a
családi összetartás. Ajándék festett pirostojás: Jézus vére
Nyúl: bő termés jelképe és a háziállatok
szaporulata
Húsvét eredetileg a termékenység ünnepe volt. A Kárpát-medencében ma is szép

hagyománya van a húsvét hétfői locsolkodásnak.
Locsolkodás: eredetileg, vízzel locsoltak,
megtisztító, megújító szerepet tulajdonítanak neki.
Ha összehasonlítjuk a vallásokat, szinte
mindegyik ugyan arról beszél, csak a saját
nyelvezetét használja. Bárhonnan is közelítünk, a szeretethez jutunk. Az áhított érdek
nélküli szeretet, amiről annyit beszélünk.
Képesek vagyunk ezt a mai világban megvalósítani? Olyan bátran és sokszor mondják az emberek egymásnak, hogy szeretlek, de biztos, hogy nincs összekeverve az
akarlakkal?
Tavasz a legszebb időszak. Mindenki várja, terveket sző. A megvalósítások ideje. A
Föld készen áll a magok befogadására. A
fák átvészelték a hideg telet, a kórokozók
nem. Már virágban pompáznak a fák.
Tavaszi virágok nyílnak a kertekben. A gátoldal sárgállik. A sárga virágú martilapu
virága a mezőkön szedhető. Köhögéscsillapító, kocsány nélkül szedjük, de inkább a
levele hatásos, ami csak egy hónap múlva
fejlődik ki. Tüdőproblémákra a legismer-

tebb gyógynövény a martilapulevél. Ha
még van a tavalyi szárított gyógynövényekből, azokat két évig is felhasználhatjuk, ha
jól lett tárolva.
Tavasz a megújulás, a természetben és az
emberi szervezetben is.
Leginkább a bőrünkön látjuk a változást.
Igen, a tél kicsit megviselte, sokat volt sötét,
keveset és erőtlenül sütött a Nap, ritkábban
voltunk kint a levegőn, kevesebbet sportoltunk. Zsíros nehéz ételeket ettünk.
Az Nap első sugarai kíméletlenül előhozzák a bőrünkön megjelenő elváltozásokat.
Le kell tudnunk fordítani, ezek a tünetek,
milyen belső folyamatoknak a jele, és akkor hatékonyan tudjuk kezelni.
Ha orvoshoz megyünk, bizonyára javasolni fogja a bőrünk épségéhez az A-, E-vitaminokat, a cink-kelát és acidophilus szedését, meghatározott ideig. Természetes
közegében megtalálható: hal, máj, vaj, tejszín, zöld-sárga levelű zöldségek, mazsola,
hüvelyesek.
BESZE JUDIT – TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

Viszlát Surány!
Balkay elmegy. A Balkay is elmegy? –kapják fel sokan a fejüket.
Igen, távozom Surányból. Átmegyek a túlsó partra. No, még nem Oda, hanem csak
ide a szomszédos Vácra. Maradok a nagyon szeretett Dunakanyarban, csak most
egy kicsit másképpen, amolyan városiasan
fogok lakni és élni.
1958 óta voltam surányi. Majdnem 60
éven át!
Gyönyörű hely volt a szívemnek, és imádtam itt nyaralni. Az Árvácska utca 7. maga
volt a paradicsom.
Csak hát érzem, elmúltak az évek, és már
egészen más időket élünk. Az a Surány,
amit én sokáig ismertem, az már régen
nincs. Ahogyan Pócsmegyer is egészen
más, és Leányfalu is. Minden eladó vagy
bezárt. Talán még Szentendre Disneylandszerű nyári forgataga az, ami emlékeztet
engem a régi Dunakanyarra.
A harsogó Duna partra. Jó volt régen lábunkkal rúgni a port, miközben a strandra siettünk forró délelőttökön. Ma már

30 kilométert. Persze, régen is vonattal
jártam, míg volt komp Felsőgöd felé. De
hagyjuk! Most csak a szépre emlékezem.
Emlékeznék, de nincs kivel. Az utcánkban
egész télen nem volt szomszéd, akinek átköszöntem volna.
Szóval döntöttem. Fájó szívvel, hiszen nem
könnyű itt hagyni egy élet munkáját, egy
család történetét.
És hát az anyagiak sem egy utolsó szempont…
Tudomásul kell vennem,hogy Surány számomra egy kiváló nyaralóhely, de nem
állandó lakóhely, a téli gázszámlával és a
benzin emelkedő árával.
Búcsúzom!
Viszlát Kápolna, Ágika, néha fel-fel tűnő
nyári szomszédok! Köszönöm Gyurinak
a sok segítséget a kertben. És még oly sok
ugyanez nem tesz jót a kocsimnak, amivel mindenkinek köszönnék személyesen, de
nap, mint nap Pestre közlekedem, mert Ők már a pócsmegyeri temető lakói…
munkát, magamnak valót, csak ott találok. Örülök, hogy írhattam a Pócsmegyeri KisVácról 20 perc alatt bevisz majd a vonat a bíró részére az egykori hangulatokról.
BALKAY
Nyugatiba, és kerülés nélkül teszi meg a
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Magyar konyha egészségesen
„Ákom, bákom, berkenye,
Szagos húsvét reggele,
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot”
Kedves Háziasszony!
Zelleres brokkoli krémleves
Személyenként 15 deka (azaz összesen 60
deka) brokkoli rózsáit levágom és elteszem,
hogy egy más alkalommal kirántsam. A szárat 10 deka meghámozott zellerrel együtt
kisebb darabokra vágom. 1 evőkanál házi
készítésű ételízesítővel meg 3 gerezd apróra vágott fokhagymával megszórom, 2 deci
vízben 15 perc alatt puhára párolom, majd
hűlni hagyom.
Citromlével és őrölt szerecsendióval ízesítem. 1 evőkanál olajat, 2 deci kefirt, 1-2 tojássárgáját hozzáadva turmixolom. Forralt
vízzel krémleves sűrűségűre hígítom. Margarinon aranysárgára pirított zsemlekockákkal-, puffasztott durumbúzával- vagy a
tojásfehérjéből főzött kisebb galuskával és
finomra vágott zsázsával megszórva kínálom, de olykor belefőzöm a félretett brokkoli rózsákat is.
Birkasült mártással
Egy kg birkahúst megmosok és felszeletelek, majd leforrázom és utána még több vízben átmosom. Apróra vágott 1 db hagymával, 1-1 sárgarépával és zöldséggel együtt
megsózom és 2 evőkanál olajon puhára
párolom. Egy fél bögre vízzel felengedem,
de ha szükséges, akkor mindig egy keveset
utánatöltök.

Párolás után a húst kiszedem egy tálba és a
megmaradt olajból l evőkanál liszttel barna
rántást készítek. Kevés vízzel vagy húslével
felengedem. Utána sózom, és majoránnával vagy tárkonnyal ízesítem. Két-három
perc múlva a húst visszateszem a lábasba, és
rövid ideig együtt főzöm. Főtt burgonyával
tálalom.
Tormás zellerkrém
30 deka megtisztított zellert finomra darálok vagy lereszelek, majd 10 dekányi reszelt
tormát keverek hozzá. Megsózom, cukorral, citromlével ízesítve pácolom. Végül majonézzel simára dolgozom, és néhány kanál
kemény tejszínhabot adok hozzá. Húsvéti
főtt sonka mellé tálalom. Ha valakinek
nincs sonkája, akkor a krémbe szabad belekeverni apróra vágott bármely sonkafelvágottat, vagy keményre főzött tojást is.
Tormás hagymasaláta
2 közepes vöröshagymát meg 1 szál póréhagymát megtisztítok, és vékony karikákra
vágom. Salátástálba szórom, enyhén megsózom és kb. 1 órát állni hagyom. l csokor
metélőhagymát apróra, 4 ecetes uborkát
vékony csíkokra metélek. 1 doboz friss,
házi készítésű tormát 2 deci csökkentett
zsírtartalmú tejföllel összekeverek, 1 kiskanál szőlőcukorral és mustárral ízesítem,
majd apránként 2 evőkanál hidegen sajtolt olajat is hozzáadok. A hagymát a sós
levével együtt, a mártással és az uborkával
összekeverem. Karikára vágott főtt húsvéti
tojással díszítem, tetejét metélőhagymával
meghintve tálalom.

Fonott kalács
Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 4 dkg élesztő,
3 tojás, 2 tojásnagyságú margarin vagy vaj,
6-7 dl tej, 5 evőkanál cukor, fél marék mazsola, só.
Elkészítés: A megszitált lisztet egy mély tálba teszem. Az élesztőt langyos, cukros tejben elkeverem és a liszt közepébe készített
egy kis mélyedésbe beleöntöm. Kevés lisztet keverek hozzá, és kovászt készítek. Letakarom egy konyharuhával, és amíg a kovász
megkel, addig meglangyosítom a tejet és
felverem a tojást. A tejbe belekeverem a felvert tojást, a cukrot, a mazsolát és a megkelt
kovászhoz öntöm. Összekeverem, és tiszta
kézzel megdagasztom. Dagasztás közben a
langyos vajat a tésztához adom úgy, hogy
a tál oldalához öntöm, és onnét fokozatosan dolgozom bele a tésztába. Ha a tészta
már hólyagos, befejezhetem a dagasztást. A
tésztát cipóra formálom, kevés liszttel megszórom, letakarom és langyos helyen egy
óráig kelni hagyom. Ha megkelt, lisztezett
gyúródeszkára borítom, két cipóba szakítom, és rudakat formálok belőle (3-3 rúd).
Megfonom a kalácsot és zsírozott tepsibe
helyezem. Két kalács lesz belőle. Tojással a
tetejét megkenem és legalább ¾ óráig kelni
hagyom. Nem túl forró sütőbe teszem és
kb. 35 percig sütöm. Tejeskávéhoz, tejhez
nagyon jó sütemény. Barack, vagy szilvalekvárral fogyasztva szeretem a legjobban.
Jó étvágyat kívánok!
Minden kedves Olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket és sok-sok locsolót kíván
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES
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Bírni kell
Kövesdi Krisztina, pszichológus tart előadást a Hellinger- féle családállításról 2017.
április 22-én 16 órától a PRK-ban.
Belépőket a helyszínen lehet vásárolni
elővételben 1000Ft-ért, az előadás napján
2500Ft-ért. Krisztina nem csak előad a témakörben, hanem gyógyít és tanít is. Az
alábbiakban kedvcsinálóként egyik tanítványa ajánlóját olvashatják.
„Bírni kell…” Ez volt az a mondat, mely
annyiszor segített át nehezebb, embert
próbálóbb pillanatokon. Kövesdi Krisztina számomra az a tanár és terapeuta egy
személyben, aki évek óta segít és támogat,
hogy tényleg merjek azon az úton járni, ami

kétség kívül az én utam.
Amikor valakit teljes szívedből ajánlasz,
nem ajánlhatod mindenkinek, mert azzal az
egész a hitelét veszíti.
Éppen ezért Őt, azt a szeretettel és bizalommal teli jelenlétet, amit adni tud, és azt az
egyedi humorral fűszerezett bölcsességet,
mely mindezt áthatja, nem mindenkinek,
csak azoknak ajánlom,
– akikben ott van a bátorság és a szándék a
valódi gyógyulásra,
– akik elszántan keresnek valami igazán
értékeset önmagukban,
– akik tudni akarják, milyen öntudatlan hajtó erő rejlik a tetteik, döntéseik mögött,

– akiknek szándékukban áll szembenézni
azokkal a családi tudattalanba temetett
fájdalmakkal, melyek egyébként az élet
több területén is szenvedéshez vezetnek,
– egy szóval, akik valóban tenni szeretnének azért, hogy elfoglalhassák a saját
életükben az őket megillető helyet.
Az idáig vezető út rögös és sokszor fájdalmas, mégis van benne valami megmagyarázhatatlan szépség. Ahogy haladsz előre,
eljön az a pont, ahol a lépteid egyre könynyebbé válnak, és már nem csak hiszed, tudod is, hogy megérte elindulni..
TAS GERGELY

Előadás sorozat a Rendezvényközpontban
Rendhagyó előadás a Rendről
– avagy mi is az a családállítás?

Kövesdi Krisztina
2017. április 22-én 16 órától
Jegyár 1.000 Ft

Miben segítenek
nehézségeink és akadályaink?

Pál Feri atya előadása
2017. május 19-én 20 órától
Jegyár 2.500 Ft
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Programajánló
Időpont

Program

Helyszín

Április 3. / 18:00

Filmklub – Jób Lázadása

Rendezvényközpont

Április 6. / 19:00

Színházbusz – A vidám kísértetek

Játékszín – Budapest

Április 8. / 10:00

Elsősegéy tanfolyam II.

Rendezvényközpont

Április 9. / 16:00

Arany balladák – Zenés irodalmi összeállítás

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 24. / 18:00

Filmklub – Flashdance

Rendezvényközpont

Április 27. / 10:00

Batyu Színház – Hófehér és Rózsapiros-

Rendezvényközpont

Április 29.

Kerékpár kirándulás

–

május 1.

Szigeti majális

Pázsit tó

Május 8. / 18:00

Filmklub – Soha, sehol, senkinek

Rendezvényközpont

Május 15. / 19:00

Színházbusz – A Géza gyerek

Pinceszínház

Május 19. / 20:00

Pál Feri atya előadása

Rendezvényközpont

Május 22. / 18:00

Filmklub – Zabriskie point

Rendezvényközpont

Gyereknap a Kolompos együttessel

Pázsit tó

Nyári zenés esték – Szent Efrém Férfikar

Református templom

Hajókirándulás

–

10. Irány Surány fesztivál

Surány, Napsugár tér

május 27.
Június 18. / 19:00
Június 24.
Augusztus 4-5.
Augusztus 18. / 20:00
Augusztus 20.

Csík Zenekar koncert
Terményvásár
Szervezők elérhetőségei
Szőcs Péter – Tel.: 20/315-9068, E-mail: rendezveny@pocsmegyer.hu

Rendezvényközpont állandó programjai

Civilek Háza állandó programjai

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

Surány, Akácos út 17

HÉTFŐ
9:00 – 10:00 ........... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
13:00 – 14:00 ...................................... Torna – Ficzek Kati
17:00 – 18:30 .............. Gyermek show tánc – Kiss Ági
KEDD
9:15 – .................................. Zenebölcsi a könyvtárban
16:30 – 17:30 ...................... Life Dance – Farkas Vivien
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 .............. Gyermek show tánc – Kiss Ági
18:30 – 19:30 ...................................... Torna – Ficzek Kati
19:00 – 20:30 ...................................... Jóga – Szabó Erika
CSÜTÖRTÖK
16:00 – 17:30 .................................... Jóga – Nagy Emma
16:30 – 17:30 ...................... Life Dance – Farkas Vivien
17:00 – 18:00 ................................... Karate- Sipos István
17:00 – 20:00 ............................................. Nyugdíjas klub
PÉNTEK
13:30 – 14:30 ...................................... Torna – Ficzek Kati

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
Páros hét szerda 16:30 – 18:30

Társasjáték klub – Szőcs Péter
Páratlan hét szerda 16:45 – 18:15

Szenior Örömtánc Rózsa Imréné Terivel
Könyv-cserebere
Ha nincs amit olvasnál vigyél egyet!
Ha megosztanál egy jó könyvet hozz egyet!
Nyitva az állandó programok időpontjában!
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A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Közérdekű telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

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

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs

06-26/387-140

Körzeti megbízott
Komora András

06-20/912-3197

Kéményseprés

1818

Tahi Kormányablak

06-26/312-413
06-26/301-743
06-26/585-038

Szentendrei Közjegyző

06-26 311-581

Szentendrei Földhivatal

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

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

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

06-26/814-843

polgarmester@pocsmegyer.hu

06-26/814-848

ado@pocsmegyer.hu

06-26/814-846
06-26/814-849

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu

06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

06-26/814-845

iktatas@pocsmegyer.hu

06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

Titkárság
Klibán Zita
Adóügyek
Kőbányai Jánosné
Pénzügy
Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Műszaki előadó
(Építési és műszaki ügyek)

Takács József
Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia
Igazgatás
(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

Kajos Lászlóné
Csatorna ügyek
Mócsai Zsuzsa

06-20/991-2527 dcstiroda@pocsmegyer.hu

Közterület-felügyelő
Bodor Róbert

06-30/579-9510 kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

HÁZIORVOS

FOGORVOS

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

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

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

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
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND

HIRDETMÉNY
Pócsmegyer Község Önkormányzata eladásra kínálja
a Pócsmegyer, Táncsics u. 2. sz.; belterület 17.
helyrajzi szám alatti, Duna parti ingatlanát.

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

Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu

Pócsmegyer Leányfalu

**5:00
**5:05
**5:05
**5:25
**5:50
**5:55
**5:55
**6:15
**6:35
**6:35
**6:40
**6:45
**6:45
7:30
8:00
*7:05
8:40
9:00
7:35
9:40
10:00
8:00
10:40
11:00
9:00
11:40
12:00
10:00
12:40
13:00
11:00
13:40
14:00
12:00
14:40
15:00
13:00
15:40
16:00
14:00
16:40
17:00
*14:35
17:40
18:00
15:00
18:30
18:35
*15:35
**19:10
**19:30
16:05
**20:10
**20:30
*16:35
**21:10
**21:35
17:05
**22:20
**22:30
–
–
*17:35
–
–
18:05
–
–
18:35
–
–
**19:30
–
–
**20:30
–
–
**21:35
**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)

Az ingatlannal kapcsolatban további információ
Takács József műszaki előadótól személyesen, vagy
a 26/814-847 telefonszámon kérhető.
Vételi ajánlatok Pócsmegyer Község Önkormányzat
Polgármesterének címezve,
2017 Pócsmegyer Hunyadi út 6. címre, vagy
a polgarmester@pocsmegyer.hu e-mail címre nyújthatók be.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje:
2017. április 20.
Az önkormányzat a legelőnyösebb vételi ajánlatot tevő javára dönt.
Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot
indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
Németh Miklós – polgármester

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

Nyitvatartás:
Kedd és Csütörtök 8:00 – 16:00

Hulladékgyűjtési rend 2017
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése
Zöldhulladék gyűjtő zsákok 39 Ft+Áfa áron, a Szelektív hulladék gyűjtő
zsákok térítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:
Pócsmegyer Község Önkormányzata (Hunyadi utca 6.),
Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)
A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:
Dátum

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

ÁPRILIS

**5:05
**5:20
**5:50
**6:10
**6:40
*7:00
7:30
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
*14:10
14:40
*15:30
16:00
*16:30
17:00
*17:30
18:00
18:30
**19:10
**20:10
**21:10
**22:20

Az ingatlan területe 631 m2,
kivett lakóház és udvar megnevezésű.
Az ingatlan vételára: min. 18.000.000.-Ft

április 4.
április 11.
április 18.
április 25.

Kedd

Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális

Szelektív
Zöld
Szelektív
Zöld

Zöld Híd Régió Nonprofit 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
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Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, lapostetők szigetelése és ácsmunkák. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket leadhatják a
PRK-ban: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
és elküldhetik e-mailben a
kisbiro@pocsmegyer.hu címre.
Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtóés szólásszabadság szellemében lapunkban helyt adunk egymásnak
ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek egyéb okok
miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk
fenntartja az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések 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
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