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Köszöntjük az édesanyákat!
Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt
az édesanyák tiszteletére Az anyák napja
világszerte megünnepelt nap, amelyen az
anyaságról emlékezünk meg. A különböző
országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Hazánkban 1925-ben a Magyar IfjúA TARTALOMBÓL:
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sági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet,
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival
összekapcsolva. Az akkori fiatalok tiszteletük kifejezéseként egy Európa-szerte
egyedülálló emlékmű megalkotását tették
lehetővé. Gyűjtést szerveztek, melyből
Kaszap Károly szobrászművész elkészítette
az Anyák szobrát. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Az ünnep
ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége
hozta Amerikából és a legelső Anyák Napi
ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV
gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel
és megtették az előkészületeket az Anyák
napja országos bevezetésére.
FORRÁS:
WIKIPEDIA.ORG

Az anyák
Csak egy voltak kivétel, az Anyák
Szentek és ápolónők: a csodát,
a jelenést láttam bennük. A nagy
odaadást, az aggodalmakat,
a virrasztást, a könnyet, s mind, amit
a nő szenved, ha otthon dolgozik,
a gondviselést. Hogy testileg mi a
férj, feleség s a család viszonya,
nem sejtettem-kutattam. Valami,
éreztem, előre elrendeli,
ki hol álljon, mi legyen, öröme,
bánata mennyi, milyen gyermeke,
és ezen változtatni nem lehet.
A férfi maga küzdi ki szerepét,
a nők az eleve elrendelés:
ők a béke, a jóság, puhaság a földön,
a föltétlen szeretet...
Anyám, nyújtsd felém, öreg kezedet?
SZABÓ LŐRINC
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Előadás a Rendezvényközpontban
Miben segítenek
nehézségeink
és akadályaink?

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

2017. május

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

3

Önkormányzati hírek
A 2017-es év harmadik testületi ülését
március 30-ára hívta össze Németh Miklós polgármester. A képviselők teljes létszámban részt vettek az ülésen. Zákányné
dr. Szőke Tímea jegyző asszony és Klibán
Zita a Pro Pócsmegyer Kft. ügyvezetője
hivatalból, Simon Zsuzsa és Takács József
pedig a napirendi témákkal kapcsolatban
voltak jelen.
A testületi ülés napirendjén az alábbi témák szerepeltek:
1. Beszámoló a civil szervezetek 2016. évi
tevékenységéről
2. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
szóló rendelet módosítása
3. Az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének elfogadása
4. Tájékoztató az adóbevételek aktuális állásáról
5. Pro Pócsmegyer Kft. megbízási keretszerződésének módosítása
6. Közterületek elnevezése
7. Aktuális témák:
– Monostor Borház dunai strand
kialakítása
– Doór Ferenc szolgalmi jog bejegyzés
A megjelentek köszöntése után polgármester úr javaslatára a Testület elfogadta
Fazekas János és Párkánszky Árpád képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Miután a Testület jóváhagyta a korábban
hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót, rátértek a napirendi pontok
megtárgyalására.
1. Beszámoló a civil szervezetek
2016. évi tevékenységéről
Németh Miklós polgármester felkérésére
Dr. Borzsák Enikő a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület elnöke tájékoztatást adott Axmann Vince 48-as honvéd
sírjának rendbetételéről, a köszöntőtáblák
felújításáról, a nyári zenés esték megrendezéséről, a nagy sikerű Schubert hangversenyről, valamint az Adventi vásárról.
Egyúttal kérte, hogy a használaton kívüli
hirdetőtáblák, mint pl. a Nárcisz bolt, kerüljenek eltávolításra.
Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző aszszony ismertette, hogy a Vata kör egy, a
2016-os évben megrendezett kerékpáros
túráról adott tájékoztatást.
A Képviselő-testület a 35/2017.(III.30.)
Ök.sz. határozatával egyhangúlag elfogadta a civil szervezetek beszámolóját,

2. A helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló rendelet módosítása
A napirendi pont ismertetésénél a jegyző
asszony utalt az előző ülésen történtekre,
mely szerint a képviselők lemondanak
tiszteletdíjuk emeléséről. Az így megtakarított pénzből a falugondnokságot erősítik
meg. Ennek a döntésnek megfelelően került módosításra
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2017.
( III…..) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról szóló 15/2014. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
3. Az alpolgármester tiszteletdíjának
és költségtérítésének elfogadása
A Képviselő-testület Gombás Jenő alpolgármester nyilatkozata alapján, mely szerint lemond tiszteletdíjának és költségtérítésének emeléséről, a 36/2017.(III.30.)
Ök.sz. egyhangúan hozott határozatával
állapította meg az alpolgármester úr 2017.
április 1-től esedékes illetményét.
4. Tájékoztató az adóbevételek aktuális állásáról
Fazekas János képviselő, mint a Pénzügyi
Bizottság elnöke elfogadásra javasolta az
első negyedévben befolyt 38 millió Ft
adóbevétel, valamint 6 millió Ft iparűzési
adóbevétel mértékét, mely összegek időarányosan megfelelőek.
A Képviselő-testület 37/2017.(III.30.)
Ök.sz. határozatával egyhangúlag elfogadta az adóbevételekről szóló tájékoztatót.
5. Pro Pócsmegyer Kft. megbízási
keretszerződésének módosítása
Klibán Zita, a Pro Pócsmegyer Kft.
ügyvezetőjének javaslatára a képviselők
38/2017.(III.30.) Ök.sz. határozattal hozzájárultak, hogy a Klímapark területének

üzemeltetését a Pro Pócsmegyer Kft. lássa el. Ennek megfelelően a Kft-vel kötött
keretszerződés módosításra kerül. Erre a
módosításra azért került sor, mert a közeljövőben a park köré akadálypálya épül és
kerül használatba a Kft. közreműködésével.
Az ügyvezető tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy az a terv, hogy a Pázsit tónál
lévő büfét a Kft. üzemeltetné. Ősztől az
éttermet is működtetni lehetne hétvégenként.
Németh Miklós polgármester hozzátette,
ha az étteremben gondolkodunk, megoldható lenne a közétkeztetés, valamint
az iskolai, óvodai étkeztetés is. Azon kívül
többen érdeklődtek éttermi esküvő rendezésével kapcsolatban, reményeik szerint
jelentős üzleti lehetőség rejlik ebben a tervben.
Klibán Zita ismertette még a Testülettel,
hogy az étterem és büfé üzembe helyezéséhez mintegy 5-600 ezer forintra van
szükség, a büfé áruval való feltöltésére. A
további költségeket várhatóan kitermeli.
Takács József műszaki ügyintéző hozzáfűzte, hogy a Klímapark területének művelésből való kivonása jelentős összeget
képvisel. Aranykoronánként mintegy 50
ezer forint kiadást jelent.
A polgármester úr kérte, a következő ülésre
készüljön kimutatás további hasonló jellegű költségekről. egyúttal közölte, hogy
mintegy 3 tonna mart aszfaltot vásárolt az
önkormányzat a surányi útjavításokhoz.
6. Közterületek elnevezése
Az új ASP program előírásainak megfelelően Surány IV-ben minden utcának nevet
kell adni. Az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő utcák az alábbi elnevezést kapták:
2401/4 hrsz.: Sólyom utca; 2746 hrsz:
Varjú utca; 2733 hrsz: Borz utca; 27555/5
hrsz: Sün utca; 2751 hrsz: Vakond u.
Az elnevezésekről a Képviselő-testület
39/2017.(III.30.) Ök.sz. határozatával
döntött.
7. Aktuális témák
Monostor Borház dunai strand kialakítása
A Képviselő-testület a 40/2017.(III.30.)
Ök. sz. határozatába foglalta, nem támogatja a strand Monostor Borház általi üzemeltetését. Felajánlja részükre a teniszpálya melletti 1534/1 hrsz. terület bérletét
fröccsbusz üzemeltetésére.
Folytatás a 4. oldalon »
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Önkormányzati hírek
» Folytatás a 3. oldalról

Surány útjavítások
A polgármester úr közölte, hogy mintegy
3 tonna mart aszfaltot vásárolt az önkormányzat a surányi útjavításokhoz
Surány IV ingatlan haszonbérleti
szerződés
Takács József tájékoztatta a Testületet,
hogy a szerződés megkötéséhez az ingatlant ki kell vonni a művelésből.
Doór Ferenc telki szolgalmi jog bejegyzés
A szolgalmi jog bejegyzése a református
temető megközelítését és a parkolás lehetőségét oldaná meg.

FELHÍVÁS!

A Testület 412/2017.(III.30.) Ök. sz. határozatában a vitás kérdésben úgy dönt,
hogy a szolgalmi jog alapításáról szóló
szerződést kívánja aláírni.
A következőkben a Képviselő-testület
Gombás Jenő alpolgármester javaslatára
a 42/2017.(III.30.) Ök.sz. határozatában
arról döntött, hogy anyagi támogatást
nyújt Vincze Natália Bernadett sportversenyen való részvételéhez. Vincze
Natália Bernadett 2016. évben világbajnokságot nyert, melyről beszámolót is írt
a Kisbíróba. 2017-ben is beszámoló írása
a feltétele a támogatásnak.
JEGYZŐ

BARANGOLÓ ÓVODA
BEIRATKOZÁS
a 2017/2018-as nevelési évre
Ideje:
2017. május 10. – 12.
9:00 – 16:00 óra között
Helye:
Barangoló Óvoda
Pócsmegyer, Táncsics u 26.

Székhelyszolgáltatás a PRK-ban
A közelmúltban elkészült Rendezvényközpont egyik funkciója, hogy Inkubátorházként működjön, azaz a helyi és a környékbeli vállalkozásokat támogassa, segítse.
Ennek egyik módja a székhelyszolgáltatás
biztosítása.
Minden Magyarországon bejegyzett cégnek szüksége van székhelyre. Törvényi előírás szerint a cég székhelye, a cég bejegyzett
irodája. Vannak olyan kivételes helyzetek,
amikor sokkal előnyösebb és kényelmesebb megbízni egy harmadik személyt azzal, hogy a céghez érkező leveleket átvegye,
azokat megőrizze, elektronikus és papír
formában postázza.
A székhelyszolgáltató legfőbb feladata a
postai küldemények kezelése. Értesítést
küld az iratok, csomagok érkezéséről, valamint a céget érintő fontos ügyekről. Vállalja a cégtábla elkészítését és kihelyezését. Az
alapszolgáltatások közé tartozik a tárgyalóterem biztosítása is.
Mikor érdemes székhelyszolgáltatást választani:
• ha a cég költséghatékonyan szeretné
üzemeltetni vállalkozását. Időt, pénzt
akar megtakarítani és a cég adminisztratív terhein szeretne könnyíteni.
Kevesebb ráfordítást jelent, mintha saját
irodát üzemeltetne,
• ha saját ingatlannal rendelkezik, de nem
akarja bejegyeztetni székhelyként,
• ha a cég képviselője nem tartózkodik
folyamatosan a székhelyen, mert pl. külföldön él, így szükség van egy ingatlan-

ra, ami székhelyként tud funkcionálni,

• ha főállásban alkalmazott, és napközbe-

• tárgyalási lehetőséget biztosítunk a cége

számára,
ni elfoglaltságai miatt nem tudja kezelni • Inkubátorházunk szerződésben áll több
a céggel kapcsolatos iratokat,
olyan szakértővel (jogász, könyvelő,
adótanácsadó, pályázatíró, marketing és
• ha a cég iparűzési adót szeretne megtareklám szakember, vállalkozásfejlesztési
karítani.
tanácsadó, informatikus, humánerőforPócsmegyeren az iparűzési adó mértéke
rás tanácsadó) akiket szakmai múltjuk
jelenleg 1,5%.
miatt szívesen ajánlunk a hozzánk
Milyen előnyökkel jár a székhelyszolgáltabetelepült cégeknek,
tás a PRK-ban:
• átvesszük a cégnek érkezett küldemé• évente több alkalommal ingyenes
nyeket,
előadást tartunk, ahol lehetőség nyílik
szakmai és emberi kapcsolatok építé• minden nap tájékoztatást küldünk
sére is.
e-mailben, így naponta friss információkkal rendelkezik levelei beérkezéséről Szolgáltatás díja:
és tartalmáról,
• Postai küldemények személyes átvétele
esetén: 5.000,- Ft+Áfa/hó
• meghatalmazás esetén leveleit
szkennelve e-mailben juttatjuk el a meg- • Havi rendszerességű postai továbbítás
adott elérhetőségre,
esetén: 5.500,- Ft+Áfa/hó
• hétfőtől-péntekig hivatali időben ügyfél- • Heti rendszerességű postai továbbítás
szolgálatot biztosítunk, ha a céget hatóesetén: 7.000,- Ft+Áfa/hó
sági vagy magánszemélyek keresnék fel Elérhetőség:
(NAV és más hivatalos szervek). Ezzel
2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
a szolgáltatással hivatalos szervek előtti email: prk@pocsmegyer.hu
képviseletet kap,
Tel: 26/200-013 és 30/181-8025
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Előadássorozat vállalkozóknak a PRK-ban
VIRTUÁLIS VALÓSÁG AZ ÉPÍTŐIPARBAN

2017. május 29. (hétfő) 9:00 – 13:00 óra
Pócsmegyer Rendezvényközpont (Inkubátorház), 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
Az ingatlanok kivitelezési folyamatát nagyban megnehezíti, ha az alvállalkozók nehezen áttekinthető és nem minden részletet érintő kiviteli tervek
birtokában, kérdésekkel tele, de kötbér nyomás hatására végzik munkájukat. A nyomtatott tervek korlátai és a nem megfelelő áttekinthetőség miatt, azok
a kivitelezők, alvállalkozók, akiknek nem állnak rendelkezésre a magas áron elérhető tervezőprogramok, számos esetben nem tudják a problémás részeket
megfelelően megvalósítani. Ennek eredménye lehet a kivitelezés elhúzódása vagy a tervektől való eltérés.
A professzionális szereplők, vagyis a generálkivitelezők és alvállalkozóik, az épületüzemeltetők, az építőipari vállalatok és a tervezőirodák mellett a laikus
megrendelők is élvezhetik a MŰ-VILL Kft. innovatív, saját fejlesztésű VR technológiáját, mely képes az összes elterjedt tervezőprogramban készített („.cad”)
3D modellterv renderidő nélküli megjelenítésére.
Az ARCHIWALK mindezt bármilyen eszközön telepítés nélkül futtatható webes felületen prezentálja.
A terveket tartalmazó fájlok mélyebb informatikai tudás és megvásárolt szoftver nélkül, minimális tréningidővel, pusztán néhány kattintással feltölthetőek az
ARCHIWALK webes felületére, ahol a szükséges szerzői hozzáférési jogok egyszerű beállítása után a feltöltő által megjelölt személyek a tervet 3 dimenzióban,
akár virtuális valóság környezetben, VR szemüveggel megtekinthetik.
Bárki, aki hozzáférési jogot kapott és rendelkezik webböngészésre alkalmas eszközzel (laptop, okostelefon, tablet, stb.), a terveket előzetes szoftvertelepítés
nélkül bejárhatja az ARCHIWALK virtuális terében.
A MŰ-VILL innovatív megoldása az ARCHIWALK, a megalkotott virtuális valósággal hidat képez az építőipar szereplői között, így csökkenti a szereplők közötti
kommunikáció költségét és a hibázás lehetőségét.

Tegyen egy sétát a mérnöki alkotások valósághű világában az ARCHIWALK-kal!

ELŐADÓK:
Dr. Kántor Dezső – Auditron Kft. / A szellemi tulajdonnal kapcsolatos könyvelési kérdések
Dr. Ilosvai Péter – Konraad Stratégia- és Működésmenedzsment / Egyszemélyes Kft.-ből nagyvállalat
Csala Tibor / Főelőadás az ARCHIWALK nevű innovációról
dr. Kovács Viktor József – Temesi és Társa Ügyvédi Iroda / A szellemi tulajdonok védelme a tőkebefektetési folyamatban
Keresztes Jenő – Kreátor Reklámügynökség / Piacon való megjelenés – egy új termék bevezetése
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció 2017. május 27-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
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HOBO a Rendezvényközpontban
A költészet napjára sikerült elhívnunk
Pócsmegyerre a Kossuth díjas Földes
László „Hobo”-t, a Nemzeti Színházban
folyamatosan játszott, telt házas, nagy sikerű József Attila estjével. Az előadás előtt
felkerestem a környékbeli iskolákat, és a
diákoknak kedvezményes jegyeket ajánlottam. A tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola élt a lehetőséggel. Papp Judit
tanárnő hozta el diákjait. Nagy örömmel
adom közzé a tanárnő és két diák sorait
élményeikről. Bízom benne, hogy e személyes hangú beszámoló olvastán, legközelebb még több érdeklődőt láthatunk
rendezvényeinken.
Az iskolai tananyagon túl ismertek meg
SZŐCS PÉTER verseket a gyerekek József Attila költészetéből: Nem emel föl, Levegőt!, Óda, Tudod,
Tudod, hogy nincs bocsánat
hogy nincs bocsánat. Azt gondolnánk,
A költészet napja
hogy ezeket a verseket még nem érthetik,
Április 11-én ünnepeljük a költészet nap- nem nekik valók. Meglepte őket a versek
ját. Ezen a napon született József Attila. Is- őszintesége, a költő kitárulkozása, sok jó
kolánkban (a tahitótfalui Pollack Mihály gondolatot hallottam tőlük.
Általános Iskolában) rendhagyó módon Bevallom, az előadás előtt tartottam tőle,
emlékeztünk meg a költészet napjáról. A hogy a gyerekeknek nem lesz türelme az
hetedikes és a nyolcadikos tanulóknak elmondott, elénekelt 28 vers végighallgaprogramot szerveztünk Földes László, tásához. A megoldás maga, Hobo volt.
(Hobo) József Attila-estjére. Az előadást Megjelent egy feltűnően magas férfi, aki
április 12-én, este 7 órakor néztük meg hosszú, ősz hajával, rekedtes hangjával,
Pócsmegyeren, a Rendezvényközpont- teljes elhivatottsággal mondani, énekelni kezdte a verseket. A Nagyon fáj című
ban.
Az előadásra készültünk a magyarórákon. vers elmondása volt a legdramatikusabb.

Időnként humorát is megismerhettük.
A közönség az előadás közepén az első
adandó alkalmat kihasználta, hogy tapssal fejezze ki elismerését. „Én láttam, hogy
nem alszanak” – válaszolta az előadó.
Az előadás végén többször visszatapsolták, ami láthatóan jólesett neki. Kaptunk
egy kis ráadást, lekapcsoltatta a villanyokat, teljes sötétben 4 különböző értelmezésben elmondta a Tiszta szívvel című
verset. Ezután humoros történeteket mesélt az életéből.
A gyerekek nem akarták elhinni nekem,
hogy Hobo 72 éves. A honlapját olvasva
egy sokoldalú, gondolkodó embert ismerhetünk meg, akinek most jelent meg
Csokonai Vitéz Mihály műveiből készült
verses-zenés albuma.
Két hetedikes diák beszámolóját adom
közre változtatás nélkül.
PAPP JUDIT MAGYARTANÁR

Nekem kimondottan tetszett a Hobo előadása, szerintem nagyon humoros és jó
fej ember. Korához képest nagyon pörgős
és nem látszik rajta a kora. Szerintem az
előadás annak, aki vette a fáradtságot és
eljött, annak nagy élmény marad. Az előadásból szerintem lehetett tanulni.
Szerintem elismerő, hogy ennyi idősen
még mindig előad Hobo, és látszik rajta,
hogy élvezi, és tehetsége is van hozzá. Az
a rész tetszett a legjobban, amikor magáról beszélt, meg arról, hogy hogyan tanulta meg a színészkedést, hogy mennyit
segített neki Tamás, a mentora, hogy itt
legyen, ahol van. Én örülnék, hogyha a
következő előadását is megnéznénk.
SZABÓ BARBARA 7.B

Az iskolában a szünet előtti napokban tanultunk József Attiláról. Erről az előadásról az osztályfőnökünktől, Judit nénitől
hallottunk. Judit néni beígért ötöse miatt
mentem el. Unalmas előadásra készültünk
a srácokkal, a telefonomat is feltöltöttem,
hogy majd jól elleszek a játékommal.
Viszont amit ott láttam, hallottam, meglepett. Azon gondolkodtam, hogy lehet
ennyi verset megtanulni.
Egy a lényeg, nem unatkoztam, hiszen zenés előadásban is meghallgathattuk a verseket, és a telefonom sem ment 80% alá.
Jövőre is jó volna elmenni ilyen előadásra.
NIEGREIS NORBERT 7.B
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Gondolatok a könyvtárról
Olvasni jó, és gyakran még hasznos is. Kö- kell megválnunk tőlük. Bár...
A tárgyainkat kategóriánként (ruhák,
szönet a könyvajánlók íróinak!
SCHANDL ESZTER könyvek, iratok, kacatok) javasolja összegyűjteni, kézbe venni és a sorsukról dönteMarie Kondo:
ni. Tehát nem helyiségenként kell haladni.
Rend a lelke mindennek
Így nem marad ki semmi, és reálisabb kép
kapható a felhalmozott – sokszor meglepően nagy – mennyiségről.
A megtartott tárgyak tárolására is kész,
helytakarékos megoldást ad.
A meglepő újítása az, hogy amit lehet, azt
függőlegesen tárol a jobb hozzáférhetőség
érdekében.
Szerintem a legnagyobb áttörést a ruhák
rendezésénél lehet elérni. Átláthatóbb
szekrényt és gyorsabb hozzáférést ígér.
Mivel pl. a pólókat sem egymáson tárolja,
hanem egymás mellett állítva, nem borul
és gyűrődik a stóc. Így a cibálásnak, újravasalásnak és bosszankodásnak egyszer s
mindenkorra vége.
Minden tárgynak pontos helyet kell kijelölni a lakásban. És sajnos vissza is kell tenni őket minden egyes alkalommal ugyanoda. Nem könnyű.
Rengeteg dolgot javasol dobozban, fiókÁllsz a lakásban, már áttúrtál 2 fiókot és ki- ban tárolni: ruhák, konyhai eszközök, tiszborítottál 3 dobozt, miközben azon töröd títószerek stb. Sok dobozra lesz szükséged.
a fejed, hol lehet a szemüveged/csillag- Olvasható néhány tőlünk meglehetősen
csavarhúzó/olló/töltő/befizetett csekk? távol álló, furcsa elképzelés a könyvben
Vagy túl bonyolult előkaparni a sütőformát (zokninak való köszönetmondás, könya szekrény legaljából, vagy előbányászni a vekből lapok kitépése), de alapvetően tetcsavarbehajtót a garázsból? Ezek után pe- szik a gondolatmenete.
dig elmegy a kedved az egésztől és inkább Igen, nehéz belevágni, egyetlen hétvége
alatt nem is lehet végezni a "marizással",
be se fejezed, amit elkezdtél?
Vagy már a 3. tollal próbálsz egy telefonszá- de a siker és a fellélegzés a könyv szerint
mot sürgősen felírni, de sajnos egyik sem garantált.
Dobozvadászatra fel!
fog?
Tele a szekrényed, de nincs hirtelen egy
ZSÁMBOKI-SZENTE LÍVIA
rongyod sem és még cipő, táska is kellene
hozzá?
Álszenttéavatás
Úgy érzed, agyonnyom a sok cucc?
Pócsmegyer, tizenhét február tizennyolc,
Ez esetben ez a könyv Neked szól.
szombat.
Írója egy igen népszerű japán "rendterem- Thurzó Gábor A szent című regényét szető" hölgy, Marie Kondo.
retném a pócsmegyeri könyvtár olvasóiA fizikai változásokon túl (kevesebb tárgy, nak szíves figyelmébe ajánlani.
rendezett lakás) lelki átalakulást, megköny- A történet roppant egyszerű. Két pap
nyebbülést is ígér.
(egy prelátus és egy káplán) megbízást
Alapelve, hogy kevesebb cucc = boldo- kap, hogy nyomozzanak bizonyos Gregor
gabb élet.
István ügyében. A nyomozás tétje megálMegtanítja az olvasót arra, hogy csak azo- lapítani, hogy Gregor István szent volt-e
kat a tárgyakat tartsa meg, melyek örömet vagy csak áldozat. A nyomozás sikerrel
okoznak. Persze ez alól kivétel pl. a vasaló/ jár, minden kétséget kizáróan megállapítporszívó kör. Ezek esetében többnyire az ják, hogy a szent, akinek a hívek körében
eredmény okoz örömöt. Tehát sajnos nem már kultusza van, bizony csak áldozat. Fel-

sőbb utasításra mégis meg kell indítani a
szenttéavatási eljárást, mert az egyháznak,
az államnak, a társadalomnak szentekre
van szüksége, nem pedig áldozatokra.
FARKAS ARNOLD LEVENTE

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

Filmklub
a pócsmegyeri könyvtárban
Este 6 órától kéthetente – hétfőként

2017. május 8-án
SOHA SEHOL SENKINEK
(Rendező: Téglásy Ferenc, 1988)

2017. május 22-én
ZABRISKIE POINT
(Rendező: Michelangelo Antonioni, 1970)

A vetítések utáni
beszélgetést vezeti:
SCHRAMKÓ PÉTER
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„Feltámadt” – előadás a PRK-ban
Gyülekezetünk ifjú tagjai adták elő április
10. én a PRK-ban
Köszönjük ifjainknak a felejthetetlen előadást!
KOVÁCH TAMÁS – REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

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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2017 Dióliget
Mire ezek a sorok megjelennek, már meg- Pénzbeli adományozók:
Arany József
született a Dióliget! Az Önkormányzat
Bécsy László és neje
által rendelkezésre bocsátott kb. 7000 m2Borsi János Miklós
en, 51 darab konténeres diófa oltványt ülCzifra Péter és neje
tettünk el. Az adományokból 330.000 Ft
Dudásné Tamás Anita
gyűlt össze.
Farkas Arnold Levente
Fazekas János
Füleki Mónika
Glück György és neje
Hajdú László és neje
Kiss Irén
Kovács Olga
Kukora Józsefné
Lakatos Jánosné
Mohai Péterné
Mohácsi Sándorné
Nagy Attila
Porst Hydras Kinga
Arion Hydras

Petra Hydras
Porst Pál
Porst Pálné
Rédei Balázs és neje
Sajben Györgyné
Sikovszky Ferenc
Szente család
Szente Sándorné
Varga András
Varga Józsefné
Dr Várallyay Csaba és neje
Vata kör
Vincze János
Munkájukkal hozzájárulók: Borda József,
Borda Áron, Horváth Mihály, Liptai Erzsébet, Porst Réka
Köszönet mindenkinek a befizetésekért,
hozzájárulásokért!
PORST PÁL

Hajókirándulás a Dunakanyarban június 24-én
Kedves Lakótársak!
Ebben az évben is hívunk Mindenkit, aki
a Dunán hajózni szeret. Azokat is, akik az
eddigi két hajótúránkon részt vettek és azokat is, akik valami okból akkor nem tudtak
velünk jönni.
Sajnos Kelemen Gábor kishajója már nem
áll rendelkezésünkre, s az elhangzott kívánságok a Szigetkerülés és a Pócsmegyer
– Nagymaros – Zebegény útvonal után a
tényleges Dunakanyar meglátogatását kérik. Ez az útvonal csak a mi közösségünket
szállító kishajón rendkívül hosszú és drága
lenne a megszokott eddigi árainkhoz képest.
Ezért, amellett döntött közösségünk, hogy
a MAHART menetrend szerinti hajójáratát fogjuk igénybe venni. A Leányfalun
hétvégén 11-kor kikötő hajó 14.25 órakor
ér Esztergomba és 16 órakor indul vissza
Leányfalura.
Az így maradt másfél órányi időben egy
szép esztergomi séta és egyénileg elköltött
ebéd az, ami ránk várhat, esetleg Párkányba is át lehet sétálni a hídon.
A retúr költség felnőttek esetén (100%)
3750 Ft, nyugdíjasoknak 25% és diákoknak 50% kedvezmény vehető igénybe
igazolvány felmutatása ellenében kedvezmény vehető igénybe. Ha a tervezett lét-

számot elérjük, akkor minden 21. felnőtt
ingyen utazhat.
Kérjük azokat, akik szívesen velünk tartanának, hogy a PRK könyvtárában Schandl
Eszternél jelezzék szándékukat az utazásra.
Eddig kb. 40 – 45 fővel szoktunk útnak
indulni, s nagyon jó hangulatú két utazást
tehettünk meg együtt.

Kérjük, figyeljék visszajelzésünket, melyet
május második felétől, amit a PRK könyvtárában, ill. a surányi Bisztrónál, valamint a
faluban lévő, Önkormányzat előtti hirdető
táblán, ill. a Révnél lévő hirdető tábla kis
szekrényében teszünk közzé.
Egy újabb szép sétahajózás reményében
várja jelentkezésüket a Vata Kör.
BÉCSY LÁSZLÓNÉ
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Pegazus Atlétika
Április 1-n szombaton a Pegazus Atlétika
ÚJONC lány csapata csodát tett! Bajnokok lettek!
Mindezeken túl az egyéni 1.hely, a 3. hely,
és a 4. hely is a mi lányainké lett!
Sajnos a kisebb lányaink a várakozáson
alul szerepeltek, de hibáinkból tanulunk, és
megyünk tovább előre!
Újabb kiváló hírekkel szolgálhatok a kedves atlétarajongó szülőknek, futóknak,
olvasóknak, és talán némi rossz hírrel az
ellenfeleknek, hiszen a Pegazus Atlétika
újonc, lány csapa futói tovább nyerik a csatákat, és gyűjtik a skalpokat megállíthatatlanul!
Bizony, bizony, a mi ici-pici kis csapatunk,
amolyan Dávid és Góliát küzdelmeket
vív, minden versenyen, és bizony mindig
sikeresen operálnak lányaink. Azért, hogy
ne csak mindig a szépet, és a jót írjam, kritikusnak is kell lennem, hiszen a 2005 –
2006-s lány csapatunk elvérzett a Budapest
bajnokságon, mondhatni, a minimum elvárást sem sikerült elérnünk! Kirst Athina
teljesen beszürkült a középmezőnybe,
csakúgy, mint Kővári Blanka. Talán egy
fokkal jobban teljesített Szunyi Dorka, ám
ő is messze elmaradt attól, amire valójában
képes. A négyfős csapatunk egyetlen nagy
meglepetése, Fazekas Gréti, aki úgymond
beugrósként tesztelhette magát éles körülmények között.
Gréti azért is volt nagy meglepetés, mert
nem végez olyan célzott, gyors munkát,
mint a többi lány, hiszen Gréti a szentendrei terepfutók táborát erősíti. Talán a terepfutás jelenthetett neki előnyt, de sebességben Athina, Blanka, Dorka gyorsabbak,
mégis Grétinek jött ki jó a lépés! Azért így
is sikerült megcsípni a csapat 4. helyet. Sajnos egyéni dobogós helyeket nem tudtunk
hozni.

Jó hír viszont, a Pegazus Atlétika eljutott
oda, hogy létezésünk óta most először
tudtunk csapatot kiállítani, ráadásul kettőt
is egyszerre. Ez hatalmas előrelépés! Másik
jó hír, hogy a lányok „rossz”, szereplésének
okát pontosan ismerem, és ez abszolút orvosolható rövid időn belül. No de lássuk
akkor, a triumvirátus nagy alakítását! Csuta
Dorottya, Zsámár Anna, Peiker Csenge
ugyanis egy nagyon bátor, kemény, erőt
demonstráló futással, elhozta a Budapest
mezei csapat bajnoki címet, és bizony az
egyéni arany és bronz is a mi lányainké lett.
Harmadik futónk sem maradt le fényévekkel, hiszen Zsámár Anna a kiváló 4. helyen
futott be, mindezt úgy, hogy kettő nappal a
verseny előtt, még kérdéses volt az indulása, hiszen torokfájással lábadozott otthonában. Így Anna 4. helye, és hogy a csapatért
harcba szállt, nos csakis nagy elismeréssel
illethető! Ráadásul csodálatos technikával
futotta végig a versenyt, végig erős volt
fejben és pazarul tartotta magát a célig!
Lássunk tovább, vegyük górcső alá Peiker
Csenge futónkat, aki alig hogy lenyugodhatott hétközi sikerének, ahol is tovább
jutott szenzációs futásával a diákolimpia
döntőjébe, máris újabb bevetési parancsot
kapott kézhez. A parancsban ez állt! Peiker
százados! Önnek szívével lelkével harcolnia kell a Pegazus Atlétika szent címeréért,

amíg csak dobog a szíve, harcolnia kell!
Csenge ezt olyannyira be is tartotta, hogy
már leírni sem merem, de annyira kezd
berobbanni a hazai top futók közé, hogy
nem volt rest, és a Budapest bajnokságon a
bronzérmet szépen zsebre is vágta.
Köszönöm szépen, jó volt, szép volt, én
most megyek is haza zsebemben az éremmel. No Csenge így lett 3. helyezett, és
bizony olyannyira szépen fejlődik, hogy
a fedett pályás 3. és a mezei futó bajnokságon is 3. helyen végző futót is sikerült
legyőznie. Végére hagytam Csuta Dorotytyát, aki egy magabiztos, ám figyelmes futással, könnyedén nyerte a bajnoki címet!
Dorka nem hajtotta magát, csakúgy, mint
a Bp. mezei selejtezőn, hiszen tartalékol a
gödöllői döntőre, ahová az aranyéremért
megyünk nem másért! Csuta Dorottya 1.
hely, Bp. mezei bajnok! A Bp. mezei bajnokságon Anna, Csenge, Dorka, mindhárman
a legprofibb munkát végezték! Nem azért
mert bajnokok lettek, tévedésbe ne essünk,
hiszen bajnokságot lehet nyerni csúnya,
szerencse futásokkal is. Azért voltak profik,
mert hittel, keményen, koncentráltan, és
mindvégig fejben erősen tudtak tempózni, és kontroll alatt tartani a mezőnyt! Így
Zsámár Anna a 4. helyen, Peiker Csenge 3.
helyen, Csuta Dorottya 1. helyen értek be
a célba, és természetesen az idei mezei bajnok csapat a Pegazus Atlétika “újonc,, lány
futói! Mindezeken túl szeretném megjegyezni, hogy Kirst Athina, Szunyi Dorka,
Kővári Blanka, Fazekas Gréti futóimra is
nagyon büszke vagyok, mivel eljöttek, végig csinálták, tapasztalatot gyűjtöttek, és
teljesítették a távot!
Rendkívül megbízhatóak és mindig lehet
rájuk számítani! Az, hogy néha kisiklik a
vonat, nos mindenkivel előfordul. Megyünk tovább és nem adunk lentebb soha!
A nap zárásaként szeretném kiemelni Simák Gergő futómat, aki sajnos rendkívül
fáradtan indult neki a szenior mezei 6km-s
távnak, hiszen minden nap fizikai munkát
végez. Ám az 5. hely, és a hozzá csatlakozó
3:40/km tempó, úgy gondolom, hogy sok
futót irigylésre késztet, hiszen képzeljük
csak el. Fáradtan 3:40-s tempó? Hümmm!
Gergő nagyon szép munkát végzett a mezein, és tovább folytatja menetelését, edz,
versenyez, megállíthatatlanul.
GEDEON ZSOLT
PEGAZUS SPORT ÉS MŰVÉSZETI EGYESÜLET
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A kötődés hatalma
Úgy jövünk a gyermekkorból, mint egy
országból – mondja Antoine de Saint
Exupéry. S hogy ebből az „országból” menynyire kerülünk ki felvértezve, erősen, magabiztosan, testi-, lelki-, érzelmi-, szellemi
útravalóval ellátva, az nagyrészt a családtól
függ. De mi az a mágikus erő, ami összetartja a családot; a szülőket a gyermekkel,
s a gyermekeket szüleikkel, gondozóikkal?
Minek köszönhető, hogy a gyermek „nem
csak növekszik”, hanem „hagyja magát növelni”? Dr. Máté Gábor A család ereje című
könyvében azt mondja, hogy „A kötődés
teremtményei vagyunk, mely természetes, mint a gravitáció a földön”. A kötődés
kialakulása a záloga minden érzelmi kapcsolatnak, a kötődés áll a kapcsolatok és
a társadalmi működés középpontjában.
Gyermekeink hozzánk akarnak tartozni,
ezért tartsuk közel őket magunkhoz egészen addig, míg fel nem cseperednek és
önálló, érett felnőtté nem válnak. A családba megszülető kisgyermek elsődleges kötődését szüleivel alakítja ki, egy olyan ösztönös finom ráhangolódás folyamatában,
mely szétbonthatatlan egységgé szövi azt
az ezernyi finom szálat, melyen keresztül az
édesanya, édesapa, nagymamák, nagypapák kapcsolatba kerülnek a gyermekkel. A
magyar származású kanadai szerző kutatásait az amerikai társadalomban végezte, de
nem véletlenül jelent meg a magyar kiadás
is, hisz a felvetett probléma nálunk is a küszöbön áll. Világunkban sorra kérdőjeleződnek meg a hagyományos, megszokott
minták, tűnnek el a szokások. A fogyasztótársadalmi berendezkedés nem támogatja a kötődő nevelést. Ugyanakkor, vagy
éppen ezért, soha annyi bizonytalanság,
annyi nevelési kérdés, nevelési szakkönyv,
alternatíva nem íródott, nem vetődött fel,
mint napjainkban. Mégis úgy látszik, hogy
egyre több olyan gyermek cseperedik fel,
akikhez szüleik és óvodai, iskolai nevelő
környezetük nehezen találják meg az utat.
Sok gyermek túl korán kapja meg a „problémás”, „hiperaktív”, „nehezen kezelhető”,
„sajátos nevelési igényű” címkét, mely
mintha felmentést adna felelősségből. Természetesen léteznek ezek a problémák,
de Dr. Máté Gábor úgy véli, hogy számos
nevelési probléma oka abban rejlik, hogy
a gyermekkel való kapcsolat legfontosabb
tényezője, a kötődés nem kap elegendő
hangsúlyt. Konrad Lorenz híres,” fakacsás”

kísérletével bebizonyította, hogy a tojásból
kikelő kacsa azt az élőlényt, akár tárgyat
(!) fogadja el vezetőjének, tájékozódási
pontnak, melyet először lát meg a tojásból
kikelve. Hasonlóan alakul az ember gyermekével is: születésünktől kezdve, gyermek- és ifjúkorunkban, gondozóra, vezetőre, irányt, példát mutató emberekre van
szükségünk, mely szerepet elsődlegesen az
édesanyák, édesapák töltik be. Milyen gazdag is az a gyermekkor, ahol a nagymamák,
nagypapák, dédik is e szeretetlánc elenged-

hetetlen láncszemei!
Máté Gábor a kötődésnek hat szintjét írja
le, úgy gondolom érdemes ezeket megismernünk, vagy átismételnünk. A legelemibb kötődés az érzékeken alapul. A kisbaba, édesanyja és édesapja fizikai közelségét
igényli; illatát, látványát, érintését, hangját
kívánja mindig, testközelből. A tipegő kisgyermek már a hasonlóság révén is kötődik, szeretne hasonlóvá válni a hozzá közel
állókhoz, megpróbálja létezési és kifejezési
mintáikat utánozni (pl. járás, beszéd, viselkedés). A kötődés harmadik módja ugyancsak a tipegő kisgyermeknél mutatkozik
meg először: a birtoklás és lojalitás révén.

A kisgyermek birtokának tekinti kötődése
tárgyát, és „joggal” elvárja, hogy az mindig
a közelében legyen. A birtoklással együtt
jár a lojalitás: hűségesnek, engedelmesnek
lenni ahhoz, akihez kötődünk. A kötődés és a kapcsolat keresésének negyedik
módja a fontosság és jelentőség érzésének
a keresése, vagyis azt érezni, hogy számítunk valakinek. A kötődő óvodás lelkesen
igyekszik tetszeni, és vágyik a helyeslésre és
elismerésre, bíztató mosolyra, ugyanakkor
nagyon érzékeny a helytelenítő pillantásokra, a neheztelésre. A közelség megélésének ötödik módja az érzelmek révén nyilvánul meg: a szeretetteljes és szenvedélyes
érzelmek útján. A gyermek, aki megéli az
érzelmi intimitást a szülővel, már sokkal
nagyobb érzelmi távolságot képes elviselni
a szülőtől, úgy hogy mégis közel érzi magához. Ez már az igazi óvodaérett kötődés. A
gyermek a szeretett és szerető szülő képét
a lelkében, elméjében hordozza, s ebből támogatást merít. A kötődés hatodik módja
az ismertté váláson, a megismerésen keresztül valósul meg. Ez a kötődés legutolsó
módja, első jelei az iskolaéretté váláskor
mutatkoznak meg. Ha közel érzünk valakit
magunkhoz, az annyit jelent, hogy az illető
ismer minket.
A kötődés kialakulása egészséges ösztönökön: a szeretetteljes, folyamatos gondoskodáson, figyelmen, kölcsönös bizalmon
alapul, mely a magzati kortól az iskolaérett
korra válik érett kötődéssé a gyermek és
szülei, gondozója között. Az ily módon kisgyermekkorban kialakult kötődési minta
meghatározója lesz a gyermek felnőttkori
kapcsolatainak.
A kötődés kialakulása tehát ösztönös, ma
mégis tudatosságra van szükségünk. Napjainkban sokszor alakul úgy, hogy a még
tipegő kisgyermekével otthon lévő szülőnek is vissza kell mennie dolgozni, akkor,
amikor a kicsi még a szülő folyamatos fizikai közelségét igényli. Érdemes ilyenkor
mérlegelni, hogy halaszthatatlan-e a munka megkezdése, vagy akár még néhány hónappal elodázható. Ha munkába kell állni,
vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudunk
folyamatosan gyermekünkkel maradni, akkor nagyon sokat segíthetünk azzal, hogy
időben elkezdjük a megfelelő bölcsőde,
óvoda, bébi sitter keresését, megismerését.
Folytatás a 12 oldalon »
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A kötődés hatalma
» Folytatás a 11. oldalról

Ne azt nézzük, hogy milyen programokon
vehet részt a gyermek néhány évesen, hanem azt figyeljük meg, hogyan fogadják
gyermekünket, hogyan „élnek együtt” a
gondozók, óvónők a gyermekekkel. Fontos több alkalmat biztosítani arra, hogy
gyermekünkkel együtt töltsünk időt a kiszemelt helyen, annak a személynek a társaságában, akire gyermekünket bízzuk. Ha az
„átadás” bizalomban, „burokból-burokba”

történik, akkor a kisgyermek tudattalanul
is elfogadja, hogy az elsődleges kötődést
időnként kiváltja egy alakuló, másodlagos
kötődési forma, mely biztonságos, és nem
érezheti magát elveszve.
A szerző a kötődés kapcsán sok fontos,
érdekes témát érint. Kihangsúlyoz egy
Amerikában már nagyon is aktuális – nálunk még csak küszöbön álló problémát:
a kortárs orientációt, vagyis azt a veszélyt,
amikor a kialakulandó felnőtt-gyerek kap-

csolatot, – a szeretett felnőtt jelenlétének
szinte folyamatos hiányában – a gyermek
a kortársakkal kénytelen kialakítani. Az
egyensúly felbillenésének beláthatatlan
következményei lesznek, mert a gyermekek nevelése, érzelmi biztonságuk kialakítása elsősorban a szülőkre, felnőttekre van
bízva, s ez nem keverendő össze a kortárs
gyerekekkel való természetes barátkozási
igénnyel.
ÉDES ILDIKÓ

Biztonságos ma az internet?
Egy világméretű kampány részeként ma
már több mint 60 országban – köztük
Magyarországon is – megrendezik a Biztonságos Internet Napját, amely minden
év második hónapjának második hetének
második napja. A kampány célja minél
több embert megszólítani és felhívni a
figyelmet az internetes technológiák, eszközök átgondolt, biztonságosabb használatára.
Idén a Biztonságos internetezés világnapja:
2017. február 7. volt.
Az internet nagyszerű eszköz, a gyermekek
és fiatalkorúak szabadidejük nagy részét az
interneten töltik – főként közösségi oldalak használata, pihenés, kikapcsolódás céljából. Az iskolákban már az alsó tagozatos
kisgyerekek is rendszeres internet használók, naponta gyakran órákat „lógnak a neten”. Az internet azonban számos veszélyt
is rejt magában, amelynek a tudatosítása a
gyerekekben elsősorban a szülők és a pedagógusok feladata.
Ehhez azonban először a szülőknek kell felismerniük azt, hogy az internet veszélyeket
rejthet, a gyermekek az interneten csalók,
adathalászok, zaklatók és akár pedofilok
áldozataivá válhatnak. Fontos, hogy a szülők, tanárok, rendszeresen beszélgessenek
a gyermekekkel internetezési szokásaikról
és arról, hogy kellő elővigyázatossággal
miként lehetnek biztonságban a virtuális
világban.
Az internetes biztonság egyfelől adataink,
másfelől személyünk megfelelő védelmét
jelenti. Tanácsaink egyfelől a szülőknek,
másfelől a gyerekeknek szólnak, azonban
az internetes veszélyek felismeréséhez és
azok megfelelő kezeléséhez elengedhetet-

len a két korcsoport közötti párbeszéd.
Tanácsaink a szülők részére:
Kérdezze meg a gyereket, hogy milyen
honlapokat szeret nézni és milyen célból!
Irányítsa a gyermek Internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését!
Lehetőség szerint mindig legyen érdeklődő akkor, ha a gyermek valamilyen általa
felfedezett netes újdonságról számol be,
vagy éppen valami olyanról, amely a számára nem tetsző!
Kérdezze meg, mit tesz az adatai védelme
és a biztonságos internetezés érdekében?
Előfordult-e, amikor úgy érezte, hogy zavarba hozza egy információ, beszélgetés,
kép, vagy videó? Beszélgessen vele arról,
hogyan előzheti meg legközelebb ezeket
a helyzeteket, illetve mit tehet ilyen esetekben! Alkalmazzon szűrőprogramokat
a biztonságosabb internetezés érdekében! Ezek segítségével megválogathatja
a gyermeke számára elérhető oldalakat,
megelőzheti a pedofil jellegű zaklatásokat,
valamint azt is, hogy gyermeke erőszakos
tartalmakra bukkanjon a világhálón!
Gondolja végig, Ön mire használja az internetet és mire használja gyereke! Van-e

olyan tevékenység, amelyet együtt végezhetnének az interneten?
Szakítson időt a közös szörfölésre, így
gyermekét hozzászoktathatja ahhoz, hogy
az internetezés lehet közös program is!
Beszéljenek az internethasználatra vonatkozó szabályokról! Az internet előtt töltött
időn túl a beszélgetés során hívja fel a figyelmet a másokkal szemben tanúsítandó
helyes magatartásra, valamint az internetes
játékok használatára vonatkozó szabályokra! Fontos, hogy a gyermek minden esetben a korosztályának megfelelő játékkal
játsszon. Erre vonatkozóan az un. PEGI besorolás tájékoztat, amely jelzi, hogy a játék,
vagy film milyen korosztálynak készült.
Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bármilyen formában zaklatják az
Interneten keresztül, forduljon a rendőrséghez!
Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket rejt magában, hanem számos lehetőséget is biztosít! Fedezzék fel ezeket a lehetőségeket és motiválják a gyermeket a kreatív
és hasznos internethasználatra! Az internet
megkönnyíti életünket, azonban ismerjük
fel a benne rejlő veszélyeket is! Az alábbi
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néhány egyszerű tanács megfogadásával
jelentősen növelhetjük az internetezés biztonságát.
Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy
baj esetén hova fordulhat! Amennyiben
olyan tartalomra bukkan, amely pedofil,
erőszakos, idegen és fajgyűlöletre uszít,
drogfogyasztásra csábít, hozzájárulása
nélkül sértő módon hozzáférhetővé tett
vagy egyéb sértő tartalom. Ilyen esetekben a BIZTONSÁGOS INTERNET HOTLINEtól kaphat segítséget: http://www.
biztonsagosinternet.hu.
Ők a bejelentés feldolgozása után megvizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és
szükség esetén értesítik a rendőrséget, így
megelőzhető, hogy mások is rátaláljanak az
adott oldalra, bejegyzésre.
Amennyiben tanácsra, lelki segélyre van
szüksége (akár névtelenül is), forduljon a
KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNYHOZ! (www.kek-vonal.hu)
A honlapon keresztül chatelni lehet az alapítvány munkatársával, vagy a 116111-es
telefonszámon éjjel-nappal elérhetőek.
Tanácsaink a gyermekeknek:

- Világháló = mindenkihez eljut, amit oda
egyszer feltöltünk!
- Vigyázz, milyen képeket raksz fel a közösségi oldalakra, vigyázz miket posztolsz ki!
- Minél személytelenebb elérhetőséget adj
meg!
- Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat senkinek az Interneten keresztül!
- Mindig más regisztrációs nevet és jelszót
használj!
- Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése
részt!
- Ne használd a nevedet regisztrációs névként!
- Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak
azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem

tilos, mert az illegális tartalom letöltését a
törvény bünteti!
- Internet kávézóban vagy wifi pontról ne
intézz személyes ügyeket!
- Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet, és
ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvános
helyen chatelsz, vagy belépsz a közösségi
oldaladra!
- Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha
mégis, akkor el kell mondanod a szüleidnek és fontos, hogy valaki elkísérjen!
- Képeket (főleg erotikus tartalmúakat)
soha senkinek ne küldj át, mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsarolhatnak is
, illetve zaklathatnak miatta!
Tekintettel az internetbiztonság fontosságára az elkövetkező időben hírleveleinkben az alábbi témákkal kívánunk
részletesebben foglalkozni: a számítógép
védelme, internetfüggőség, internetes csalások, internet levelezés, chat, közösségi
oldalak, online játékok, letöltés, szerzői jogok, okostelefonok, sexting, cyberbullying.
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

A Nyitott Műhely a Szigeten programsorozat a végéhez érkezett
A kilenc hónapon keresztül tartó ingyenes
kézműves foglalkozássorozat utolsó rendezvényét tartottuk meg 2017. április 15-én,
szombaton. A pócsmegyeri SZÉSE közhasznú kulturális egyesület szervezésében
lebonyolított programsorozat az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató
és a Család-, Ifjúsági- és Népesedéspolitikai
Intézet, mint Pályázatkezelő támogatásával
pályázati úton jött létre. Köszönjük a Szigetmonostor Faluháznak és Szigetmonostor

Önkormányzatának, hogy hat hónapon
keresztül helyet biztosítottak a rendezvény
számára, továbbá Pócsmegyer Önkormányzatának, akik az első három hónapban adott
helyet a Nyitott Műhelynek. A rendezvényen a ropogtatnivalót a Heim Sütöde
biztosította. A mostani lapszámban képes
beszámolónkat láthatják, írásos összefoglalónkat a következő számban olvashatják
majd. Az egyesületről és tevékenységéről
egyéb információkat a honlapunkon talál-

nak: http://szigetese.wix.com/jelkepes
Nagyon hálásak vagyunk, hogy a Szentendrei-szigeten megvalósíthattuk ezt a rendezvénysorozatot. Nagyon örültünk a sok
résztvevőnek és a környékbeli vendégművészeknek, akik kézműves foglalkozásainkon
velünk dolgoztak. Köszönjük részvételüket!
Tevékenységünket támogathatja adója 1%ával! Sziget Éjféli Sportbajnokság Egyesület
Adószám: 18699241-1-13
GAÁL NÓRA
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Hogyan szabadulj meg a stressztől
Hivatásom célja egyre időszerűbbé válik.
Tudom, hogy az általam használt módszerek csupán eszközök arra, hogy kibontsák a
gyermekekből és felnőttekből egyaránt azt
az erőt, melytől ellenállóbbá és egészségesebbé válnak. A hozzám érkezőknek olyan
megoldásokat szeretnék adni, melyekkel
életük újra kiegyensúlyozottabb lesz.
Elszomorít, mikor okos, értelmes gyerekeket látok tanulási nehézségekkel küzdeni,
és a szülő is, tanár is tanácstalan. Szeretném
megmutatni Neked, milyen csoda vagy, és
azt, hogyan ismerd el magad, hogyan vedd
birtokba saját képességeidet, hogy legyen
erőd a változáshoz! Szívszorító, amikor
már iskolás gyermekeken is megjelennek
a túlterheltségből, számonkérésből fakadó
stressz tünetek. Sajnos ezzel már saját gyermekeimnél is találkoztam, mikor az okos,
felkészült gyermekem egyszerűen „lefagyott” az iskolában, és mindaz, amit azelőtt
jól tudott, a nyomás hatására egyszerűen
köddé vált.
Mivel az agy olyan emlékek után kezd kutatni, amivel a stresszes élethelyzetet megoldhatja, így előtérbe helyezi a túlélést.
Minden más funkciót kizár, és az egyéb
területek akár 75%-át is blokkolhatja. Az
érintett képtelenné válik a beszédre, képtelen mozgósítani meglévő tartalékait.
Sokszor jönnek hozzám olyan emberek,
akik életmódjukból adódóan túlzott megterhelésnek vannak kitéve. Társadalmi szerepeiknek való megfelelésük olyan préselő
szorításba helyezi őket, melyre testük, idegrendszerük kisebb-nagyobb zavarokkal válaszol. Az anyagi gyarapodáshoz való erős,
feszült ragaszkodás, a túlzott terhelés és a
magas követelmények túlfeszítettséghez és
kudarcérzéshez vezetnek. Gyakran érzik
úgy, már nem bírják tovább!
Amikor stresszes helyzetbe kerülünk, a fizikai testünkben biokémiai folyamatok egész
sora játszódik le a másodperc tört része
alatt, melyek intenzitása a helyzettől függően változó. Még ha a stresszes történetet
már rég el is felejtettük, a testünk minden
kicsit is hasonló helyzetben azonnal emlékszik rá. Tehát végeredményül a stressz már
nemcsak a létező, hanem a vélt ingerekre is
fellép, állandósítva így a stressz-spirált.
Tünetként jelentkezhetnek:
• evési, alvási zavarok,
• fáradékonyság, feledékenység,
• fejfájás,

• fülzúgás,
• hátfájdalom,
• gyomorprobléma,
• bélrendszeri zavar, vastagbélgyulladás,
• szívritmuszavar,
• az immunrendszer alulműködése,
• súlyosabb formájában esetleg a rákos
betegségekre való hajlam

• hölgyek esetében ciklus-zavar, esetleg
meddőség,

• férfiaknál merevedési probléma.

Mit tehetünk?
Fejlesszük az Oxigén – felvevő képességünket! Elsőrendű fontosságú megfelelő mennyiségű oxigénhez juttatni a
testünket!
Végezzük ezt a rövid gyakorlatot felkelés
után, és az esti órákban is:
7 számolásig szívjuk be a levegőt az orrunkon keresztül, 7 számolásig tartsuk bent,
majd 7 számolás alatt engedjük ki a szánkon. Ezt az egész kört 7x ismételjük meg.
Tudatosítsd tested jelzéseit! A feszült
izomzat – köztük a vállak feszessége –
fejfájáshoz vezethet. Észlelted már magadon, hogy vállaidat hosszú ideig felhúzva tartod, behúzott nyakkal jársz?
Ökölbe szorított kézzel, laza csuklóval ütögesd végig a vállöv területét. Az ütögetés
terjedjen ki a nyakra, és a fejre is. Olyan erővel végezd, amennyit a testednek jólesik!
Ha szeretnéd, végig kopogtathatod az egész
testedet is. Kösd össze a légző gyakorlattal!
Sportolj, jógázz, táncolj!
Vagy sétálj, túrázz rendszeresen. A mindennapos aktív mozgás által javul az állóképességed, ellenálló-képességed is. Javul
az szív és érrendszer állapota, a tested éltető
oxigénhez jut. Az agy a mozgás közben endorfint szabadít fel, melytől elégedettnek,

boldognak érzed magad.
Nevess!
Mikor nevettél utoljára egy igazán jót? Vegyél ki szabad perceket magadtól, és tegyél
olyat, ami örömet ad. Játssz, bújócskázz,
hintázz a gyermekeddel, rajzolj, fess a saját
örömödre! Nézz meg egy vicces filmet,
vagy menj el egy kiállításra. Örülj annak,
hogy süt rád a Nap!
+ 1 : Acces Bars
Egy fantasztikus stresszoldó kezelést ajánlok, mely az agy területén, a
Thalamusban indít el változásokat.
Mivel a Thalamus irányítja a pszichés
jelenségeket, a mozgásszabályozást, az
érzékszerveket, az agykéreg aktivitást,
ezért stimulálása sejtszintű változást
indít el az ember szervezetében.
Rengeteg hiedelem, érzés, gondolat, befixált nézőpont tisztul ki, mikor ezt a kezelést
kapod. A fejeden lévő 32 pont érintése, kezelése után hozzáférsz valódi képességeidhez, lehetőségeidhez.
Hatalmas energiák szabadulnak fel egy-egy
probléma elengedése után, mivel egy 2 percig tartó stresszes élethelyzet 1 heti méreganyagot szabadít fel szervezetünkben!
Ennek a kezelésnek a segítségével kipróbálhatod, milyen az, amikor valóban felszabadulsz. Hatásmechanizmusa olyan, mint
mikor egy számítógépet vírustalanítasz, és
újra telepítesz.
Az akadályok alól szabadulsz fel, így nyitott
leszel lehetőségeidre, életed könnyebbé és
örömtelibbé válik. Mindenki érzi a különbséget utána!
ORSOLYÁK GYÖRGYI
TEL.: 06-20/9146-211
WWW.BALANCESIACU.BLOGSPOT.HU
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Május
Május a szerelem hónapja.
Isten kettő ajándékot adott az emberiségnek. Az egyik a szerelem, a másik a humorérzék.
Egyiket sem lehet megtanulni és megvenni.
Egyszer egy bölcs tanítóm azt mondta: „az
az igazán szegény ember, aki ezzel a kettővel
nem rendelkezik.” Kedvességgel, humorral
sok mindent meg lehet oldani, ami nem
bántó, de halálosan komoly. Már megszokhattuk, hogy minden területen kutatásokat
folytatnak. Legújabbak szerint a szerelemnek gyógyító ereje is van. Sok olyan esetről
hallunk, hogy két ember boldogságban,
egészségben él egész életében. Nem turbékolnak egész nap, mint a galambok, de
szeretik egymást, ami az egymás tiszteletét
is magába foglalja. Mindenki teszi a dolgát,
egymást segítve, kellő szabadságot hagyva
a másiknak, ami a bizalom jele. Világszerte
nagyon sok példa mutatja, hogy a szerelemnek köszönhetően, egészségben hosszabb
ideig élnek a párok. Miért is? A szív és a lélek
legérzékenyebb és legmélyebb jelenségként
ismert érzelmi és testi kötődés. A szerelem,
ami később átalakul felelősségteljes szeretetté, szinte védőburkot képez a pár körül,
aminek egészségmegőrző hatása van. Később ezt az egész család élvezi, a gyerekek és
a rokonság is. A nyugodt, kiegyensúlyozott
lelkű ember boldog, és ezt sugározza maga
körül is. Jó vele lenni. A szerelem növeli az
egészségtudatot, kedvezően hat a sportolás és a táplálkozás odafigyelésére is. Ha az

egyik embernek vissza kell menni az Angyalokhoz, a másik ugyan a földön egyedül
marad, viszont már tudja mi az a boldogság,
és így éli az életét tovább.
A szerelem hosszan tartó pozitív hatása és
gyógyító ereje olyan biokémiai összetevőknek is köszönhető, mint az adrenalin, szerotonin, dopamin. Ezeket boldogság hormonnak is hívunk. A fehérvérsejt számot és több
immunsejtet is szinten tart, ezért távol tartja
a megbetegedéseket. Fogyókúrás hatása is
érezhető. Hogy ez a hiúsággal függ-e össze,
azt nem lehet pontosan tudni. Akarom, nem
akarom, lehet. Sokszor összetévesztik azt,
hogy szeretlek, és azt, hogy akarlak. Ezt szeretném tőled, mert szeretlek. Jobban hangzik, mint, hogy ezt akarom tőled. Minden
ember a boldogságra vágyik. A boldogság
magába foglalja a szeretetet és a biztonságot
is. Először azt hiszi az ember, hogy a pénz
teszi boldoggá, aztán amikor már van elég
pénze, és mindent megvehet magának, amit
csak akar, akkor már nem irigy a másikra, de
még mindég nem elég boldog. Ekkor elkezdi lecserélni a körülötte lévő embereket, és

ebbe bele lehet pusztulni. Szenved, nagy betegen fekszik az ágyban, megmozdulni sem
tud. Van idő az élete végiggondolására. És
ekkor jön a csoda! Ráébred, hogy a csodát
mindenki magának teremti, és attól lehet
boldog. Elhatározza, hogy nem érdemes
betegnek lenni, végre csak vele foglalkozik
mindenki, de ez nem megoldás. Eldönti,
gyorsan meggyógyul, mert sok dolga van
még. Segítséggel, vagy a nélkül. Szinte új
ember lesz belőle, sugárzik, sokan nem is értik, mert még boldogtalanok. Az örökös elégedetlenség és panaszkodás vet gátat a boldogsághoz vezető úthoz. Érdekes módon,
van, akit az tesz boldoggá, ha valakinek kellemetlenkedhet. Pestiesen szólva: keresztbe
tesz neki, pláne, ha pozícióban van. Vagyis,
aki állandóan kritizálja a másikat és örökösen panaszkodik, mindennel és mindenkivel elégedetlen, soha nem lehet boldog.
Ez olyan, mint a gyereknevelés, ami addig
látszik csodásnak, amíg a babát haza nem
viszik a klinikáról. Akkor döbben rá az
édesanya, hogy élete végéig szülő marad.
Ez a legfelelősségteljesebb, legszebb, legnehezebb feladat. Sosem értettem, miért nem
kap a „csak anyuka” nyugdíjat, hiszen napi
24 órában teljesít szolgálatot, hogy az egész
család szeretetben, egészségben boldogan
működjön. Ősi bölcsesség szerint, csak akkor lehetsz egészséges és boldog, ha rend és
tisztaság uralkodik körülötted.
Hogy az mivé lesz, az élet mutatja meg.
BESZE JUDIT – TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

A surányi „Zorro”
A nagy dunai árvíz nem csak az embereknek okozott kellemetlenséget. Az élővilág is megszenvedte, különösen a Duna
árvízvédelmi töltésének lakói: az ürgék,
hörcsögök, pockok, mezei egerek. Ezek a
rágcsálók átlagos vízállásnál részei a táplálékláncnak. Ők a vetésen híznak, aztán a
gólyák, és a ragadozó madarak falatoznak
belőlük.
A rendkívüli vízállás felborította a természet rendjét. A földlakó rágcsálók keresztül-kasul furkálják a védőgátakat, melynek
következtében veszélyes buzgárok jönnek
létre a töltés belső oldalán. Árvízi előrejelzés idején az árvízvédelmi hatóság rágcsálóirtást rendelt el. A táplálékba kevert

vagy gázzal bevitt méreg sosem pusztítja
el teljesen a megcélzott kolóniát. Az állatok
egy része hanyatt-homlok menekül a víztől távolabb eső helyekre. Amikor a Duna
a töltés széléig emelkedett a maradék egér
tábor is arrébb állt.
Felköltöztek a magasabban fekvő, még beépítetlen területekre, mint amilyen az epres
volt a víztoronytól balra, a Pócsmegyer felé
eső részen. Ezen a műveletlen földterületen
rendkívül jól érezhették magukat az egerek
és pockok, hihetetlen mennyiségben el is
szaporodtak. Ezt akkor vettük észre, amikor néhány surányi játszótársammal, az
eper érés idején arra jártunk. Mi akkoriban
helytelenül szedresnek hívtuk, pedig köte-

lező olvasmány volt Arany János Családi
kör című verse, amiben „Feketén bólingat
az eperfa lombja”. Az alacsonyra nőt, bokrosodó eperfákról kényelmesen lehetett
szüretelni az édes gyümölcsöt.
1966 nyarán nem csak mi lakmároztunk a
mézédes eperből, hanem a mezei egerek és
pockok is. Annyira sokan voltak, hogy ott
futkároztak a lábunk között lehullott eperszemeket keresgélve. Biztosan felháborodtak, amiért ebéd közben zavartuk meg
őket. Próbáltam elkapni egyiket-másikat,
de gyorsan befutottak egy közeli egérlyukba. Amikor jobban körülnéztem, észrevettem, hogy a területet teljesen átfúrták.
» Folytatás a 16. oldalon
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A surányi „Zorro”
» Folytatás a 15. oldalról

Méterenként fedeztem fel a földalatti járatok nyílásait a fű között. Elfogott a vadászösztön, de rögtön felmerült a kérdés, mivel
is lehetne hatékonyan levadászni a kicsi és
fürge rágcsálókat. A légpuskát elvetettem.
Annyira nem voltan jó céllövő, hogy a futkározó egereket eltaláljam.
Abban az időben láttam filmen Zorro kalandjait. Mindig is szerettem volna olyan
ügyesen bánni egy vívókarddal, vagy tőrrel,
mint a film főhőse. Emlékeztem, a sufniban
találkoztam egy rozsdás, törött vívó tőrrel.
A penge 30 centi hosszú lehetett. Törött
végét tűhegyesre köszörültem. Zorro mindig a tőre vagy a kardja hegyével hagyta ott
névjegyét. Elhatároztam hát, hogy kardélre
tűzöm az egereket. A tőrrel felfegyverkezve indultam neki a vadászatnak. Óvatosan
közelítettem meg a helyszínt, ahol a sok
kis rágcsálóval találkoztam. Néhány percig
mozdulatlanul álltam. Nem kellett sokáig
várnom, az állatkák megszokták jelenlétem, és folytatták az eszegetést.

Mint egy támadó tigris, rugóként ugrottam
arra a helyre, ahol a legnagyobb mozgást
láttam. Négy-öt egér szaladt szét, rémülten
keresve óvóhelyük lejáratát. Kardommal
villámgyorsan céloztam, és döftem. Már az
első szúrás eredményt hozott. Büszkeség
fogott el. Az acélpengére feltűztem egy „félelmetes ellenfelet”.
Ebbe éltem bele magam. Aztán tovább üldöztem őket, és végül nyolc mezei egeret
számoltam meg a tőr pengéjén. Nyársra
tűzve, egymásra szorulva sorakoztak, mintha saslikot akartam volna sütni belőlük.
Nagyon elégedett voltam magammal. Egy
bokor ágvilláján lehúztam a kis állat-tete-

meket az acélról, és rájuk kotortam az avart.
Aztán még homokot is szórtam sírjukra.
Napokon keresztül folytattam az irtó hadjáratot.
Olyan tökélyre fejlesztettem a vívótőr használatát, hogy az sem zavart, ha az egér beért
a lyukba. Tíz-tizenöt centire elé szúrtam, és
jó eredménnyel találtam el őket. Ha egy
erősebb gyökér nem tett keresztbe, a felnyársalt egeret kirántottam az egérlyukból,
majd helyben visszatemettem. A következő hétvégén vendégeink voltak. Apám barátja, a családjával evezett fel Római Fürdőről két pár evezős kielboat-tal. Korombéli
lányuknak eldicsekedtem „hőstettemről”.
Ő pedig elismerés helyett leszidott vadászkalandom miatt. Ma már én sem vagyok
büszke a vérontásra, amit mezei egerek
körében elkövettem. Katonaviselt férfiként egy újpesti panellakásban dióval alátámasztott virágcseréppel fogtam egeret.
A szeméttárolóban kellett végeznem vele.
Rossz érzés volt vízbe fojtani.
ISTI

Szindbád?
Hová mégy Szindbád? – kérdezi egy hang
Krúdy stílusában.
Vissza a városba –válaszolom Török Ádám
dalszövegével.
Én odaátról jöttem, a béke szigetéről, ahol
minden tekintetben megállt az idő.
Surány, a madarak kedvenc települése –
írtam hétévesen egy iskolai füzet kockás
papírjára.
Szép volt, jó volt, de az már nem egy művésznek való XXI. század, ami ott volt. El
kellett jönnöm.
Nehéz szívvel számoltam fel egy egész család életművét. Balkay nyaraló, Kerti színház, Árvácska utca 7. Istenem, tán igaz sem
volt… De volt!
Most már mindörökre bennem él. Áthozott
a komp és letelepedtem a Diadalív árnyékában. Vác, Dózsa György út. Kis földszintes ház tetőtere most az otthonom. Látom
innen a tornyokat és hallom szépen sorban
megkonduló harangjukat. Először a Domonkos, aztán a Piaristák és záróakkordként
a Székesegyház méltóságos kongása.
Éjszakánként, afféle éjféli cowboyként biciklivel rovom az utcákat. Aha, itt tanult

Madách! Amott meg az Anyám tyúkja
született. A Színház! Igen, ahol színház van,
az már rossz hely nem lehet. Igazi kulturális
névjegye egy településnek.
Leülök egy padra az állomáson. Lecsavarom az ásványvíz kupakját és közben
hallom a közeledő gyorsteher dohogását.

Talán Tolsztoj élhetett át ilyesmit a család
szökése közben. Milyen lehetett itt 1846?
És 1849 tavasza?
Visszapattanok a nyeregbe és karikázom
tovább a Vár fele. Előttem sötétlik a Ferencesek méltósága. Itt temették el Géza
királyt, kinek öccse Szt. László.
Hm. Eszembe jut a két Balkay testvér. Bátyám Géza, a színész zseni, aki már tíz éve a
Duna habjaiban nyugszik, és az itt álló szintén zenész öccs a biciklijével, amint a múltat és a hovatartozást próbálja megtalálni a
váci éjszakában.
A Főtéren keresztül vágtázom haza. Városháza, Préposti palota és már fel is tűnik a
Kőkapu.
A Fegyházat mindig titokban emlegettük.
Tudják,1956 és következményei. Most
csend van.
Halkan mordul a házam kapuja. Emlékeztet nagyapám kassai gyárának bejáratára.
A hosszú durchfahrt, ahogy a Felvidéken
hívták.
Hazaérkeztem?
BALKAY
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Beszámoló Hawaiiról
A 2O15-ben megtartott farsangi bál előtt
Szőcs Péter rendezvényszervező tett egy
nem mindennapi ígéretet, miszerint az első
helyezett /a jelmez kötelező volt/, nyer egy
Hawaii kirándulást, természetesen a saját
költségén
Mit adott az Isten, meg a Pócsmegyeri
szavazók, a versenyt nem nyertem meg,
de nem is ez a lényeg, mert a buli fergeteges volt. A sors fintora, hogy mégis nekem
adatott meg ez a felejthetetlen, életre szóló
élmény! Ki tudja, mennyi még az a bizonyos ÉLET. Hogy eljuthattam Hawaiira, az
a családi összefogásnak volt köszönhető. A
kisebbik lányom, aki Los Angelesben él és
megszervezte az utat, egyszerűen csak kijelentette: csomagoljak, mert 2 nap múlva
indulunk. A nagyobbik lányom pedig tíz
héten át tartotta itthon a frontot a munkája
mellett. A végső úti célt mindketten eltitkolták.
Sajnos, vagy nem (?), az ígért díjat nem
tudtam "átruházni". A nyertestől utólagos
elnézést kérek, ugyanis a vízumot az én nevemre állították ki. Magammal vittem egy
magyar-angol turisztikai útikalauzt is, mert
angolul sosem tanultam, annak idején az
iskolában sem tanítottak. Ennek ellenére
nagyon jól elboldogultam, és ami a lényeg,
megérkeztem Los Angelesbe. Frankfurttól
11 és fél óra volt az út odáig. A 9 órás időeltolódás miatt végig nappal utaztam.
Rengeteg programot készítettek számomra, jegyeket vásároltak, szállodát béreltek.
Azért volt olyan, amiről már idehaza tudtam, sőt egyes előadásokat, ülőhelyeket
együtt választottuk ki (hála az internetnek).
Viszont voltak olyanok, amiket meglepetésnek szántak.
Los Angelesből nagyon korán indultunk, a
taxi a lakás előtt vett fel. A sok unszolásra a
lányom legalább annyit elárult, hogy a nem-

zetközi reptérre megyünk és ha már ennyire
kíváncsi vagyok, Miamiba. Ismerem a földrajzot, tudtam, hogy az Florida államban
van. Minden utamon ablak mellett vettek
helyet, hogy fentről láthassam a csodálatos
tájat. Egyszer csak, elég rövid idő elteltével,
eltávolodtunk a parttól. Órákon át - az út
öt és fél órát tartott – csak a végtelen óceán
volt alattunk a maga sötétebb és világosabb
kékségével, attól függően, hogy milyen
mély a víz. Néha hajók is megjelentek, meg
itt-ott néhány felhő. Mondtam a lányomnak, hogy itt valami nem tiszta, nem létezik,
hogy ennyi időn át sehol ne legyen szárazföld. Azt a választ kaptam, hogy hurrikán
veszély miatt haladunk ezen a légi folyósón.
Mondhatom, igazán jól megnyugtatott úgy
10 -11 ezer méter magasságban. Ha ledobja a gépet a vihar, és bekap egy cet, még jól
sem lakna velem. Végre elteltek a még sokkal többnek tűnő órák, és nagy örömömre
megpillantottam a partot. Ekkor majdnem
az oldalára dőlt a gép, vett egy nagy kanyart,
és újra csak a kékség volt alattunk, de a gép
már egyre ereszkedett. Pár perc múlva már a
gyönyörű zöld és virágos táj fogadott, igazi
trópusi csoda. Ahogy leszállt a gép, meglepődtem, hogy egész kicsi a reptér kevés
géppel. Mikor szóvá tettem, azt a választ
kaptam, hogy minden nem lehet akkora,
mint egy nemzetközi repülőtér.

Bementünk egy aránylag kisebb helyiségbe
a csomagokért, a vejem eltűnt és pár perc
múlva a nyakamba akasztott hátulról egy
csodálatos illatú, színes fűzért. Akkor nevettek csak igazán, hiszen ebből jöttem rá, hogy
Maui-ra, (Hawaii) egyik szigetére hoztak.
Nem mondom, sikerült a meglepetés. Maui
a Hawaii szigetcsoportból a második legnagyobb. Területe 1884 négyzetkilométer, a
hossza 64, a szélessége mindössze 42 km. A
szigetet hat vulkán hozta létre kb. 70 millió
évvel ezelőtt. Érdekes, hogy a szigeten 3 óra
az időeltolódás Los Angeleshez képest, 3
órával kevesebb. Lakóssága alig több mint
144 ezer fő. Maui- n cukornádtermesztéssel
foglalkoznak, amit a helyi, most is üzemelő
cukorgyárban dolgoznak fel. Természetesen a fő bevételi forrásuk a turisztika. Hatalmas szállodák, szórakozóhelyek, éttermek
vannak szerte a szigeten. Rengeteg a lehetőség a kikapcsolódásra, vásárlásra és egyáltalán a pénz elköltésére, (és nem hátrány,
ha minél több van belőle). Négy éjszakára
a sziget nagyobbik felében volt a szállásunk,
a HALE PAU HANA nevű szállóban, alig pár
méterre a Csendes Óceán partjától, a többi
öt napra pedig a SHERATON szállóban, a sziget másik felében. A reptérről autóbusz vitt
a kölcsönzőbe, ahol már több hete le volt
foglalva a gépkocsi, amivel indulhattunk is
a szálláshelyre.
Mondanom sem kell, hogy bejártuk majdnem az egész szigetet. Csodálatos volt a
táj, az erdők tele illatos virágokkal. Csak
kapkodtam a fejem az olyan virágok láttán,
mint a vitorla virág, flamingó, fikusz vagy
filodendron, és még sorolhatnám. Ezek itthon virágcserépben élnek, ott a szabadban,
hatalmas méretekben. A plaméliákról nem
is beszélve, aminek az illatával talán más virág nem is vehetné fel a versenyt.
A korábban emlegetett hurrikán viszont sajnos, igaz volt, de még mennyire! Indulásunk
előtti éjszaka alig aludtunk, figyeltük az időjárás jelentést. Még az is felmerült, hogy talán el is kellene halasztanunk az utat. Végül
szerencsére a hurrikánok más irányt vettek
az előrejelzéshez képest. Az egyik 60 a másik 120 mérföldre haladt el a sziget mellett.
Emiatt nagy volt a levegő páratartalma. Beszéltünk ottaniakkal, akik elmondták, ötven
éve nem volt még ilyen.
Rengeteget lehetne még mesélni, de az nem
olyan mintha saját szemével látná valaki.
KOVÁCS OLGA
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Magyar konyha egészségesen
„Már megjöttünk ez helyre,
Anyánk köszöntésére.
Anyám, légy reménységben,
Köszöntelek egészségben!
Amennyi a zöld fűszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág:
Annyi áldás szálljon rád!”
(NÉPKÖLTÉS)

Kedves Háziasszony!
A csalán régóta ismert, értékes gyógynövény. Minden része gyógyító hatású: gyökerétől kezdve a szárán és a levelein keresztül
a virágjáig. Már az ókorban is a legnagyobb
megbecsülésnek örvendett. A csalán a
legjobb vértisztító és egyúttal vérképző
gyógynövényünk. Mivel kedvező hatással
van a hasnyálmirigyre is, a belőle főzött tea
a vércukorszintet is csökkentheti. A csalán
ellenállóbbá teszi a szervezetet, ami különösen fontos, ha hajlamosak vagyunk a megfázásra, de segít a köszvényes és a reumás
panaszok esetén is. Serkenti a hajnövekedést, valamint gyulladáscsökkentő hatású.
Szoptatós kismamáknak külön ajánlható,
mert tejszaporító, a tejelválasztást is segíti.
Rendszeres fogyasztása a rák kialakulásának
veszélyét csökkentheti. Tavaszi salátaként
(egyenlő részben gyermekláncfűvel, cickafarkkal és sóskával keverve), leves, főzelék
vagy tea formájában, de akár müzlibe keverve „vértisztítóként” a fiatal csalán hajtásait
használjuk. Kúraszerűen naponta háromszor ihatunk egy evőkanálnyi friss, turmixolt
csalánlevet joghurtba, kefirbe, körözöttbe
keverve. Fontos, hogy csak a fiatal, tavaszi,
kora nyári csalánlevelet fogyasszuk, mert
az őszi csalánlevelek már káros anyagokkal
telítődhetnek. Régen népszerű paraszti étel
volt a csalánleves és főzelék, kár lenne, ha feledésbe vesznének.
Csalántea
Egy evőkanálnyi száraz csalánt (tavasszal
egy marék frisset) 2 deci vízzel leforrázok,
fedőt teszek rá, és 5-10 pernyi állás után
leszűröm és elfogyasztom. A gyógyteákat
javaslom citrom és édesítés nélkül reggel
éhgyomorra fogyasztani, mert így jobban
kifejtik hatásukat. Fáradékonyság ellen egy
tavaszi hathetes kúrának pont most van itt az
ideje, éljünk vele. Hat hét leteltével szünetet
kell tartani.

Csalánleves
50 deka friss hajtású csalánt apróra vágok,
majd 1 fej karikákra szelt vöröshagymával
együtt 2 evőkanál olajon megfuttatom.
Meghintem 1 evőkanál durumliszttel, pirospaprikával fűszerezem, és 1,2 liter vízzel
felengedem. Házi készítésű ételízesítővel, reszelt szerecsendióval és gyömbérrel fűszerezem. Forráskor 1 evőkanál almaecettel vagy
fél citrom levével és 1 mokkáskanál szőlőcukorral ízesítem, majd 4 tojást beleütök.
Pár percnyi forralás után a tűzről leveszem,
5 percig fedő alatt pihentetem, majd aludttejjel tálalom. Tejfeles habarással is szoktam
készíteni.

margarint habzásig melegítek, 2 evőkanál
durumlisztet belekeverek és 3 deci tejjel felengedem. Kevergetve sűrűre főzöm. Ezután
a tűzről lehúzom és 10 deka reszelt trappista
sajtot beleszórok, 2 deci tejföllel lágyítom,
késhegynyi szerecsendióval, fehér borssal
fűszerezem, enyhén megsózom. Ha a mártás már nem nagyon meleg, 2 gyengén felvert tojást keverek bele. A galuskára locsolva
tálalom.
Csalános derelye
25 deka durumbúza lisztből 1 tojással, csipetnyi sóval sima tésztát gyúrok, cipóvá
formálom, és a tetejét napraforgóolajjal
bekenem, majd letakarva 30 percig pihentetem. Közben elkészítem a tölteléket: 80
deka zsenge csalánt megtisztítok, megmosok, és apróra vágok. Egy fej vöröshagymát
3 deka vajon megpirítok, majd 10 deka juhtúróval, 10 deka sovány tehéntúróval és 3
gerezd áttört fokhagymával összekeverem.
Megsózom, fehér borssal és szerecsendióval
fűszerezem. A gyúrt tésztát kb. két milliméter vékonyságúra nyújtom, és nagy pogácsa
szaggatóval korongokat szabok ki belőle.
Ezek közepére egy kevés csalántölteléket
púpozok. A széleit tojásfehérjével megkenem, félbehajtom a tészták találkozásánál és
jól összenyomom. A kis félhold alakú tésztákat forrásban lévő, enyhén sós vízben kb. 10
percig főzöm, majd leszűröm, és forró margarinnal meglocsolom. Sárgarépamártással
vagy rebarbaraszósszal tálalom.

Csalánfőzelék
50 deka friss, zsenge csalánt jól megmosok,
és 2 deci enyhén sós vízben 10 percig főzöm.
Utána kihűtöm, majd turmixolom. Közben
2 evőkanál teljes kiőrlésű lisztet szárazon
megpirítok, hozzáadok 2 evőkanál olajat,
és hideg vízzel vagy tejjel, esetleg kefirrel
felengedem. Hozzáadom a csalánpépet,
és 2-3 gerezd apróra vágott fokhagymával
ízesítem. Csipetnyi őrölt szerencsendióval
fűszerezem, majd 1 evőkanál búzakorpát
Csalánsaláta
belekeverek. Bundás kenyérrel, tükörtojás- 1 szép szál sárgarépát megtisztítok, és 2 alsal vagy kukoricagaluskával tálalom.
mával együtt káposztareszelőn legyalulok.
2 marék friss csalánt leforrázok, majd apróra vágok, és a répás almába keverem. 1 deci
Csalános-parajos galuska
20-20 deka paraj- és csalánlevelet leforrázok, vizet 1 mokkáskanál mézzel és fél citrom leleszűröm, és kinyomkodva durvára vágom. vével vagy ízlés szerint almaecettel ízesítek.
Utána 2 tojást és kb. 2,5 deci vizet hozzáadva Pár csepp olíva olajat meg 1-2 gerezd apróra
turmixolom. 40 deka teljes kiőrlésű búza- vágott fokhagymát hozzáadok, a zöldségre
lisztet beledolgozok, enyhén megsózom, öntöm, jól összekeverem, miközben 1 evőés jól összekeverem. Olyannak kell lennie, kanál napraforgómagot (lehet: tökmagot,
mint a hagyományos galuskatésztának. Ga- vagy lenmagot, vagy szezámmagot) is közé
luskaszaggatóval forrásban lévő, enyhén sós szórok. A vagy szó igen fontos, mert nem
vízbe szaggatom, és a forrástól számított 1 szabad a magokat sem összekeverni, csak
percig főzöm. Leszűröm, hideg vízzel leöb- önmagukban, egyenként szabad használni
lítem, majd jól lecsöpögtetem. Olvasztott bármelyiket. A tetejét főtt tojással díszítem,
margarinnal kikent tűzálló tálba terítem és és barna rozskenyérrel tálalom.
reszelt sajttal meghintve, tejfellel tálalom.
Ezt a galuskát sajtmártással is szoktam ké- Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES
szíteni. Ez utóbbihoz serpenyőben 3 deka
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Büfé májusi nyitva tartása:
Minden nap 11:00 – 19:00

ÉTLAP
Hamburger ........................................................................ 650.-Ft
Csibeburger ....................................................................... 650.-Ft
Hamburger menü (hasábburgonya, 0,5l üdítő) ............... 1190.-Ft
Hot-dog ............................................................................ 430.-Ft
Cézár saláta ....................................................................... 890.-Ft
Pázsit-tekercs (tortilla, grillezett hús, saláta, öntet, sajt) ... 950.-Ft
Rántott csirkemell ............................................................. 500.-Ft
Grillezett sertéstarja .......................................................... 650.-Ft
Hasábburgonya ................................................................. 330.-Ft
Melegszendvics (pizzás, húsos) ......................................... 450.-Ft
Palacsinta (kakaós, lekváros) .......................................... 150.-/db
Palacsinta (túrós) ........................................................... 170.-/db
Ketchup, mustár, majonéz (1dl/pohár) ................................ 50.-Ft
Savanyúság (almapaprika, csemege uborka) 2db/adag .... 150.-Ft

A Pázsit-tó Étterem a nyári szezonban esküvők, családi, céges, és baráti rendezvényekre,
egyedi megállapodás alapján bérelhető.
Érdeklődni:
E-mail: promegyer@pocsmegyer.hu
Telefon: 30/501-0219

Üzemeltető: Pro Pócsmegyer Kft.
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Programajánló
Időpont

Program

Helyszín

Filmklub: Soha, sehol, senkinek

Rendezvényközpont

Bolhapiac

Pázsit tó

Pál Feri atya előadása

Rendezvényközpont

Május 20.

Mandalafestő tanfolyam

Civilek Háza

Május 22. / 18:00

Filmklub: Zabriskie point

Könyvtár

Gyereknap a Kolompos együttessel

Pázsit tó

Vállalkozói fórum

Rendezvényközpont

Május 31.

Kihívás napja

Pázsit tó

Június 3.

Triatlon

Pázsit tó

Stand up: Hajdú Balázs

Pázsit tó

Június 10.

Futóverseny

Pázsit tó

Június 17.

Vizimentő gyakorlat és bemutató

Pázsit tó

Nyári zenés esték: Szent Efrém Férfikar

Református templom

Május 8. / 18:00
Május 13. / 9:00-13.00
Május 19. / 20:00

Május 27.
Május 29. / 9:00

Június 3. / 18:00

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

Hajókirándulás
10. Irány Surány fesztivál

Surány,Napsugár tér

Augusztus 18. / 18:00

Szarka Miklósné Darvas Gyopár: A virágok utóélete c. kiállítás megnyitója

Rendezvényközpont

Augusztus 18./20:00

Csík Zenekar koncert

Rendezvényközpont

Augusztus 20.

Pócsmegyer gazdálkodástörténete c. kiállítás megnyitója
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

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.
Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

KEDD
9:15 – ................................. Zenebölcsi a könyvtárban
17:00 – 18:00 ................................. Karate – Sipos István
19:00 – 20:30 ........................... Yin jóga – Székely Erika
SZERDA
9:00 – 10:00 ........... 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
17:00 – 18:00 ................................... Karate- Sipos István
17:00 – 20:00 ............................................. Nyugdíjas klub
PÉNTEK
13:30 – 14:30 ...................................... Torna – Ficzek Kati

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

Pócsmegyer Rendezvényközpont

06-26/200-013

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: ....................................... 9:30 – 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
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)

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 50 Ft 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

MÁJUS

**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

május 2.
május 9.
május 16.
május 23.
május 30.

Kedd

Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális

Szelektív
Zöld
Szelektív
Zöld
Szelektív

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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Csatornahasználati illemtan
Az ember hajlamos azt gondolni, hogy
ami eltűnt a lefolyón, amit levitt a víz, attól egyszer s mindenkorra megszabadult,
bármi volt is az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog
minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem
igaz. A tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes zavartalanul
működni, ráadásul sérülékeny is.
Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, a csatornahálózatba
csak lebomló, őket nem károsító anyagok
juttathatók. Ha a csatornahálózatba méreg kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző
szervezeteket, ez által a befogadó élővíz
sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem
lehet hasznosítani a mezőgazdaságban.

SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni:

• mérgek,
• gyógyszerek és növényvédő szerek,
• nehézfém tartalmú folyadékok,
• tűzveszélyes anyagok, benzin, higító,
festék stb.,

• lebomlásuk során mérgekké, vagy
• tűzveszélyessé váló anyagok.

A szennyvízkezelési rendszer hidraulikai,
mennyiségi TÚLTERHELÉSÉT okozhatja,
ezért nem kerülhet a csatornába, (kivéve
ahol ún. egyesített rendszerű csatornahálózat működik):
• csapadékvíz,
• belvíz,
• talajvíz.

Vannak anyagok, amelyek ÜZEMZAVART
okoznak, ezért nem szabad őket a
csatornahálózatba juttatni:
Darabos szennyeződések
A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”.
Ezek elzárják a víz útját és tönkreteszik a
szennyvízátemelőkben a szivattyúkat.

• bármilyen eredetű fa, kő, csont, mű-

anyag, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.,
• macskaalom,
• építési törmelék, homok, kavics,
• vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon stb.),
• egyéb háztartási hulladékok (textil,
növény, gyümölcsmag, szárnyasok
tollazata, stb.).

aknák nyílásait,

• nem építik meg, vagy üzemen kívül

helyezik az épület szennyvíz lefolyó
rendszerének szellőzőjét,
• nem figyelnek a lefolyók, padlóöszszefolyók bűzelzáróira, és eltűnik a víz
belőlük.

Csatornabekötés
Ha egy épület csatornára rákötött helyiségének a padlóvonala a szolgáltatási pontnál
lévő terepszint alatt helyezkedik el, és nagy
Szerves szennyezőanyagok
A szennyvíztisztító-telepek a normál élet- esőzésekkor vagy duguláskor a csatorna
vitellel járó szennyvíz megtisztítására alkal- megtelik, a szennyvíz kiönthet. Kerülni kell
masak. Nem tartozik ebbe a körbe, ezért tehát az ilyen helyiségek csatornára kötétúlterhelést okozó szennyező anyagok a sét, vagy ha ez nem lehetséges, a szolgáltató hozzájárulásával szennyvíz visszacsapó
következők:
szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonságo• állattartásból származó híg trágya,
• háztartási ételmaradék, még akkor is, ha sabb megoldásként házi szennyvízátemelőt kell létesíteni. Ennek hiányában a károaprított (konyhamalac),
kért a szolgáltató nem tehető felelőssé.
• zsírok, olajok,
• háztartási állatfeldolgozásból származó
hulladék, pl.: halfej, emlősök belsősége Esővíz, talajvíz
A szennyvízcsatorna hálózat általában csak
stb.
a szennyvizet képes elvezetni. Még akkor
• elpusztult kisállatok tetemei,
• emésztőkből szippantott nagy agresz- sem szabad más eredetű vizet bejuttatni,
ha úgy tűnik, hogy ez a víz simán elfolyik.
szivitású
• szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül. A szabálytalan esővíz- és talajvíz-bebocsáAmit okozhatunk, ha legyintünk a csator- tások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-telepeket, de gyakran a csatornahálózanahasználati illemre...
A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, ton kiöntéseket, lakóingatlanok elöntését
reakcióba lépnek a szennyvíz más összete- okozhatjuk. A többletvíz elvezetése ezen
vőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást kívül jelentős többletköltséggel jár, és emiokoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, att a csatornadíj is emelkedhet.
majd eldugul.
Emellett egy biológiai folyamat következ- Hibaelhárítás a szennyvízcsatornán
tében kénessav keletkezik, amely megtá- A házi szennyvízhálózat, és az épületek
madja és tönkreteszi a házi és a közcsator- belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és fenntartásáról az ingatlan tunacsöveket egyaránt.
A rendkívüli dugulás-elhárítás és a csa- lajdonosának, használójának kell gondostornajavítás költségei törvényszerűen a kodnia. A közüzemi szennyvízhálózat (ide
csatornadíj amúgy elkerülhető emelését tartozik a bekötővezeték is) üzemeltetése
okozzák. A csatorna csak akkor tudja a a szolgáltató feladata. A házi és a közüzeszennyvizet továbbítani, ha a szennyező mi szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont
anyagok a vízben feloldódnak, vagy leg- választja el egymástól. A szolgáltatási pont
a bekötő idom, vagy akna elfolyási pontja,
alábbis elkeverednek.
A víztakarékos eszközök használata mellett ennek híján az ingatlan határvonala, zártelőfordulhat, hogy a szennyvíz – főleg csa- sorú beépítésnél a falsíktól (a közterület
ládi házas utcákban, ahol kevés a fogyasztó felé) egy méter.
– túl sűrű lesz, így a kis lejtésű (2‰) csa- Ha a közüzemi csatornahálózat bármely
tornákon nem folyik el, ami dugulást és pontján, vagy berendezéseinél rongálást,
meghibásodást észlel, azonnal jelezze az
kellemetlen szaghatást okozhat.
A házi szennyvízcsatorna akkor büdös, ha üzemeltetőnek! Egy hiányzó aknafedlap
például életveszélyt jelent!
• leföldelik az átadási aknát, illetve
légmentesen lezárják az udvari tisztító
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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 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 hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
Szerkesztőségünk fenntartja az írások szellemiségét nem érintő
rövidítések és helyesbítések jogát.
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