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Az április 27-re összehívott  képviselő-tes-
tületi ülésen, a testület tagjain, valamint a 
napirenden szereplő témákban érintett  ön-
kormányzati dolgozókon túl, több vendéget 
is meghívott  Németh Miklós polgármester. 
A meghívott ak között  volt Grezner Lász-
ló rendőrszázados, a Tahitótfalun működő 
rendőrőrs őrsparancsnoka, valamint Korlát 
Tibor, a Szigetmonostori Polgárőr Egyesület 
elnöke, akik beszámoltak 2016. évi tevékeny-
ségükről. Új szereplőként jelen volt a testületi 
ülésen Elter Istvánné, akit megválasztott ak a 
képviselők a Pénzügyi – Településfejlesztési 
Bizott ság külsős tagjának. Az ülés napirend-
jén az alábbi témák szerepeltek:
1. Pénzügy i- Településfejlesztési Bizott ság 

külsős tagjának megválasztása és eskütétele
2. Rendőrségi beszámoló a Szentendrei 

Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenysé-
géről és a közbiztonság helyzetéről

3. Beszámoló a Szigetmonostori Polgár-
őrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület 2016. évi működéséről

4. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
rendelet-tervezet elfogadása

5. Önkormányzati tulajdonú termőföldek, 
zártkertek helyzete

6. Útépítési engedélyezési tervek árajánlat-
kérése

7. Aktuális témák
1. napirendi pontban a lejárt határidejű 
határozatokkal kapcsolatos tájékoztató elfo-
gadását követően került sor Elter Istvánné 
megválasztására a Pénzügyi Bizott ság külsős 
tagjának, valamint az eskütételre.
A Képviselő-testület Elter Istvánné külsős 
taggá történő megválasztását a 44/2017. 
(IV.27.) Ök.sz. határozatában rögzített e.
2. napirendi pontban Grezner László 
rendőrszázados, – aki 2016 novemberétől 
tölti be az őrsparancsnoki tisztséget a Tahitót-
falui őrsön,- tartott a meg beszámolóját. Arról 
adott  tájékoztatást, hogy 2016-ra a regisztrált 
bűncselekmények, közúti balesetek száma 
30%-kal csökkent Pócsmegyeren is. Pozitív 
hírei voltak a kábítószer ügyek csökkenésé-
ről. Beszámolt arról is, hogy az iskolákban 
drogprevenciós foglalkozásokat tartanak. 
Megemlített e, hogy meglehetős emberhiány-
nyal kell megbirkózniuk feladataik ellátása 
során.
Szabó Gábor, Pénzügyi és Településfejlesz-
tési külsős bizott sági tag kérdésére az őrspa-
rancsnok tájékoztatott  a 11-es út budakalászi 
csomópontjának átépítéséről. Reményét fe-

jezte ki, hogy a turbó körforgalom nagyobb 
áteresztő képességet biztosít majd.
Az őrsparancsnok beszámolóját a 45/2017. 
(IV.27.) Ök.sz. határozatával fogadta el a tes-
tület.
3. napirendi pontban Németh Miklós pol-
gármester megköszönve Korlát Tibor a pol-
gárőrség elnökének megjelenését és a részle-
tes írásos beszámolót, kijelentett e, hogy pl. a 
Surány napok a polgárőrség jelenléte nélkül 
már elképzelhetetlenek. A polgárőr parancs-
nok beszámolóját a 46/2017. (IV.27.) Ök. 
sz. határozatban fogadta el egyhangúlag a 
képviselő-testület.
4. napirendi pont a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló rendelet elfogadása
Fazekas János képviselő, a Pénzügyi Bizott -
ság elnöke ismertett e a jelenlévőkkel, hogy 
minden építési tárgyú és a helyi értékvédelmi 
szabályokat tartalmazó partnerségi doku-
mentum elfogadásához szükséges javaslatot 
a Bizott ság megbízásából Körmendi Judit fő-
építész készített e el, a Bizott sági jóváhagyását 
követően a testület megalkott a Pócsmegyer 
Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 5/2017.(V…) számú rende-
lete a Településfejlesztési, település-
rendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetések 
szabályairól
Ezzel egyidejűleg a fenti témával kapcsolatos 
28/2013.(II.14.) Ök. sz. határozatát 2017. 
05. 03-i határidővel visszavonta.
5. napirendi pont az önkormányzati tulaj-
donú termőföldek, zártkertek helyzete.
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizott ságban 
történő megtárgyalás után Fazekas János kép-
viselő, a Bizott ság elnöke terjesztett e a testület 
elé azzal a javaslatt al, hogy célszerű a kisebb 
zártkerti ingatlanokat (2407, 2431, 2505/2) 
művelés alól kivonni, a bérleti szerződések 
megkötésének megkönnyítése miatt  is. A Klí-
mapark, szántóból művelési ágba kerül, a fás, 
gyümölcsös kialakítás költsége kedvezőbb. A 
018 hrsz-ú terület művelésből való kivonását 
javasolja meghosszabbítani. A képviselők a 

javaslat elfogadását a 48/2017. (IV.27.) Ök. 
sz. , 49/2017.(IV.27.) Ök. sz., 50/2017.
(IV.27.) Ök. sz. határozatokban rögzített ék.
6. napirendi pontban az útépítési engedé-
lyezési tervek árajánlatkérését tárgyalta a tes-
tület. Útépítési és víztelenítési engedélyezteté-
si tervekkel kapcsolatos árajánlatokat kért be 
4 tervező cégtől. A kiválasztásra kerülő cégtől 
referenciát és bemutatkozást kér a testület. Az 
ajánlatkérés tárgya a Kislak-Megyeri fasor, 
Nárcisz-Tulipán, Harmat és Gödszigeti út bi-
zonyos szakaszainak aszfaltburkolása.
7. napirendi pont aktuális témák között  
szó esett :
a. A református temető parkolási lehetőségét 
biztosító szolgalmi jognak a tulajdonos által 
történt elutasítása. Gombás Jenő alpolgár-
mester megemlített e, hogy köztemető lévén, 
kisajátítás is szóba jöhet. A döntést elnapolták.
b. A József Att ila utca ivóvíz és szennyvízhá-
lózat tervezés, csatornára való utólagos rákö-
tés költségét az önkormányzat későbbiekben 
kiírásra kerülő pályázat esetén tudja vállalni. 
Álláspontját az 52/2017.(IV.27.) Ök. sz. 
határozatba foglalta a testület, illetőleg az 
53/2017.(IV.27.) Ök. sz. határozatban azt 
rögzítik, hogy a telken belül felmerülő költ-
ségeket (átemelő szivatt yú, tartozékok) nem 
téríti meg az önkormányzat.
c. A Pócsmegyeri Könyvtár elnevezése a 
könyvtári dolgozók több nagy írónk nevét 
sorolták fel névadó javaslatként. A testület 
4 igennel 3 tartózkodással Karinthy Ferenc 
nevét választott a, megerősítve döntését 
54/2017.(IV.27.) Ök. sz. határozatával.
d. A csatornagerinc földhivatali bejegyzésé-
ről az 55/2017.(IV.27.) Ök. sz. határozatá-
val rendelkezett  a képviselő-testület.
e. Peiker és Társai Kft . új bejáró híddal és pon-
tonnal kapcsolatban 56/2017. (IV.27.) Ök. 
sz. határozatban olyan döntés született , hogy 
a kért beruházást a NFM által kiírásra kerülő 
kompok és révek pályázat keretén belül való-
sítja meg, az önrész átvállalása mellett .
A napirendi pontok megtárgyalását követően 
Fazekas János képviselő kérdésére Klibán Zita 
a Pro Pócsmegyer Kft . ügyvezetője arról adott  
tájékoztatást, hogy bár folyamatosan fi gyelik a 
megjelent pályázatokat, de nem találtak egye-
lőre az itt eni kívánalmaknak megfelelőt.
Befejezésül Németh Miklós megemlített e, a 
május 1-jei rendezvény alkalmából a strand 
büfé megnyitását, valamint, hogy számosan 
jelentkeztek halászléfőző versenyre is.

JEGYZŐ

Önkormányzati hírek



4 2017. június PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Tavaly 36 százalékkal kevesebb bűn-
cselekményt követt ek el a Szentendrei 
Rendőrkapitányság illetékességi terüle-
tén, mint 2010-ben – számolt be az ör-
vendetes adatról a főkapitányt képviselő 
Grezner László százados, a tahitótfalui 
rendőrőrség parancsnoka a képviselőtes-
tület április végi ülésén. Pócsmegyer-Su-
rány még jobban áll, itt  2015-höz képest 
is megmaradt a csökkenő trend – tett e 
hozzá. A határőrségre vezényelt létszám 
pótlása – háromezer fős határvadász egy-
ség megszervezése van folyamatban – az 
úgynevezett  visszafoglalkoztatással ideig-
óráig megoldható, de ha hosszabb ideig 
marad ez az állapot, akkor már valószínű-
leg az átlagpolgár is érzékelné a rendőrhi-
ányt. Egyelőre azonban nincs ok aggoda-
lomra, a múlt év óta járőrkutyás körzeti 
megbízott unk van. Némi árnyékot vet a 
jó hírre, hogy – épp a kutya miatt  – időn-
ként őt is a határra rendelik.

Visszatérve az adatokhoz: tavaly 20 száza-
lékkal kevesebb lopást és 33 százalékkal 
kevesebb betörést regisztráltak a térség-
ben, mint 2015-ben; a gépjárműfeltöré-
sek számát pedig több mint 75 százalék-
kal sikerült visszaszorítani! A „korábban 
kialakított  rendszer szerint a bejelentéstől 
számított  24 órán belül megpróbálunk 
minden adott  ügyben lehetséges nyomo-
zati cselekményt elvégezni a készenléti 
csoport segítségével” – áll a kapitányság 
írásos beszámolójában.

Közlekedés

Tavaly is három ember halálát gyászolhat-
ták térségünkben, ugyanúgy, mint egy év-
vel korábban. A „csak” személyi sérüléssel 
járó balesetek számában viszont 8 száza-
lékos csökkenést regisztráltak. A legtöbb 
incidens Szentendre területén történik.*
Bár a budakalászi M0-csomópont 
nem vezeti a baleseti statisztikát, vérto-
lulást azért okoznak a forgalmi dugók. A 
Kisbíró kérdésére a Pest megyei Közút-
kezelő (hivatalosan a Magyar Közút Zrt. 
Pest megyei igazgatósága) igazgatója, Ma-
gyari László megerősített e, hogy a tavaly 
kezdett  átépítés az elvárt tempóban halad, 
a műszaki átadás-átvétel június végén vár-
ható. Januári számunkban helyszínrajzon 
is bemutatt uk az úgynevezett  turbó kör-
forgalom tervét: a jelenlegi egy helyett  
kett ő, sőt, helyenként három sáv áll majd 
rendelkezésre. A balesetek elkerülését 
szolgálja majd, hogy – mint azt az igazgató 

Az idei évben a tavasz beköszöntével sok 
esőt is kaptunk, így a növények, a fű, és per-
sze a gaz is gyors növekedésnek indult az 
elmúlt pár hétben. Néhány gondolat ere-
jéig szeretném felhívni a fi gyelmet a kerti 
hulladék égetésével, és az ingatlanok előtt i 
közterületek gondozásával kapcsolatos te-
endőkre és szabályokra, melyeket Pócs-
megyer Község Önkormányzata 9/2004.
(IX.8.), a környezetvédelemről szóló ren-
delete tartalmaz (8. §, 10. § és 12. §.) A ren-
deletet elolvashatják a www.pocsmegyer.
hu honlapon.
Az ingatlan előtt i közhasználatú zöldterü-
letek füvének nyírása, illetve kaszálása az 
ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy 
használójának a feladata.
Az ingatlant határoló gyalogút, járda mel-
lett i zöldterület, árok, útpadka füvének nyí-
rása, illetve kaszálása az ingatlan tulajdono-
sának, kezelőjének, használójának feladata.
A zöldterületek gondozása magában fog-
lalja a rendszeres növényápolást, cserjék, 
bokrok nyírását, a kiszáradt, kipusztult nö-
vényzet pótlását, füvesített  terület gyomta-
lanítását, kaszálását.
Tilos az ingatlan előtt i zöldterületre a ma-
gántulajdonú ingatlanon keletkezett  növé-

nyi hulladékot kirakni, azt ott  tárolni.
Közterületre gyümölcs, díszfa, cserje, stb. 
csak úgy ültethető, hogy a közúti közle-
kedést, a gyalogos forgalmat, és a vízelve-
zetést (árkot) ne akadályozza. Telepítés 
esetén előzetesen egyeztetni kell a Polgár-
mesteri Hivatallal.
A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősor-
ban komposztálással történhet.
Avart és kerti hulladékot maximum 1 m3 
mennyiségben hétfői és pénteki napokon 
lehet égetni megfelelő légköri viszonyok 
(szélcsend) esetén 8.00-18.00. óra között i 
időszakban, az országosan elrendelt általá-

nos égetési tilalom idejét kivéve. Kommu-
nális és termelési hulladék nyílt égetése a 
község teljes területén tilos.
Ezen szabályok be nem tartásáért a ren-
delet alapján helyszíni, vagy közigazgatási 
bírság kiszabása is lehetséges, a közösségi 
együtt élés alapvető szabályainak megsér-
tése miatt . A cél azonban nem az azonnali 
bírságolás. Sokunk igénye a szép, gondo-
zott  környezet, a tiszta, rendben tartott  ut-
cák. Tegyünk is érte, és ne csak azért, mert 
ez kötelező, hanem mert így szebb!
Köszönjük együtt működésüket!

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Tartsuk rendben a házunk táját

Rendőrségi beszámoló
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elmagyarázta – a választott  forgalmi sáv a 
körpályából csak az előre megadott  irány-
ba engedi az autóst. A körpályán belül 
ugyanis az egyes forgalmi sávok kö-
zött  nem átléphető terelővonal, ha-
nem gömbsüvegsor lesz, ez fi zikailag 
megakadályozza a sávváltást.
Nagyon kell tehát fi gyelni a remélhetőleg 
hamarosan megváltozó új forgalmi rend-
ben! Mindenekelőtt  az új táblákra. Aki 
Szentendre felől a bevásárlóközpontba 

igyekszik, ezentúl is a legkülső sávot vá-
lassza. Aki pedig az M0 hídjára hajtana, 
abban a kényelmes helyzetben lesz, hogy 
mind a két sávon odajut – persze, meg 
kell várni a közlekedési lámpa zöld jel-
zését. (Merthogy lámpa is lesz, de olyan, 
amely a forgalmi helyzetekhez igazodva 
napszakonként más-más program szerint 
ad zöld időt. Így egyelőre áll az az ígéret, 
hogy csúcsforgalomban sem kell nagyjá-
ból három percnél többet várni az átjutás-
ra.) Aki netán visszafordulna, a belső sáv-
ból megteheti, akkor nem hajt fel a hídra, 
hanem tovább kanyarodva Szentendre 
felé veheti az irányt.
Hazafelé még egyszerűbb a használat, a 
hídról lehajtva a legkülső, a körforgalmat 
kikerülő sávot kell választani. A körforga-
lomba vezető két sáv közül a jobboldali-

ból a bevásárlóközpontba és Budapestre, 
a legbelső sávból viszont kizárólag 
Budapest felé lehet menni, onnan 
nem lehet a bevásárlóközpontba hajtani.
Hogyan soroljunk be a budakalászi bevá-
sárlás után? Hazafelé tartva a három (!) 
sávból a középsőt, vagy a legbelsőt válasz-
szuk, a jobb oldali külső sávból ugyanis 
csak az M0 felé tudunk továbbmenni. 
Pontosabban még Békásmegyer felé is 
mehetünk, de abba az irányba kényelme-
sebb a mostani rendben is meglevő külön, 
a körforgalmat nem érintő sávot választa-
ni. A helyszínrajzot a htt p://pocsmegyer.
hu/w p - ontent/upload s/2017/01/
kisbiro_ujsag-a4-2017-01-28_oldal-
web.pdf címen a 26. oldalon tanulmá-
nyozhatják..

SZABÓ GÁBOR

 Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha

vagy egyéb tulajdonsága mia   

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozo   jogsértések

kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
Tel.: 06 30/960-2657, E-mail: eva.drszatmari@gmail.com

neme,
faji hovatartozása,

bőrszíne,
nemze  sége,

nemze  séghez 
való tartozása,

fogyatékossága,
életkora,

egészségi állapota,

vallási-
vagy világnéze   meggyőződése,
poli  kai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi iden  tása,
vagyoni helyzete

Szentendre Közös Önkormányza   Hivatal
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

(Tel.: +36 26/300 407)
2017. 06. 01. csütörtök 11:30 – 15:30

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. 

(Tel.: +36 1/485 6957)
2017. 06. 12. hé  ő 11:30 – 15:30 
2017. 06. 19. hé  ő 11:30 – 15:30

Szob Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal

2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
(Tel.: +36 27/570 690) 

2017. 06. 26. hé  ő 11:30 – 15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisz  na krt. 39/B – 06 80 203 939 

www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu
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A polgárőr egyesületünk Szigetmonos-
tor és Pócsmegyer Önkormányzatával, 
valamint a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitánysággal a 2012-ben, Szentendre 
Önkormányzatával 2014-ben, Kisoro-
szi Önkormányzatával 2015-ben aláírt 
együtt működési megállapodások alapján 
mellérendelt viszonyban tevékenykedett . 
A Dunakanyar Polgárőrséggel 2014 óta 
látunk el közös szolgálatot.
Tisztségviselők
Elnök: Krafcsik Sándor
Alelnök: Koncsik Att ila
Titkár:  Dobos Ágnes
Felügyelő Bizott ság: Gaálné Vidák Ibolya, 
Csuka István, Mikle Nikolett 
Tagozati vezetők: Pócsmegyer Gaál Péter, 
Göd Babus Gábor
Létszám
Az egyesület teljes létszáma 21 fő. A lét-
számhelyzet stabil, a be- és kilépések szá-
ma kiegyenlíti egymást.
A polgárőrök szolgálati aktivitása között  
jelentős eltérések mutatkoznak. Ennek 
oka, hogy a gazdasági helyzetnek köszön-
hetően többen 2-3 munkahelyen vagy 
műszakban dolgoznak.
Továbbra is a minőségi szemléletet tartjuk 
a kiválasztás és a felvétel alapjának, melyet 
a jövőre nézve is fenntartunk.
Az előző évek gyakorlatán nem változtat-
va, a szolgálatba lépéskor az elnökség tag-
jai határozzák meg a polgárőrök feladatait, 
ellenőrizik szolgálatképességüket, megad-
ják a szükséges bűnügyi-közrendvédelmi 
információkat, valamint az aktuális szerve-
zeti híreket, illetve fogadják a tagok ötlete-
it, javaslatait.
A tagdíjfi zetési fegyelem megszilárdult, a 
tagdíjfi zetési kötelezett ségeket a tagok ren-
desen teljesítik.
Polgárőreinkkel kapcsolatos változások 
folyamatosan aktualizálásra kerülnek, Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség (PMPSZ) felé, 
a tagdíjfi zetési kötelezett ségnek maradék-
talanul eleget tett ünk.
Az elmúlt évek egyik legfontosabb felada-
ta a rendes tagok és az aktívan szolgálatot 
ellátók arányának javítása, a motiváció 
fenntartása, elősegítése volt. Taggyűlésre 
minden hónapban 1 esetben, elnökségi 
ülésre szintén havonta 1 alkalommal ke-
rült sor.

Az elnökség és a tagság között i kommuni-
káció napi szintű, kétoldalú és folyamatos. 
Az információáramlás elektronikus úton, 
hirdetmény útján, közösségi oldal zárt és 
rejtett  csoportjában, illetve személyesen 
megoldott .
A 2016-os évben egyesületünk fejlődése 
folyamatos volt. A szakmai, jogi, intézke-
déstaktikai felkészítésen túl tagjaink több-
sége teljes felszereléssel rendelkezik, így az 
egyesület megjelenése teljesen egységes.
Szolgálati autónk továbbra is egy Suzuki 
gépjármű, mely sajnos az állandó hasz-
nálat miatt  nem a legjobb állapotban van 
és ezt segítség nélkül sajnos nem tudjuk 
lecserélni a rendelkezésünkre álló szerény 
anyagi keretek között .
Az önkormányzat által rendelkezésünk-
re bocsátott  iroda folyamatos fejlesztése 
a legfontosabb projektünk. Szolgálatok 
során tagjaink itt  készülnek fel, innen in-
dulnak, és itt  fejezik be tevékenységüket. 
Szeretnénk egy olyan központt á kialakíta-
ni, hogy a rendőrség, tűzoltóság és a pol-
gárőrség közös bázisává lépjen elő.
Együtt működés
Az önkormányzatokkal (Szigetmonostor 
és Pócsmegyer) a kapcsolatt artás folyama-
tos, kétirányú, rendszeres. A Szigeti Ön-
kormányzati Társulásnál felmerült lehe-
tőségként az egységes szigeti polgárőrség, 
Szigetmonostori gesztorálással. Ennek 
kidolgozása folyamatban van. A Kisoroszi-
ban lévő polgárőrséget az önkormányzat 
nem támogatja, így itt  is mi látjuk el az ön-
kormányzat által felkért feladatokat.
A lakossági segítségkérések, az észlelések, 
valamint a lakóktól beérkező informáci-
ók (körözött  személyek, gyanús gépjár-
művek, bűncselekmények, elkóborolt 
állatok, eltűnt személyek, közösségellenes 
magatartások, stb.), azt mutatják, hogy a 

lakosság bízik a polgárőrség tevékenysé-
gében, elismeri eredményeit, és egyfajta 
„problémamegoldó” szerepkörben látják a 
polgárőrt. Elmondásuk szerint ennek leg-
főbb oka a rendőrséghez képest gyorsabb 
reakciók, a lakók problémáira való nyi-
tott ság és azoknak hatékony, eredményes 
megoldása.
• Rendőrőrs
A Tahi Rendőrőrssel az együtt működés 
csökkent, ennek oka, hogy az őrsparancs-
nok személyében több változás is történt, 
de ett ől függetlenül az információáram-
lás kétoldalú és folyamatos. A szolgálatok 
szervezésénél igyekszünk hozzájuk iga-
zodni.
Szigetmonostori körzeti megbízott al (Sza-
bó Sándor r. főtörzsőrmester) a kapcsolat 
napi szintű, folyamatosan tájékoztatást 
nyújtunk egymás számára, közös szolgálat-
szervezés folyik. Kéréseiknek igyekszünk 
maradéktalanul eleget tenni. Biztosítják 
számunkra a folyamatos képzést. Jelzése-
inkre azonnal reagálnak, akár munkaidőn 
kívül is. Javaslataikkal, tapasztalataik átadá-
sával nagymértékben segítik munkánkat 
és szakszerű munkavégzésünket.
A 2014-es év végén bevezetésre került az 
Android alapú táblagép is, mely jelentős 
mértékben képes segíteni a területi kapi-
tányság munkáját. Az eszköz képes rend-
számfelismerésre és ügyeleti lekérdezésre 
is. A működtetéséhez szükséges SIM kár-
tyát az egyesület biztosítja egyelőre. Az 
eszközt átadtuk Szigetmonostor körzeti 
megbízott jának, használatba.
A Dunakanyar Polgárőrség tagjai is be-
csatlakoztak szervezetünkbe. Az ő techni-
kai eszközeikkel és a mi jó rendőri kapcso-
latainkkal igyekszünk egymás munkáját 
segíteni.
• Szentendrei Szigeti Vadásztársaság
A helyi vadásztársasággal is látunk el szol-
gálatot. Jelzéseikre odafi gyelünk.
• Járási komplex mentőcsoport
A katasztrófavédelem által szervezett  járási 
mentőcsoport képzésen 3 fővel részt vet-
tünk, a képzésről oklevelet kaptunk.
• Zöld Sziget Általános Iskola
Folyamatosan heti 1-2 alkalommal folyik a 
Szigetmonostori Zöld sziget Általános Is-
kola előtt i posztos járőr szolgálat. A szülők 
örömmel fogadják kollégáinkat, a gyere-

Kivonat a Szigetmonostori Polgárőrség Bűnmegelőzési és
Önvédelmi Egyesület 2016. évi beszámolójából
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kek ismerősként üdvözlik őket.
A Zöld Sziget Általános Iskola rendőrnap-
ján közös feladatokkal vártuk a gyerekeket.
• Fővárosi Vízművek
Megkötésre került a szerződés, melynek 
értelmében 2 db belépési kártyát kaptunk 
a vízmű területére való bejutáshoz. A szer-
ződés értelmében kiemelt szerepet kap a 
vízbázis védelme, a szennyvízzel való kör-
nyezetkárosító tevékenységek felderítése.
Félévente és évente értékelésre kerül a 
munkánk, mely a következő időszak tevé-
kenységének meghatározásában is szere-
pet játszik.
Pályázatok
Egyesületünk nem tudott  indulni az 
OPSZ 100x100 elnevezésű programjá-
ban, mert az általunk képviselt települések 
fertőzött sége szerencsére nem érte el a ki-
emelten fertőzött  szintet.
A PMPSZ pályázatán vett ünk részt, me-
lyen nyertesek voltunk. Szigetmonostor 
kulturális pályázatán is sikeresen szerepel-
tünk.
Szolgálatszervezés elvei
Tovább folytatva bűnmegelőzési tevé-
kenységünket, a közrend és a közbiztonság 
védelme érdekében nyílt, demonstratív 
járőrözést végeztünk.
Az óraszámok meghatározásánál az alap-
elv az volt, hogy lehetőség szerint minden 
nap legyen valamilyen (iskolai, körzeti 
megbízott al közös) közterületi járőrszol-
gálat, ehhez jött ek hozzá a különböző szak-
feladatok (rendezvénybiztosítások, közös 
szolgálatok, stb.).
A 2016. évi feladatok meghatározása so-
rán – az előző évi tapasztalatok elemzése 
alapján – a legnagyobb feladatot a köz-
területi járőrszolgálat arányának jelentős 

növelése jelentett e, melyet a többi kiemelt 
jelentőségű szolgálati forma (rendőrség-
gel, önkormányzatt al közös szolgálat) 
komolyabb sérelme nélkül, a szolgálatok 
számának növelésével kellett  végrehajtani. 
Polgárőreink jelentős többsége megértett e 
az elvárások és feladatok lényegét.
Az egyesület járőrei szolgálataikat a ha-
vonta előre megtervezett  szolgálati terv 
alapján látt ák el. A szolgálatok megkez-
désekor az elnökség tagjai igazított ák el a 
polgárőröket, átadták az írásos szolgálati 
feladatot és a szükséges felszerelést.
A szolgálatra megjelentek szabályos öltö-
zetben és a meghatározott  egyéni felsze-
reléssel érkeztek, a feltárt hiányosságok 
jelentéktelenek voltak.
A feladatokat az önkormányzatt ól, a rend-
őrségtől és lakosoktól kapott  információk 
alapján határoztuk meg.
Közterületi járőrszolgálat
Az év majdnem minden napjára sikerült 
polgárőr szolgálatot szervezni, mely jelen-
tős mértékben hozzájárult a lakók bizton-
ságérzetének növeléséhez és a közbizton-
sági helyzet javításához.
Rendezvények helyszínének bizto-
sításában való részvétel
Az önkormányzati rendezvények (állami 
ünnepek, kulturális és sportrendezvé-
nyek) közül ki kell emelni az Új kenyér 
ünnepét, az Eper-fesztivál, Surány-napok, 
a Faluház kulturális eseményeivel kapcso-
latos biztosítási feladatokat, melyek több 
napot is foglalnak magukban.
2016. évben jellemző volt, hogy anyagi 
megfontolásokból kifolyólag a különböző 
“magánrendezvények” biztosításához is a 
polgárőrséget kérték fel. Tekintett el arra, 
hogy az ilyen jellegű rendezvények biztosí-

tásánál nem a biztonsági kockázat, hanem 
az anyagi megfontolások domináltak, pol-
gárőreink egybehangzó kérésének megfe-
lelően 2017. évben a magánrendezvények 
biztosításában alapvetően nem veszünk 
részt.
Összegezve
Az egyesület tevékenysége stagnált, a la-
kossági visszajelzések jók, több megkere-
sést is kaptunk a lakóktól. A Szentendrei 
Kapitányságtól folyamatosan érkeznek 
a felkérések. A Szentendrei kapitányság 
munkatársai kitűnően használják a polgár-
őrségben rejlő erőforrásokat és lehetősége-
ket. Az önkormányzatok (Szigetmonostor 
és Pócsmegyer) támogatása példaértékű, 
melyet igyekszünk a leghatékonyabban 
felhasználni, és bizonyítani, hogy a támo-
gatásunkra fordított  erőforrások a leghasz-
nosabban lett ek elköltve.
Értékelés
A Polgárőr Egyesület 2016. évben a vonat-
kozó jogszabályoknak megfelelően, a helyi 
sajátosságokhoz és elvárásokhoz igazodó-
an, az önkormányzati és a lakosság igényeit 
maximálisan előtérbe helyezve látt a el fel-
adatait.
Tervek
Az elmúlt években gyakorlatt á vált felada-
tokon kívül:
• kihelyezett  fogadóórák májustól a szom-

bati piacnapokon
• idősekkel való rendszeres kapcsolatt artás
• féléves lakossági fórumok, konzultációk 

szervezése
Megvalósított uk a 24 órás ügyeleti szol-
gálatot, melyet később akár doktorszolgá-
latt al, segélyhívó telefon rendszerrel, vagy 
más kezdeményezéssel lehet kombinálni..

DOBOS ÁGNES – TITKÁR

 A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egye-
sület idén is folytatja évek óta végzett   ha-
gyományőrző, értékmentő munkáját.
Most a még fellelhető régi mezőgazdasági 
munkaeszközöket szeretnénk összegyűjte-
ni és bemutatni azzal a céllal, hogy azok is 
megismerkedhessenek ezekkel, akik még 
nem látt ak ilyen eszközöket, vagy nem is 
hallott ak ezekről az évszázadokon keresz-
tül használt fontos tárgyakról. Sokan már 
évek óta sürgetik ezek bemutatását, att ól 
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 bemu-
tató képek ismertetése lesz.
Kérjük, hogy akinek birtokában ilyen 
munkaeszköz és/vagy kép van, az jelezze 
annak érdekében, hogy időben tudomá-
sunk legyen a bemutatandó tárgyak meny-
nyiségéről, hely- igényéről annak érdeké-
ben, hogy minél előnyösebben helyezzük 
el ezeket a fontos eszközöket.

DR BORZSÁK ENIKŐ

TEL: 26/395-532 VAGY 20/4431-431

Felhívás kiállításra
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Egy éve tavasszal a Pest Megyei Könyvtár 
szakmai segítségével könyvtárunk pályá-
zatot nyújtott  be az NKA  Közgyűjtemé-
nyek Kollégiuma által kiírt Kistelepülések 
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése nevezetű felhívására. A pá-
lyázati feltételek között  szerepelt minimum 
100 m2 alapterület, meleg padlóburkolat 
és 10% önrész. Köszönet a Pócsmegyeri 
Önkormányzatnak, hogy ezeket a feltéte-
leket biztosított a! A pályázaton megnyert 
összegből kerültek megvásárolásra az új 
szalagfüggönyök, egy projektor, egy ol-
vasói számítógép és az új bútorzat. Mivel 
nekem semmilyen érdemem nincsen a pá-
lyázat lebonyolításában és kivitelezésében, 
nyugodt szívvel mondhatok köszönetet, 
településünk minden lakója nevében is, 
korábbi könyvtárosunknak, hogy ilyen 
szép, modern, megújult könyvtárunk lett , 
amire igazán büszkék lehetünk!
Nem csak külsőleg újult meg a könyvtár. 
Pócsmegyer Község Képviselőtestüle-
te határozata alapján a Karinthy Ferenc 
Könyvtár elnevezést kapta. Sokan kérdezik 
tőlem, hogy miért éppen Karinthy Ferenc. 
Valljuk be, kevéssé ismerjük. Sokan tudják, 
hogy tavasztól őszig Leányfalun élt, hogy 
Karinthy Frigyes fi a, néhányan látt ák szín-
házban, vagy hallott ák rádióban színdarab-
jait. Könyveit azonban kevesen olvassák, 
írói munkássága a géniusz apa árnyékába 
vész. Pedig nagyon sokoldalú volt. Cso-
dálta az irodalmat, szerett e a testmozgást, 
írásaiban egyszerre van jelen a humor és a 
gondolatiság. 
Szeretett el várunk mindenkit június 17-én 
16 órakor a könyvtár átadó és névadó ün-
nepélyére!

SCHANDL ESZTER

A névadó neve
Pócsmegyer, tizenhét május húsz, szom-
bat.
Hogyan kell naplót írni? Teszi fel a kérdést 
ötven esztendővel ezelőtt  Karinthy Ferenc, 
amikor ezerkilencszázhatvanhétben elkez-
di írni naplóját. Ki volt Karinthy Ferenc?
Ezerkilencszázhuszonegyben született  Bu-
dapesten. Édesapja Karinthy Frigyes, édes-
anyja Böhm Aranka volt. Karinthy Frigyes 
előző házasságából Gábor nevű fi át, Böhm 
Aranka előző házasságából Tamás nevű 
fi át hozta az új kapcsolatba, Karinthy Fe-
rencnek így (akire gyermekkorában rára-
gadt a Cini) két féltestvére volt. Az ismert 
anekdota szerint Karinthy Frigyes egy 
alkalommal a három fi ú játékát fi gyelvén 
a következőképpen kommentálta feleségé-
nek az eseményeket: „a maga gyereke meg 
az én gyerekem veri a mi gyerekünket”. 
Szegény Cini!
Biztosan boldog gyermekkora volt.
Persze meddig tart a gyermekkor?
Édesapját ezerkilencszázharmincnyolc-
ban, édesanyját ezerkilencszáznegyven-
négyben vesztett e el.
Naplója tanúsága szerint (családján kívül) 
három dolog játszott  jelentős szerepet éle-

tében, a mozgás, az írás és az olvasás.
Aktívan sportolt, vízilabdázott , a meden-
céből kiöregedvén pedig a Fradi vízilabda-
szakosztályának elnöki posztját töltött e be 
sokáig. Napjait úszással kezdte, tavasztól 
őszig, ha az idő engedte, a Dunán kajako-
zott . Tavasztól őszig Leányfalun volt az író-
gépével együtt : „ott  vagyok ott hon, ahol az 
írógépem van”. Nagyon szerett e a házával 
szembeni Kacsa-szigetet, ahova gyakran 
átúszott  vagy átevezett .
Felült a kútra, órákon át fi gyelte a Dunát, 
csodálta lefesthetetlen színeit, elmerengett  
Európa múltján és jövőjén, aminek népeit 
összeköti a közös folyó és a közös történe-
lem.
Összejárt Móricz Zsigmond lányaival, 
barátságot ápolt Ravasz László püspök úr-
ral, megesett , hogy saját kocsiján hozta ki 
Pestről Puszta Sándort. Biciklire patt anva 
járta Leányfalut és vidékét, településünkre 
is gyakran átkerekezett : „Pócsmegyerről 
vissza komppal”. Az emberek kedvelték hu-
mora, közvetlen stílusa miatt .
Kapott  Kossuth-díjat, doktorált nyelvé-
szetből, idén pedig, a halálát követő hu-
szonötödik esztendőben, a pócsmegyeri 
könyvtár Karinthy Ferenc nevébe öltözik.

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

Gondolatok a könyvtárról
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Jön a nyár, ismét lehetőség nyílik arra, hogy 
többet mozogjunk. Rengeteget hallunk 
a mozgás pozitív hatásáról. Kiemelném a 
közösséget és a ritmust, hisz ha választunk 
magunknak egy sportot, azzal közösséget is 
választunk. Ha komolyan vesszük, az edzé-
sek ritmust adnak az életünknek. A nagy 
rohanásban egy biztos pont.
Surány
Minden szerdán 10-12 óra között  ingye-
nes a teniszezés a pócsmegyeri és a surányi 
gyermekeknek. A teniszpálya a Duna sétány 
37-ben található, és egész héten bérelhető. 
Bejelentkezés minden esetben szükséges 
Asztalos Lajosnál (akinek köszönjük az in-
gyenes órák felajánlását) a 26/ 395-388-as 
telefonszámon.
Minden pénteken 18 órától indul a strand-
röplabda a Duna sétányon. Immár harma-
dik éve játszunk, a nagy árvíz után kialakí-
tott  homokos pályán. A jókedv, a vidám 
játék adott , már csak Te hiányzol. Próbáld ki 
valamelyik pénteken! Az életkor nem szá-

mít, hisz tavaly is együtt  játszott  a 12 éves a 
82 évessel. 
Minden hétfőn és pénteken torna Ficzek 
Katival a Civilek Házában.
Pócsmegyer
A Pázsit-tónál strandfoci, strandröplabda, 
ping-pong és csocsó.
A PRK-ban 3-1-2 torna, jóga, showtánc, 
Ficzek torna, karate. A pontos időpontok 

az újságban az állandó programoknál talál-
hatók.
Aki komolyabban szeretne sportolni, an-
nak javasoljuk a településünkön működő 
két egyesületet, a Pegazus atlétika (Gedeon 
Zsolt 70/601-6199) és a Danubius vízilab-
da (Baráth Zsolt 70/295-5992).
Várunk minden sportolni szerető lakost.

SZŐCS PÉTER

Strandolás közben nem szoktunk kellemet-
len dolgokra gondolni, így valószínűleg az 
sem jár a fejünkben:
• Mit tennénk, ha valaki fulladozna?
• Milyen mentőeszközök vannak?
• Ha bemegyek a Dunába, milyen szabá-

lyok vonatkoznak rám?
Ezek a kérdések nekem is csak azért jutott ak 
eszembe, mert éppen erről írok. 
Nagyon sok kérdésre választ kaphatunk 
június 17-én az első Vízimentő napon a 

legilletékesebbektől, a Budapesti Rendőr 
Főkapitányság Dunai Vizi Rendészeti Ka-
pitányság és a Pest Megyei Kutató-Mentő 
Szolgálat szakembereitől.
A program 10 órakor a pócsmegyeri rév-
nél indul, ahová egy rendőrhajó érkezik. 
Itt  lehet megnézni a hajót, a rendőr egyen-
ruháját, mesél nekünk arról, hogyan folyik 
a mentés és tart egy rövid bemutatót is. 
Ezután átsétálunk a Pázsit-tóhoz, ahol 11 
órától előadás lesz a kisvízi járművek hasz-
nálatáról, vízi rendészeti tudnivalókról. 
Lehetőség lesz egy teszt kitöltésével meg-
bizonyosodni a tudásunk helyességéről. 
Közben a tóparton gyakorlati bemutatókat 
láthatunk. Megismerkedhetünk a mentő-
gyűrűvel, mentőpatkóval, mentőrúddal. Ki-
derül, hogy melyik az, amelyiknek minden 
strandon ott  kell lennie. Lesz vízből mentés 
bemutató és még számtalan érdekesség a 
vízimentők világából.
A rendezvény látogatásához strandbelépő 
váltása szükséges.
Mindenkit várunk sok szeretett el!

SZŐCS PÉTER

Sportolási lehetőségek a nyáron

Vízirendészeti és vízimentő nap a Pázsit-tónál
2017. június 17. szombat 10-13 óra
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Immár hatodik éve, hogy a Szentendrei szi-
get együtt  ünnepli a majálist. A négy polgár-
mester megegyezésének eredményeképp, 
minden évben vándorol a rendezvény. Idén 
-2013. után ismét- Pócsmegyer-Surány 
rendezte a szigeti majálist. A véletlenek 
furcsa játékának köszönhetően, épp a mi 
évünkben 2017-ben láthatt uk vendégül 
Szigetmonostor, Tahitótfalu és Kisoroszi 
lakosságát és az önkormányzatok dolgozóit. 
Az eseményen került megrendezésre az a 
hagyományos viadal, ahol az önkormány-
zatok összemérhett ék tudásukat a tréfás ve-
télkedők, és a főzőverseny keretében. De ne 
szaladjunk ennyire előre…
Reggel hétkor már kinyitott  a strand, és ér-
keztek a sátrak, asztalok, székek, a színpad 
és a játékok. Nagy ünnepre és sok emberre 
készültünk. Imáink meghallgatásra találtak, 
mert az addig igen változékony, esős időt, 
május elsejére a napsütés váltott a fel. A ha-
gyományokat ápolva elsőként a májusfa 
készült el. Ágain a színes szalagok vidáman 
hirdett ék a tavaszt, a szerelmet és előrevetí-
tett ék az esti táncmulatságot.
A sátrak elkészültével meggyúltak a tüzek, 
és elindult a főzőverseny. Idén először az 
önkormányzati csapatokon kívül, jelent-
kezhett ek baráti társaságok, egyesületek, 
klubok is a településekről. Közülük a kü-
löndíjat Toncsi konyhájának csapata nyerte. 
Így lett  díjnyertes konyhája Suránynak. 
Gratulálunk! Az önkormányzati főzőver-
senyt Szigetmonostor nyerte, Pócsmegyer 
a harmadik helyen végzett .
Borszéki Ági néni gondoskodott  róla, 
hogy jól megéhezzünk. Meridián torná-
jával megmozgatott  öreget és fi atalt. Kö-
szönjük fi ának, Borszéki Att ilának a kiváló 
tangóharmónika játékát, ami nagyon jól 

szórakoztatt a a közönséget. Főzés, zene és 
mozgás közben jön meg igazán a játékkedv. 
Először az önkormányzatok kreativitásból 
vizsgáztak. Minden településnek dicsőítő 
dalt kellett  írnia lakhelyéről. A mi alkotá-
sunk az Edda Kör című dalának dallamára 
osztatlan sikert aratott .
A vetélkedő további részében volt élő cso-
csó bajnokság, vezett ék Trab-Antit, majd 
megmértük ki rakja össze a leghosszabb ci-
pőfűzőt. A végén szellemi vetélkedő is volt. 
A színes versenyt Kisoroszi nyerte Sziget-
monostor, Tahitótfalu és Pócsmegyer előtt .
Szerencsére a jó idő tömegeket vonzott  a 
Tóhoz az egész szigetről. Fantasztikus él-
mény volt találkozni emberekkel, beszél-
getni más településeken élőkkel. Kirakodó-
vásár, bébi és logikai játszó, Szekér színház: 
Arany mesék szerepeltek a programban. 
A tömegről legtöbbet a büfések tudnának 
mesélni, akik annak ellenére keményen 
sütött ek, főztek, hogy a rendezvényen ké-
szült nyolc kondér étel (ami ugyanúgy el-
fogyott ). A nap végén egy utcabál izzított a 
a hangulatot a Blackbird együtt es az 50-es, 

60-as évek zenéiből varázsolt egy jó másfél 
órát.
A végére engedjék meg a szervező szemé-
lyes véleményét! Nagyon örülök az összefo-
gásnak, és annak, hogy ez az esemény évről 
évre egyre nagyobb lesz. Úgy gondolom, 
hogy sikerült polgármestereink azon esz-
méjét megvalósítani, hogy együtt  ünnepel-
jen a Sziget. Habár nagyon izgultam előtt e, 
szerencsére különösebb hiba nélkül lezaj-
lott  a rendezvény, a visszajelzések pozitívak 
voltak. Jövőre találkozzunk Tahitótfalun!.

SZŐCS PÉTER

Ilyen volt a szigeti majális
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Ez év május 18-án, 19 órai kezdett el tartott a 
alakuló ülését az újjá szerveződő Nyugdíjas 
klub. Az alakuló ülést felkérés alapján Kibán 
Vendel, az újjászerveződő klub elnökjelölt-
je nyitott a meg és vezett e le. Bevezetésként 
köszöntött e a megjelenteket. Külön megkö-
szönte Gombás Jenő alpolgármester úrnak, 
hogy jelenlétével megtisztelte az alakuló 
ülést. A továbbiakban bejelentett e, hogy a 
Nyugdíjas klub tisztségviselőinek – elnök, 
alelnök, pénztáros – megválasztására két hét 
múlva, június 8-án, csütörtökön 18 órakor 
kerül sor a Pázsit-büfénél.
A május 18-i összejövetelnek az volt a célja, 
közölte Klibán Vendel, hogy felmérjék, hány 
főre lehet számítani a klub tagjaiként. Ez a 
felmérés természetesen nem lehetett  teljes 
körű, hiszen a meghívott ak névsorát össze-
állító régi klubtagoknak nem állt módjában 
minden egyes nyugdíjas megkeresése. Ez azt 
jelenti tehát, hogy aki (nyugdíjas társunk) 
olvassa ezt az írást, vagy hall a többiektől a 
klub alakulásáról, valamint a június 8-i vá-
lasztásról, és kedvet érez hozzá, jöjjön el.
A korábbi Nyugdíjas Klub 2004-től 2007-ig 
Bálint Mihály agilis vezetésével működött , 
őt követt e Hegedűs Teri néni, aki öt évig 
szervezte a klub életét, majd Váczi Lajos állt 
a klub élén, akit Vargáné Eszti követett . Bá-
lint Mihály, aki egészségi állapota miatt  nem 
folytathatt a a nagyon is aktív klubvezetői 
tevékenységet, továbbra is segít a klub veze-
tésében.
Mind a felkért klub-elnök, mind a régi klub-
tagok a jelenlévők tapsa kíséretében köszö-
netet mondtak Bálint Misinek, Hegedűs 
Teri néninek, Váczi Lajosnak és Varga Eszti-
nek fáradozásukért a klub vezetésében, egy 
kis ajándékcsomag kíséretében.
A klub működéséhez, programok szervezé-
séhez némi anyagi forrásra is szükség van. 
Klibán Vendel elnökjelölt szerint a belépő 

tagok tagdíja évente egyszeri alkalommal 
1000 forint. Hát ebből nem sokra futja. Az 
elnökjelölt már megkeresett  egy-két vállal-
kozót támogatás reményében. A jövőben 
Polgármester urat, és a Képviselő-testületet 
is szeretné felkeresni ezzel a kéréssel.  A tá-
mogatóknak a Kisbíróban mondanak majd 
köszönetet.
A későbbi programok előzményeként iga-
zán sikeres volt az idei május elsejei, illetve 
szigeti fesztiváli bográcsos főzés, a támogatá-
sért köszönet jár az önkormányzatnak.
A programok is alakulnak, ilyen pl. a Vata 
kör által szervezett  június 24-i hajókirándu-
lás, melyen a nyugdíjasok jelentős kedvez-
ménnyel vehetnek részt.
Július 28-án az MP3 trió lép fel a Pázsit tónál 
a klub meghívására.
Augusztus 4-5-6. Surányi Fesztiválon cso-
portosan részt vesz a klub tagsága.
Augusztus 20-án a Nyugdíjas Klub, főzéssel 
készül a rendezvényre.
A nyárbúcsúztató összejövetel a Tó vendég-
lőnél lesz, majd szeptember 30-án pedig a 
hagyományos szüreti bálra kerül sor. Részt 
vesz a klub a mikulás rendezvényen, szilvesz-
terkor pedig évbúcsúztató batyubál szerepel 
a tervekben. 
A klubdélutánokat továbbra is csütörtökön-
ként tartják a PRK-ban. A felsorolt rendez-

vényeken a látogatóktól kisebb összegű tá-
mogatásra számít a klub, melyből a további 
programok fi nanszírozhatóak.
Az elnökjelölt tájékoztatt a a jelenlévőket, 
hogy Farkasné Schandl Eszter, a könyvtár 
vezetője bejelentett e, a könyvtár hivatalos, 
ünnepélyes átadása június 17-én, szomba-
ton 16 órakor lesz. Kedves dolog lenne, ha 
a hagyományok szerint süteményekkel ked-
veskednének a falu háziasszonyai a megnyi-
tó ünnepségen.
A klub elnökjelöltje befejezésül közölte, hogy 
a választások lebonyolítása, a klub hivatalos 
megalakulása után, tehát június 8-át követő-
en, tervezi a környező települések klubveze-
tőivel való találkozást és megbeszélést.
Klibán Vendel után Gombás Jenő alpol-
gármester vett e át a szót, megköszönve a 
meghívást Németh Miklós polgármester 
nevében is. Közölte, hogy az önkormányzat 
ez évben is tervezi az idősek napjának meg-
rendezését. Biztatt a az alakulóban lévő klu-
bot, hogy szálljanak be a főzésbe a surányi 
rendezvényeken, tevékenység a hosszú élet 
titka jelszóval. Az önkormányzati támogatás 
odaítélése a polgármester úr és a Képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. Végezetül sok 
sikert kívánt az újjászerveződő Nyugdíjas 
klub működéséhez.

CSEMYK

Beszámoló a Nyugdíjas Klub alakuló üléséről
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Április 29-re hirdett e meg a Vata kör azt a 
kerékpártúrát, amit minden évben nagyon 
várunk. Az időjárás az ezt megelőző napok-
ban elég labilis volt, semmi jóra nem szá-
mított unk. Az előrejelzés a szombati napra 
semmi jóval nem kecsegtetett . Szerencsére 
húszan nem vett ük ezt komolyan, és volt 
merszünk elindulni. És nem MI tévedtünk! 
Szénaszárító meleg azért nem volt, de ke-
rekezéshez abszolút ideális volt az időjárás. 
Az okosabbak kesztyűt is hoztak magukkal, 
ami bevallom, nekem is jól jött  volna.
9 órakor találkoztunk a Gyümölcsöskert 
étt erem parkolójában, ahol Bécsy Lászlóné 
túravezető ismertett e az útitervet. A Nagy-
Duna gátján indultunk Szigetmonostor 
– Horány – Dunakeszi rév útvonalon dél 
felé. A római limes egyik helyőrségének 
romjainál megálltunk, ahol a túravezető a 
következő érdekes adatokra hívta fel a fi -
gyelmünket: az elvégzett  ásatások alapján 
és a talált leletekből (1864-től Rómer Fló-
ris – 2003-ig Marti Éva) megállapított ák, 
hogy i. sz. u. 365 körül épülhetett . Duna-
keszin pedig vele szemben egy kikötőerőd 
helyezkedett  el az akkori barbár népek 
elleni védvonalban a római limesben. Az 
itt  lévő építményt 215 cm vastag kőalapra 
helyezték, és 22×14 m-es területet foglalt 
magába a központi rész. Úgy vélik, hogy 
ez egy két szintes kőépület lehetett , ami-
nek az alsó szintjén csónakokat tároltak, a 
felső szint pedig lakrészként funkcionált. A 
központi épületet két kis torony egészített e 
ki. A Sziget abban az időben lakatlan volt, 
így az ott  állomásozó katonák, kb. 20 – 25 
fő, teljesen önálló életet éltek. Az V. század 
elején elhagyták ezeket a római létesítmé-
nyeket.
2018-ban beadásra kerül a Világörökség 
rangra való felterjesztés anyaga, amihez az 
elmúlt években óriási munkával készített ék 
el a szükséges szakanyagot a magyarországi 

épített  és kutatott  helyszínekről.
Ezután folytatt uk az utunkat a Fővárosi 
Vízművek épületéhez. Itt  megtudtuk, 
hogy az első cső- és aknakutak 1910-
ben épültek.1930-tól gépházak, majd az 
l960/70-es években a csápos kutak váltot-
ták fel őket. Jelenleg 480 cső és aknakút, va-
lamint 90 csápos kút található a térségben. 
Ezekből a kutakból a víz csőrendszeren 
keresztül a Káposztás megyeri egységbe 
kerül. Információt kaptunk arról is, hogy 
Budapest vízellátásának 60-70 % -át a Szi-
geten lévő kutak biztosítják. A vízhozam a 
70-es években érte el a csúcsát, ami naponta 
1,5 millió m3-t jelentett . Ez a mennyiség a 
nagyipari művek és a lakosság vízellátását 
szolgálta, ma azonban 500 ezer m3 a napi 
szükséglet. Volt olyan időszak is, amikor 
alacsony volt a vízállás, ekkor a Merzsán-tó 
biztosított a a zavartalan vízellátást a kutakba 
a kavicsrétegen keresztül történő állandó 
szivatt yúzással. Erre ma már nincs szükség.
Utunk során nagyon sok itt  élő madarat 
megfi gyelhett ünk, amelyekről érdekes és 
értékes adatokat kaptunk Bécsy László, ta-
nár és ornitológus szakembertől. A Szige-
ten 205 madárfaj fordul meg, közülük 104 
faj rendszeresen vagy időszakosan költ itt , 
mint például a rétisas, héja, vörös vércse, 

fekete gólya, gyurgyalag, búbos banka, parti 
fecske, jégmadár, erdei pinty, erdei fülesba-
goly…stb. Látt unk itt  többek között  holló-
fészket is, amit a tanár úrnál lévő távcsővel 
közelebbről is szemügyre vehett ünk.
A Duna menti nemzeti parkok az elmúlt 
években felmérték a fekete nyárfák számát, 
mivel az sajnos a veszélyeztetett  fajok listájá-
ra került. A mesterséges folyószabályozással 
az ártéri erdők, mint élőhely megszűntek. 
A fekete nyár kereszteződött  a nemes nyár 
fajokkal, és így már szükségessé vált a DNS- 
vizsgálat a törzsalak egyedek meghatározá-
sához. Tervben van a vegetatív úton való 
szaporítása, és Rácalmáson egy ilyen típusú 
telep létrehozása. A ma felmért egyedek 
között  100 éves fa-matuzsálemek is létez-
nek különleges kiemelkedő dudorokkal a 
törzsükön /csomorosság/, amiről a faj fel-
ismerhető.
Így április végén már csodaszép virágokban 
is gyönyörködhett ünk, mint például a hegyi 
len, pacsirtafű, szártalan csüdfű, agárkosbor 
– ami egy ochidea faj –, árvalányhaj…stb. 
Sokféle rovart és lepkéket is megcsodálhat-
tunk.
Hazafelé a Kolhéb család juhászatát és a 
Rosinante fogadót érintve jutott unk Szi-
getmonostorra. A teljes túrahossz nem volt 
több mint 17 km. Az idő kedvezett , néha 
szembe fújt a szél, de ki lehetett  bírni. A tár-
saság nagyon jó volt, mert új természetbará-
tokat is megismerhett ünk. Összességében 
nagyon jól éreztük magunkat, sok élmény-
nyel gazdagodva tértünk haza.
Gondolom, mindannyiunk nevében kö-
szönetet mondhatok a Bécsy házaspárnak 
az értékes információkért, melyeket meg-
osztott ak velünk. Köszönet a Fővárosi Víz-
műveknek az engedélyért, hogy a Sziget e 
részében megcsodálhatt unk a növény és 
állatvilágot.

KOVÁCS OLGA

Kerékpártúra összefoglaló
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Közeledik a nyári szünet. Sok-sok szabad-
idő a gyermekeknek, kevesebb a felnőt-
teknek. Ezt a rést sokszor a televízió tölti 
ki, statisztikákat lehetne idézni, hogy hány 
órát töltenek a mai gyerekek  a képernyő 
előtt . Számos csatorna verseng a legkisebb 
korosztály kegyeiért. Sajnos, mégsem le-
hetünk biztosak benne, hogy csak ki kell 
választani a legmegfelelőbbet, s  míg gyer-
mekeink szájtátva, biztonságban ülnek a 
képernyő előtt , addig mi nyugodtan vé-
gezhetjük ott honi teendőinket.  De vajon a 
szó minden értelmében  biztonságban van-
nak-e gyermekeink a kivetítő világában?
A szem a legkiszolgáltatott abb érzékszer-
vünk.  Bármilyen látvány kerül elénk, a 
pupilla tágra nyílik, és kontroll nélkül be-
fogadja a látott akat. Súlyos esetben egy 
életre hordozhatunk olyan képeket, me-
lyek lelki sérülést okoznak. (Remélhetőleg 
az igazán súlyos eseteket sikerül elkerülni, 
gondolok itt  a sötét internet világának bűn-
cselekményeire, a  beszüremlő agresszióra, 
abúzusra, pornográfi ára.)  De elég csupán 
a hétköznapi dolgok mögé nézünk, és 
azt kell látnunk, hogy az ártatlannak tűnő 
műsorok sem szolgálják gyermekeink ja-
vát.  A reklámok is hamar felfedezték és 
kiaknázzák szemünk kiszolgáltatott ságát. 
Be sem kell kapcsolni a különböző készü-
lékeket, hiszen világunkban a természetes 
utcakép részeivé váltak az óriásplakátok, 
melyeknek színes feliratai, hivalkodó ké-
pei, séta vagy vezetés közben tudatt alanul 
is agyunkig hatnak. Sajnos, sokszor olyan 
képek lógnak úton-útfélen,   melyek nem 
kisgyermekeknek valók. A televízión, szá-
mítógépen keresztül pedig ott honunkba is 
beférkőznek a nem kért, nem keresett  lát-
ványok. Neil Postman amerikai író es mé-
dia teoretikus sokat foglalkozott  a média 
hatásával és ennek kapcsán a következőket 
mondta: "Ha a szülők megkívánják őrizni 
a gyermekkort a saját gyermekeik számára, 
úgy kell tekinteniük a gyermeknevelésre, 
mint a kultúrával szembeni lázadásra." Te-
hát, nekünk, szülőknek a   felelősségünk, 
hogy ott hon milyen mértékben hagyjuk 
gyermekeinket a média hatásának kiten-
ni. Ki gondolná, hogy az ártatlan rajzfi lmek 
sincsenek gyermekeink egészséges fejlő-
désének szolgálatában?
ÉLŐ MESE KONTRA RAJZFILM
A kisgyermek lételeme a mozgás, ha be-
szél, énekel, ha álldogál, keze-lába jár, egész 

teste mozog. Ahogyan ki-belélegzünk, 
ugyanúgy szüksége van a gyermeknek a 
befogadott  ingerek feldolgozására és kiára-
moltatására. A televízió előtt  való időtöltés 
teljes passzivitásba kényszeríti a gyerme-
ket. Gyorsan pörgő képeket fogad be a 
szemén keresztül, készen kap mindent, 
nincs szükség a képzelet megmozgatására. 
A gyors, pörgő, impulzív, sokszor agresszív 
képsorok akadály nélkül, feldolgozást nem 
engedve áradnak be az agyba, s a feszültség 
egyre nő, mert nincs lehetőség a "kime-
net"-re, csak "bemenet" van. Filmnézések 
után a gyermekek nem tudnak nyugodtan 
bíbelődni, játszani, nem tudják kiszalad-
ni magukból a felgyülemlett  feszültséget, 
ezért sokszor agresszíven is viselkednek.
Az óvodás korú gyermek az egy szemszög-
ből látott akat érti meg jól, és csak a  lineári-
san felépített  történeteket tudja megfelelő-
en követni. A rajzfi lmek világában a sokszor 
többszálon futó  eseményeket váltakozva, 
különböző látószögből, perspektívában  és 
fókuszokban mutatják (jobbról, balról, há-
tulról, középről, kicsiben, nagyban), majd 
eltérő  színhelyek között  ugrálva. Ezeket a 
változásokat a kisgyermek nem tudja értel-
mezni, és ez ki nem mondott  frusztrációt 
okoz. Vizuális élményként  sokkal jobban 
ajánlható a bábozás: az  egyértelműen ki-
alakított  színhelyekkel, a lineáris, egymást 
követő cselekménysorral, a szereplők jól 
érthető, hallgatóságnak címzett  beszédével. 
Ha egy élő bábozást nézünk, ott  a történet 

az „itt  és most”-ban követhető. Egy kísérletet 
is végeztek ezzel kapcsolatban. Ugyanazt a 
bábozást, melyet egy óvodáscsoport egyik 
fele élőben látott , a másik fele fi lmfelvétel-
ről nézte meg a kameraállások időnkénti 
változtatásával (jobb, bal stb.). Kiderült, 
hogy   a tévén nézett  történet nem volt vi-
lágosan követhető a gyermekek számára.
A kisgyermekeknek 10-12 éves korig leg-
inkább a mesehallgatásra van szüksége. 
A lebilincselő történetek átélésén túl, a 
családdal  közösen töltött  legszebb pilla-
natokat   is jelenti. Az olvasott  vagy kívül-
ről mondott , akár kitalált mese hallgatása 
közben a gyermek nem passzív, mint a 
mese nézésénél, hanem képzelete szárnyra 
kap, teremtőereje dolgozik, és megteremti  
magának a mesehősöket, a helyszíneket. 
Amikor az agy teremt, akkor megtörténik 
a feldolgozás, kiáramlás, ráadásul maga az 
agy fejlesztésében is óriási jelentősége van 
e kreatív, alkotó pillanatoknak. A magyar 
népmesék, grimmesék, Andersen meséi 
sok félelmetes képet hordoznak, mégsem 
úgy hatnak a gyermekre, mint a látványos 
rajzfi lm szörnyek, és  szörnyűséges tett e-
ik. Mert a gyermek képzelőereje oly mó-
don teremt, hogy a lelke ne sérülhessen 
meg. Albert Einstein egyszer azt mondta:
"Ha azt szeretnéd, hogy a gyereked intelligens 
legyen, olvass neki tündérmeséket. Ha szeret-
néd, hogy még intelligensebb legyen, olvass neki 
még több tündérmesét."

ÉDES ILDIKÓ

Hogyan utazzunk meseországba?



152017. júniusPÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Magával ragadó, felejthetetlen élmények 
számomra a langyos tavaszi reggelek, ami-
kor házunk teraszán állva gyönyörködöm a 
napfelkeltében. Körülnézve látom a termé-
szet megújulását, látom, ahogyan az élett elen 
fákba pezsgés, áramlás költözik, s a földből az 
ég felé törő erőteljes energiájukkal rügyeket 
fakasztanak. Csodálom ezt a megújuló, téli 
szürkeségét zöldre váltó kertet, a még töré-
keny, új hajtásokat, friss leveleket, puha fűszá-
lakat.
Ahogy a természetben, úgy az emberi életben 
is ez a megújulás ideje: a tavasz. Az új élet kez-
dete.
Kibújunk nehéz kabátjainkból, ugyanakkor 
magunk mögött  hagyjuk télen összegyűlt 
nehézségeinket. Megújulunk tavasz idején. 
Felfelé tekintünk, energiáinkat, erőinket ki-
bontjuk, izmainkat új életre keltjük.
A Shiatsu tana szerint a tavasz a Fa elem 
képviselete alá tartozik, mely szerepet tes-
tünkben az izmok, és inak közvetítik. Maga 
az élett eli mozgás is ezt jelképezi, ahogyan az 
örökmozgó, szeles gyermek, és maga a gyer-
mekkor is.
A szél a tavaszhoz tartozik, ami meleggel is 
társulhat. Szeles időben a test energia egyen-
súlya is felborulhat és fejfájás léphet fel. Az 
ilyen állapot ellen sokat tehet a szintén a Fa 
elem uralma alá tartozó egészséges máj. A máj 
méregtelenít, a vért megtisztítva küldi tovább 
az izmokba, inakba, az agyba. Szabályozza az 
epe kiválasztást. Egyútt al biztosítja az energia 
szabad áramlását a testben, a kreativitásunk 
ereje is itt  van.
Ha a májunk működése harmonikus, akkor 
a kiegyenlítő szerepének köszönhetően vi-

lágunk is kiegyensúlyozott  lesz, terveinket 
kitartó türelemmel meg is tudjuk valósítani, 
kreatív energiáinkat jól tudjuk működtetni.
Diszharmonikus működés esetén harag és 
elégedetlenség uralkodik el rajtunk, indoko-
latlanul dühbe jövünk, szélsőséges esetben ez 
lesz életünk egyik alapeleme, melynek túlzott  
ereje energiáinkat szétszórja. A düh, a méreg 
miatt  a máj nem képes jól végezni méregtele-
nítő feladatát. Egyes esetekben még látásunk 
is romolhat, szemünk megfájdulhat, könnybe 
lábad, mikor nem látunk a dühtől.
Milyen tüneteim lehetnek akkor, ha 
májam energetikai egyensúlya felbo-
rult?
• Hátfájás jelentkezhet, jellemzően a test 

jobb oldalán akkor, amikor az agresz-
sziómat nem tudom felszínre engedni. 
Jelentkezhet ez akkor is, hogyha terveimet 
nem tudom elképzeléseim szerint megva-
lósítani;

• Merev, görcsös izomzat, jobb oldali 
feszültség;

• Nagymértékben könnyező szemek, 
könnyfolyás;

• Migrén, szem mögött i fejfájás;
• Menstruációs zavarok;
• Autoimmun betegség
Shiatsuval az egészséges máj működé-
séért
A Shiatsu kezelés nagymértékben hozzájárul 
a test energetikai kiegyensúlyozásához. A leg-
több ember nagyon jól reagál az érintésre, tü-
netei pár kezelés után javulást mutatnak, bizo-
nyos esetekben megszűnnek. Hogyha készen 
állunk ránézni problémáinkra, akkor a testbe 
zárt fájdalom hamar kioldódhat. A Shiatsu 
kezelés során az ember egésze van fókuszban. 
Minden kezelés egyedi és személyre szabott .
Olvasd el az alábbi esetet, mely jól érzékelteti, 
hogyan zajlott  le egy olyan kezelés, melynek 
fókuszában a Máj meridián energetikai rend-
szere állt:
Zsófi  napok óta nem aludt. Már nagyon fá-
radt volt, szinte ébren álmodott , időnként 
mély delíriumba zuhant, de hamar kiszakí-
tott a belőle az újra és újra a hátába hasító fáj-
dalom. Bár nem kedvelte a fájdalomcsillapí-
tókat, mégis úgy döntött , most bevesz párat. 
Amíg tartott  a hatásuk, addig tartott  Zsófi  
álma is. Majd mikor a 3. napon három gyer-
meke, munkája és a háztartása ellátása már a 
végkimerültség felé sodorta, és a hátfájdalom 
– hiába nyomkodta, piszkálta, férjével masszí-
roztatt a, - csak nem enyhült, úgy döntött , nem 

kínozza magát tovább!
Barátnőjétől hallott  már a Shiatsu kezelés ha-
tékonyságáról, így rászánta magát, és sürgő-
sen időpontot kért tőlem. 
Röviden elmesélte, hogy az elmúlt napokban 
több trauma érte. Édesapja, akit nagyon szere-
tett , nehéz élethelyzetbe került, és ő saját fel-
adatának tartott a, hogy szorosan mellé álljon, 
ami a család ellátása mellett  nagy erőpróba 
volt.
Ezzel egy időben 8 éves fi ai nagyon felmérge-
sített ék, mikor egy orvosi rendelőben hatal-
mas zajt csapva rendetlenkedve hangoskod-
tak.
A két esemény egymást követt e, fr usztrációt 
teremtve Zsófi  életében. Az események ön-
tudatlanul hatott ak rá, az így keletkezett  
trauma nyomait teste „rögzített e”.
Fájdalma a háta azon területén volt, ahol a 
Máj diagnosztikus területe található. Ez a 
hely rengeteg feszültséget, fájdalmat tárolt, 
tapintásra fokozott  tónusú, igen érzékeny 
volt.
A kezelés nem csupán erre a területre szorít-
kozott , először lazított am feszült teste állapo-
tán, így lehetőséget kapott  arra, hogy para-
szimpatikus állapotba tudjon kerülni. Ebben 
az ellazult idegrendszeri állapotban lehetsé-
ges a változást, javulást előidézni. Ezek után 
kezeltem az egész hátát, csigolyáit: gerincosz-
lopát lazított am.
A kezelés kiterjedt a Máj meridiánra is, hiszen 
olyan fontos akupresszúrás pontok helyez-
kednek itt  el, melyek hatást gyakoroltak Zsófi  
problémájára.
A máj energiáját blokkoló érzelmi 
probléma a stresszes életmód, a tehe-
tetlenség érzése, az elfojtott  harag, düh, 
kiszolgáltatott ság. Az ember érezheti 
úgy, hogy megsemmisítik a gondok.
Zsófi  a kezelés végén mosolyogva kelt fel. 
Másfél óra elteltével telefonált, és elmondta: 
három napja tartó fájdalmát mintha a szél fúj-
ta volna el!
Ilyen egy igazán felszabadító erejű és haté-
kony Shiatsu kezelés!
Foglalj időpontot, hogyha Te is régóta élsz 
együtt  fájdalmaddal, hiszen számodra is 
könnyen elérhető a változás a Shiatsu segít-
ségével.
Járjon át Téged is a tavasz varázsa!.

ORSOLYÁK GYÖRGYI

06-20/9146-211;
WWW.BALANCESIACU.BLOGSPOT.HU

Megújulnál a tavasz erejével?
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I.

Kedveseim! Megszoktátok már tőlem, 
hogy lapunk hasábjain eget rengető, fontos 
dolgokat közlök veletek, de most ne várja-
tok tőlem ilyesmit. Nem és nem! Leszállok 
a magaslatról és a hétköznapi élet egyszerű 
szürke témáit pakolom elétek. Kezdhet-
ném például azzal, hogy itt  a Duna sétány 
tájékán néha-néha büdös van. Igen, ne 
csodálkozzatok barátocskáim, egy csep-
pet sem túlzok, bűz terjeng itt  az alvége-
ken. Persze, hogy kiókumláltam mi a bibi. 
Gravitációs úton ide zúdul le a surányi 
magaslatokról a csatornák tartalma. Innen 
szivatt yúk továbbítják az "anyagot" a meg-
semmisítő helyre, de az "illat" marad! Bánja 
kánya! Szerencsémre második szomszé-
dom örülhet közelről a nem várt ajándék-
nak, magam csak akkor élvezem, ha arra 
sétálok a kutyámmal.

II.

Sötét van, nem látok, gyere babám gyújtsál 
világot! Így szól a nóta. Bármikor eléneke-
lem a presszóban egy pohár bor mellett , 
természetesen, ha nincs a publikumnak 
felfokozott  művészeti igénye. De most már 
rátérek a lényegre: szóval nem látok. Nap-
pal még csak-csak, de este…
Azért sorolom a bánatom, mert kedves is-
merősöm eldicsekedett  valahogy így: teg-
nap este a MÜPA-ban voltunk koncerten. 
Még nem volt időm utána nézni, hogy mi 
a fi tt yfene az a MÜPA.
Sajnos, ilyen helyekre én már nem járok, 
süket vagyok, mint az ágyú, nekem aztán 
húzhatják!  Másrészt Pestről haza kéne 
jönni, de este rosszul látok. Talán farkas-
vakságom van? Újabb rejtély: a farkas és a 
vakság. Hogy jön ez össze? Mondhatjátok 
persze: na és Beethoven! Süketen és félva-
kon szimfóniákat alkotott . Na, jó, de neki 
nem kellett  autóval Pest-Surány között  fu-
rikázni.

III.

Megfi gyeltétek már barátaim, hogy ma-
napság nincsenek UFO ügyek? A gabona-
körök eltűnését értem. A gabona learatva, 
kicsépelve a malmokban vár sorsára. De 
a légi csodák is eltűntek? A lelkes megfi -
gyelők nem ostromolják abszolút megbíz-
ható észleléseikkel a médiákat. Az UFO 
ügy lefulladt, talán azért, mivel a sajtóban 
nincs uborkaszezon. A sajtó manapság 

más fontos dologgal foglalkozik: ki lopott , 
mennyit lopott , honnan lopta, kinek lopta. 
Hogy miért ez nem kérdés. Kérem szépen, 
legyen inkább UFO szezon!

IV.

Az emberiséget (még mindig) tanulmá-
nyozom. Figyeltem én ifj abb koromban is 
a nyüzsgő emberfajt, de megértheted ba-
rátom, ha főként a szoknyában járókat. De 
mit is beszélek, hiszen a férfi ak is szoknyát 
öltenek néha. Helyesbítek tehát: a szebbik 
nem keltett e fel a fi gyelmemet.
Hogy ez mikor kezdődött ? Kis túlzással 
már a bölcsőben. Na, jó! Ez nem igaz, mert 
a bölcső a negyvenes évek elejére (múlt 
század) kiment a divatból, tehát a babako-
csiban. Igen, a babakocsiból átszóltam a 
szomszéd kiscsajnak: bá-bá-bá, így közöl-
tem vele, hogy csípem a burádat, te kis szö-
szi tündér. Legalábbis édesmama szerint 
így történt.
Ez e fajta érdeklődés, a kor előrehaladtával 
meredeken ívelt az egekig, és így az aggas-
tyánkor felé közeledve kezd nyugvópontra 
jutni, de hogy teljesen megszűnt volna, azt 
tagadom.
Ugyanakkor, más szempontok alapján 
mindenki számíthat fi gyelmemre. Itt  van 
például surányi barátom, Péter. Őkelmét 
tanulmányozni szórakoztató vállalkozás. 
Csak észre ne vegye!
Jó huszonöt éve találkoztunk először, előbb 
a kutyáink, majd mi gazdik is üdvözöltük 
egymást. A fekete hajú, kreol, bajszos, ku-
tyás kolléga, erős akcentussal, de hibátlanul 
szólt magyarul. Néztem volna minden ná-
ciónak, csak éppen németnek nem.
Barátságunk későbbi szakaszában imigyen 
panaszkodott : képzeld, valami dilis alak azt 
terjeszti rólam, hogy arab vagyok. Semmi 
bajom az arabokkal, de hát ez nem igaz, né-
met vagyok Bajorországból, őseim és hála 
Istennek gyermekeim is igazi németek.

Megőszült haj és fehér bajusz miatt  manap-
ság már arabnak nem nézi senki, de hogy 
járt most is nemrégiben, hallgassuk csak:
"Családomat látogatt am Németországban, 
esténként jól belakmároztunk fokhagymá-
val, délelőtt  uszodába jártam, és a baráta-
immal találkoztam. Hallom, amint a meleg 
vízben így szól az egyik cimbora a másik-
hoz: Na, jön már ez a fokhagymaszagú ma-
gyar? Tessék! Akkor most mi vagyok én? 
Arab már nem, de Magyarországon német, 
Németországban magyar.
Ha engem kérdeznek, én bizony magyar-
nak tartom, itt  eresztett  gyökeret, szereti ezt 
az országot és a népét.

V. 

Egy rejtély fennforgása. Kedves színészem, 
néhai Raksányi Gellért egy kabaréjelenet-
ben ilyen "fennforgásos" mondat elhang-
zása után felnézett  az égre, körbehordozta 
pillantását, majd ártatlan képpel megkér-
dezte: hol forog fenn? 
De félre a tréfát! Ifj úkori barátom esetét 
hadd mondjam el! Sanyi, édesanyám sze-
rint szép Sanyi, (ez a név aztán ráragadt) 
katona-cimborám volt, igazán az égiek 
kedveltje, kimondott  férfi szépség. Körül-
rajongták a nők, én pedig a farvizén laví-
roztam, a körött e csetlő-botló leányzók né-
melyike nekem is jutt atott  egy-egy bágyadt 
mosolyt.
És most jön a bumm! A barátom egy na-
pon eltűnt, mint puputeve a sivatagban. 
Kereste apja anyja, testvére, ímmel-ámmal 
még a rendőrség is, de nyoma veszett .
Én bűntényre gyanakodtam, hogy az elha-
gyott  becsapott  nők valamelyike tüntett e 
el örökre.
Ötven éves katonatalálkozót szerveztem a 
napokban. Magándetektív buzgalommal 

Csip -csup dolgok
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A hatvanas évek elején, Húsvét vasárnapján 
történt. Szüleim nagy készülődésben vol-
tak, mert nagyapám unokahúgát és család-
ját vártuk vendégségbe.
Akkoriban még nem terjedt el a kicsonto-
zott  kötözött  sonka, ezért az alkalomhoz 
illőn, egy egész sertés combból füstölt son-
kát főzött  meg édesapám egy hatalmas 20 
literes fazékban, amin a csülök rész is rajta 
volt. A magas alumínium edény alig fért rá 
a kis gáz-rezsónkra, ami gázpalackkal mű-
ködött . Apám órákig főzte, forgatt a, mire 
olyan puha lett , hogy könnyen beleszaladt 
a villa.
Amikor kész lett , kivitt e a kertben elhelye-
zett  ebédlőasztalra. Csak évekkel később 
készült el betonozott  teraszunk, de még a 
kerítés is eléggé komolytalan volt. Akác-
oszlopokra feszített  három drót jelezte a 
telekhatárt az utca felé, a szomszéd felé meg 
semmi. Akkor még nem féltünk a betörők-
től, béke és kölcsönös bizalom szigete volt 
Surány. Éppen ezért döbbent meg a család 
a váratlan lopás miatt .
Ugyanis, amíg nagyi és édesanyám a por-
celán étkészletet törölgett e, én meg az 
apámmal a hátsó szomszédhoz mentünk 
székeket kölcsönkérni, addig az ünnepi 
sonkának lába kélt. Mint később kiderült, 
szó-szoros értelemben.
Apám, amint megtudta, hogy a gyönyörű 
sonka köddé vált, kirohant az utcára, hátha 
nyakon csípheti a tolvajt. A víkendházunk 
a dombtetőn állt, így mindkét irányban vé-
gignézhetett  az Ibolya utca teljes hosszán. 
Jobbra a földútig, balra majdnem a Rózsa 
utca sarkáig ellátott . Az utca üres volt.
Mindenki értetlenül nézett  a másikra. Fel-
foghatatlan volt, hová tűnhetett  a hatalmas 
sonka, amikor néhány perce apám helyezte 
el a nagy ovális Herendi tálon, az asztal kö-
zepére. Én szerett em volna megkóstolni, de 
apu azt mondta, csak akkor kezdi felszele-

telni, ha megérkeztek a vendégek. Jobban 
jártunk volna, ha nem ad ennyit a ceremó-
niára.
Rejtélyes bűntény áldozatai lett ünk, de a 
rendőrséget mégsem riaszthatt uk egy hús-
véti sonka miatt . Apám felöltött e nyomozó 
ábrázatát. Csípőből cáfolta nagyi vízióját, 
miszerint: „csoda történt”. Szöget ütött  fejé-
ben, hogy a több kilós füstölt sonka ugyan 
értékes darab, de a töredékét sem éri a por-
celán tálnak, amit nagyapa még a negyve-
nes évek elején a Hatvany családtól kapott  
egy estélyi ruha megvarrásáért.
Valóban, az ovális, aranyozott  szélű, virág-
mintás Herendi tál a helyén maradt. Ponto-
sabban azt nem lopták el, mert egyébként, 
az asztal szélén találtunk rá.
Ezek után apám, arra a következtetésre ju-
tott , hogy egy éhes csavargó volt a tett es, 
akit korgó gyomra irányított , nem a józan 
esze. És ebben nem is tévedett .
A titokra csak másnap derült fény, amikor 
körbejártam az ismerős lányokat, asszonyo-
kat, és persze a kedves öreg Barcsák nénihez 
is benéztem, akitől tojást és a tőgyszagú te-
jet vásároltuk.
Barcsák néninek két kutyája volt. A zsem-
leszínű, német juhász kinézetű nőstényt 
Betyárnak hívták. Ő volt az agresszívebb. 
Hosszú láncra kötve tartott a gazdája. Feje 
felett  egy drótkötél volt kifeszítve, azon 
csúszkált a lánc vége. Behatárolt mozgás-

teret biztosított  kifutóján, ami arra bőven 
elég volt, hogy illetéktelen ne léphessen 
a ház ajtajáig, de még az istálló bejáratát 
is őrizte. Mindig nagy ívben kikerültem, 
amikor tejért vagy tojásért mentem, mert 
félelmetesen ugatott  rám, hiába parancsolta 
vissza Barcsák néni. A másik, kuvasz mére-
tű, fekete keverék kan kutya Bundás névre 
hallgatott . Állítólag Betyár kölyke volt, csak 
túlnőtt  az anyján. Vele jóban voltam, talán 
pont azért, mert nem volt megkötve. Bun-
dás könnyedén átugrott a a kerítést, csavar-
gott  erre-arra, aztán estére mindig hazatalált.
A kutyák sok mindenben hasonlíthatnak 
gazdájukra, de akármilyen nagy étvágyú, 
kövér a gazdi, a kutya okosabb nála. Leg-
alábbis, evésben. Ugyanis egy kutya nem 
zabálja túl magát, mint sok embertársunk. 
Amikor eleget evett , legyen az bármilyen 
fi nom falat, egyszerűen félreteszi. Pontosab-
ban elássa, gondolva a rosszabb időkre.
Ez a rosszabb idő, Bundás és Betyár életé-
ben Húsvét hétfőn jöhetett  el.
Amikor kölnivizes locsolómmal megje-
lentem Barcsák néni portájánál, hát nem 
hitt em a szememnek. A két kutya egymás 
szájából rángatt a a félig lerágott  sonkát. Azt 
vártam, hogy hangos ugatásba kezdenek, 
féltve tőlem az ízletes csontos húst. Ehelyett  
Bundás lehasalt a földre, és egyik mancsa 
takarásában lesett  felém. Mondhatni, elsüly-
lyedt szégyenében a csibész tolvaj. Betyár, 
a bűntárs is megérzett  valamit, mert csak 
morgott  rám, és nyalogatt a a puhára főtt  füs-
tölt sonka maradékát. Ennek a sonkánknak 
már annyi, én meg nem tudtam visszatarta-
ni nevetésem.
Milyen okos, és szolidáris kutya ez a Bun-
dás. Egyedül is lakmározhatott  volna olyan 
helyen, ahol megláncolt anyja már nem ér-
heti el. Ehelyett  osztozott  vele. Sok ember-
ben nincs ennyi jóérzés..

ISTI

Surányi sonka

kerestem a régi társakat, és egy reggel óriási 
meglepetés ért. Üzenetrögzítőmön meg-
szólalt egy reszketeg, vénemberes hang: 
Lajcsi ne kutass, ne szaglássz utánam, ille-
galitásba vonultam, gyermektartási perek 
elkerülése mián.
Az anyját! Eddig azt hitt em, hogy csak 
az üldözött  bolsi vezetők tűntek el ilyen 
módon a kopók elől, de lám, az illegalitás 
módszere hasznos lehet a nőcsábászok szá-

mára is. Hányadik stációnál tarthat vajon? 
Az elmúlt ötven évben sem pihent vélhe-
tőleg a "babérjain".
UTÓIRA T. Búcsúzásként elmondom: tu-
dom már a MÜPA-t, szóval a művészetek 
palotáját, szívesen eljárnék ott  egy palotást, 
ha már egyszer palota, egy takaros fehér-
néppel, de ehhez is ötven évvel fi atalabb 
lábak kellenének.

ASZTALOS LAJOS
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Minden virágzik, érik az eper, már ami meg-
maradt a húsvéti fagyok, a májusi fagyosszen-
tek, és a jégeső után. Megjelentek a palánták, 
amik azoknak a kertjében is megmaradtak, 
akik kevéske kertészeti tudománnyal rendel-
keznek. Akitől én vett em kedvesen ellátott  
tanáccsal. Meg is fogadtam, majd meglátom 
mi lesz belőle.
Az epret a boltokban, a piacokon, itt  a Szent-
endrei szigeten az utak mentén, a földek 
végében is meg lehet vásárolni. Az idén is 
megrendezik az eper fesztivált, ami egyben 
látványos kirakodó vásár is. Sok olyan em-
berrel lehet megismerkedni, akik visszatér-
tek az ősi mesterségekhez, nagyon szép és 
különleges rég elfeledett  dolgokkal örven-
deztetik meg az odalátogatókat.
Elkezdődött  a friss zöldség szezonja is. Nem 
kell a méregdrága külföldit megvennünk, 
itt  tudjuk, hogy hol, milyen körülmények 
között  nőtt  fel. Ezektől leszünk egészsége-
sek. Változatlanul nem tudom, hogy itt  a 
falunkban, van e piac, ezért Tahiba megyek 
szombatonként és mindig valami fi nomság-
gal jövök haza. Pikantériája a témának, hogy 
az egyik árus pócsmegyeri. Sármos, csinos, 
okos és ráadásul kedves is. Egyetemre jár. 
Ott honról hozhatja a mivoltát.
A tavalyi gyógyfüveket még felhasználjuk, 
mert hamarosan megjelennek az új nö-
vények. A vére-hullató fecskefüvet ugyan 
kivett ék a gyógyfüvek közül, de külsőleg, 

szemölcsök kenéséré, még mindig a leghaté-
konyabb. Kett étörjük a szárát és a sárga ned-
vét kenjük, a kívánt területre.
Iható a teája, de megtiltott ák!
Kószálva a szigeten, vadon termő homoktö-
visre bukkantam. Nem ültetett , és úgy látt am 
nincs is bekerítve, tehát szedhető. Volt idő-
szak, mikor csodatévőnek titulálták. Immun-
rendszer erősítő, nem valami kellemes az íze, 
de turmixban elfogadható mézzel ízesítve.
Frissen szedett  csalán, borsmenta, fodor-
menta, zsálya, citromfű keverékéből nagyon 
kellemes egész nap iható teát készíthetünk. A 
tavaszi tisztító teák egyik kedvelt keveréke. A 
máj a legjobban regenerálódó szervünk.
Reggel 1 kanál méz, vagy 1 kanál krumpli 
leve, vagy 1 kanál őrölt máriatövis mag cso-
dákra képes. Semmi alkohol 4 hétig, de a 
pünkösdi ünnepet megint lehet koccintással 
ünnepelni.
Pünkösd havának is nevezik májust, de most 
június 4-5 re esik. Húsvétt ól függ, ezért 

mozgó ünnep. A Pünkösdi hagyományok 
is néphagyományok, ezért ősi pogány és 
keresztény elemek keveredéséből jött  létre. 
Az eredeti krisztusi fi lozófi a alapján, termé-
szetes volt, hogy valaki egyszerre keresztény 
és ezoterikus.   Szentlélek eljövetele ismert a 
festményeken megjelenő szent család fölött , 
a megjelenő galambbal. Olvasni a témáról, 
sok helyen lehet.
A kedves népszokásokból csak kevés maradt. 
A májusfa vidéken még sok helyen látható 
Kerítésekre, istállókra zöld ágakat, bodzát, 
jázmint tett ek, hogy az ártó gonosz szelle-
meket távol tartsák. Sok helyen megáldott ák 
a földeket a jó termésért, s kérték az Angya-
lokat, hogy tartsák távol a pusztító időjárást.
Pünkösd hajnali harmatos fűben mezítláb 
járkálni jó és egészség. Az arcmosás a harma-
tos fűben, pedig a szépséget biztosítja. Ennyit 
igazán megtehetünk egy évben egyszer, az 
egészségünk és a szépségünk érdekében.
Párválasztás jöhet ezután, amit már csak né-
hol tartanak Pünkösdkor. A fi úk, pünkösdi 
rózsát tett ek a lányok ablakába, kalácsot és 
bort küldtek a választott juknak, és ha igent 
mondott , ő is kalácsot, bort küldött . A köz-
vetítő fi zetséget kapott . Az esti bál több na-
pig is eltarthatott . Az éjjeli szerelmi szerenád-
ról, szinte nem is lehet már hallani, sajnos.
A Pünkösdi királyságról mindenki hallott . 
Erre tényleg csak mókából vágyik az ember.

BESZE JUDIT – TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

Június

Ugye, emlékeznek még a legendás Easy 
Rider című kult fi lmre?
A csili-vili spéci gépparipák divatot terem-
tett ek anno. Fellendített ék a motorozást 
szerte a világon, így hazánkban is. Nálunk 
kezdetben a garázsban átalakított  Pan-
nóniák, MZ-k, majd később a nyugatról 
stikában behozott  Hondák és Kawasakik 
képviseltett ék magukat a motorozás sze-
relmeseinél. Mert ez bizony szerelem a ja-
vából!
Felpatt anni a gépre és usgyi, neki a nagyvi-
lágnak. Szelek szárnyán. Maga a gyönyör!
A mostani hétvégére a hazai motorozás fő-
városává vált a mi Vácunk is.
Benépesült a Duna part. Felsorakoztak a 
büfések sörsátrai. Naná! Benzin a gépcso-

dáknak és hideg serital az őket hajtóknak. 
Így dukál. Jó műsorok, zene, tánc, eszem-
iszom és a parádés gépek! Kell ennél több?
Több mint háromszáz motoros dübörgött  
végig rendőri és polgárőri felvezetéssel a 
girbe - gurba váci utcákon. Tiszteletüket 
tett ék a Székesegyháznál is, ahol glédában 
várták az apostoli áldást.
(köztudott , hogy püspök atyánk a sportos 
életvitel híve)
A Duna part árnyas fái között  leparkolt 
mocik, Harleyk, Chooperek, Suzukik, 
Hondák, no és a retro hazaiak, szemet 
gyönyörködtető látványt nyújtott ak az ese-
ményre kilátogató többezres közönségnek.
Gratulálunk a rendezéshez!.

BALKAY

Szelíd motorosok püspöki áldással
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Kedves Háziasszony!

A feltételezések szerint a borsónak két őshazá-
ja is volt: Afganisztán, illetve Abesszínia, a mai 
Etiópia területe. Innen került mindkét fajta a 
Földközi-tenger környékére, ahol a görögök 
és a rómaiak már fontos gazdasági növény-
ként tartott ák nyilván. Az egyiptomi ásatások 
során a Nílus deltájában egy raktározó kosár-
ból 4000 évesre becsült borsószemek kerül-
tek elő. Írásos emlékek szerint a középkorban 
mindenütt  termesztett ék. Nálunk háromféle 
zöldborsót különböztetnek meg: a kifejtő-
borsót, a velőborsót és a cukorborsót. Júni-
ustól szeptemberig folyamatosan szedhető 
(de mélyhűtve egész évben hozzájuthatunk). 
Vásárlásnál gondoljunk arra, hogy a friss zöld-
borsó hüvelyei a teljes súly 50%-át teszik ki. 
Száraz vagy barnára színeződött  hüvelyeket 
ne vegyünk. Nagyon jól felhasználható új-
hagymával, sárgarépával, kukoricával, gombá-
val és fi nomra vágott  zsenge salátalevelekkel. 
Fűszere a kapor, a szerecsendió, a fehér bors, a 
friss borsmenta, a zsázsa, a petrezselyemzöld, 
a metélőhagyma, az oregano és egy csipet bar-
na cukor vagy édesítőszer.

Mélyhűtött  zöldborsó
A kifejtett  zöldborsót megmosom és forrás-
ban lévő vízbe dobom. Az újraforrástól szá-
mított  2 percig főzöm, majd gyorsan egy tál 
hideg vízbe szedem, amelyben egy kicsit át-
forgatom. Leszűröm, és egy tálcán szétt erítve 
szikkadni hagyom. Végül műanyag zacskókba 
töltöm, és a mélyhűtő fagyasztójába rakom. 
(A zöldborsó nemcsak így előfőzve, de kész-
ételként is fagyasztható.)

Zöldborsóleves
A legelső szedésű zöldborsóból 50 dekát kifej-
tek, zsenge, szép zöld héját alaposan megmo-
som, és kb. 8 deci enyhén sós vízben a forrástól 
számítva 15 percig főzöm. Ezután leszűröm, a 
héját kidobom, a levét pedig félreteszem. 1 
fej megtisztított , apróra vágott  vöröshagymát 
1 deci vízben megfőzök, majd a zöldborsót, 
a kertből szedett  1-1 szál ceruza vastagságú 
(megmosott ) sárgarépát meg paszternákot 
hozzáadok, és 2 evőkanál olajjal dúsítom, 
majd nagyon kevés vizet öntök alá, ezután 
fedő alatt  puhára párolom. Végül 1 evőkanál 
durumlisztt el és késhegynyi pirospaprikával 
meghintem, összekeverem, és a félretett  zöld-
borsóhüvely levével felengedem, majd felfor-
ralom. Durumdarából készült galuskát főzök 

bele. Mielőtt  a tűzről levenném, apróra vágott  
zsázsával meghintem. (Csirkeaprólékot is le-
het bele főzni.)

Sajtos rakott  zöldborsó
60 deka kifejtett , megmosott  zöldborsót meg 
3 szál megtisztított , kockára vágott  sárgarépát 
külön-külön megpárolok. Egy mély tűzálló tá-
lat margarinnal kikenek, és egy sor főtt  barna 
rizst vagy hántolt árpát terítek bele, amit 2-3 
dekányi reszelt sajtt al meghintek. 3 tojás sár-
gáját 2 deci tejfellel simára keverek, és ezzel a 
sajtos zöldborsó tetejét meglocsolom. Ezt kö-
vetően egy sor kockára vágott  párolt sárgarépa 
következik. A tetejére előzőleg házi készítésű 
ételízesítős vízben áztatott  és kifacsart, majd 
párizsi módra elkészített  szójaszeleteket fek-
tetek, melyeket zöldborsóval borítok be. Ezt 
a rétegezést addig folytatom, amíg a hozzá-
valókból tart. A tetejére borsó kerül, melyet 
a maradék tojásos tejfellel nyakon öntök és 
reszelt sajtt al bőven meghintek. 15-20 percre 
forró sütőbe tolom, hogy kissé átsüljön, de 
vigyázok, hogy a tetején a sajt nehogy meg-
égjen.

Zöldborsós szűzpecsenye
60 dkg sertés szűzpecsenyét megtisztítok, a 
tetején végighúzódó vékony fehér hártyáját 
lefejtem. Ezután ujjnyi érmékre vágom, kissé 
kiverem, szélét beirdalom, nehogy sütés köz-
ben összeugorjon. Ezután egyenként sóval, 
borssal behintem, majd 4 evőkanálnyi forró 
olajban oldalanként 2-3 percig sütöm. Lecsö-
pögtetem és félreteszem. 2 dkg vajat a vissza-
maradó zsírjára dobom, és amint fölolvadt, a 
40 dkg frissen kifejtett  zöldborsót beleöntöm. 
Picit megsózom, leheletnyi cukorral ízesítem, 
és lefödve, kis lángon, saját levében kb. 10 per-
cig párolom. Közben, ha szükséges, egy kevés 
vizet is öntök alá, nehogy odakapjon. Végül 
fölaprított  petrezselyemmel megszórom, és az 
elősütött  húsokat belerakom. Együtt  még 10 
percig puhulni hagyom. Párolt barnarizzsel-, 
bulgurral-, kölessel- vagy hajdinával tálalom.

Zöldborsópüré
6 személyre 1 kiló kifejtett , megmosott  zöld-
borsót 2,5 deci enyhén sós vízben, amelybe 1 
kiskanál cukrot is szórtam, puhára főzök. Ez-
után a levével és 4 evőkanál tejszínnel együtt  
átt öröm. Így azok is megehetik, akiknek a 
zöldborsó héja nehezen emészthető. (Egyéb-
ként turmixolhatjuk is.) Végül 1 evőkanál 
margarinnal elkeverem. Zöldségvagdalt vagy 
rántott  tofu mellé tálalom.

Zöldborsó saláták
Egy evőkanál olajból, fél citrom levéből 
oregánóval, csipetnyi sóval salátalevet ké-
szítek, amit zsázsával és 1 csomó zöldjével 
együtt  karikákra vágott  újhagymával (ősztől 
póréhagymával) gazdagítok. 40 deka kifejtett , 
megmosott , megpárolt zöldborsót kihűtve 
ebbe a salátalébe forgatok, majd 1-2 órát állni 
hagyom, hogy az ízek összeérjenek. Apróra 
vágott  főtt  tojással, vagy kockákra vágott  sajt-
tal, vagy karikákra vágott  virslivel is szoktam 
dúsítani. Rozskenyérrel önálló vacsora.
Két rész kifejtett  zöldborsót, egy rész megtisz-
tított  sárgarépát megpárolok, kihűtöm és tar-
tármártásba keverem. Apróra vágott  almával 
és csemegekukoricával kínálom.
Egy rész meghámozott , kockára vágott  burgo-
nyát és két rész kifejtett  zöldborsót (összesen: 
40 dekát) egy kevés vízben puhára párolok. 
Ha leve maradna, azt leöntöm róla és hűlni ha-
gyom. Egy pohár kefi rt kiskanálnyi mustárral, 
apróra vágott  zsázsával, 1 evőkanál szezám-
maggal összekeverek, és a zöldséget beleforga-
tom. Tálalásig hűtőszekrényben állni hagyom.

Gyümölcsös lepény
Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 30 dkg vaj, 3 
egész tojás, 1 csomag sütőpor, csipetnyi só 
és 1 csomag vaníliás cukor. A töltelékhez: 1 
kg kimagozott  cseresznye (vagy meggy, vagy 
őszibarack, vagy szilva), 20 dkg porcukor, fa-
héj. Elkészítés: A hozzávalókat jól összegyú-
rom. Kinyújtom, kett éosztom, az egyik felét a 
kivajazott  és lisztezett  tepsibe teszem. A tész-
tára helyezem a kimagozott  gyümölcsöt, erre 
pedig 20 dkg porcukorral elkevert késhegynyi 
fahéjat szórok. A tészta másik felét ráhelye-
zem, és egy kicsit megnyomkodom. Sütés 
előtt  villával megszurkálom, és tojássárgájával 
egyenletesen megkenem. Előmelegített  sütő-
ben közepes lángon megsütöm. Porcukorral 
meghintem, és felszeletelve tálalom.
Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Magyar konyha egészségesen – zöldborsó
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A Pázsit-tó Étterem a nyári szezonban eskü-
vők, családi, céges, és baráti rendezvényekre,
egyedi megállapodás alapján bérelhető.

Érdeklődni:
E-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

Telefon: 30/501-0219

Strand nyitva naponta: 9:00 – 19:00
Belépőjegy

Felnőtt   ...................................  600 Ft/nap
Diák  .......................................  400 Ft/nap
Nyugdíjas (60 év felett )  .........  400 Ft/nap
Úszójegy (17:00 – 19:00)  ....  400 Ft/2 óra

Bérlet

Felnőtt   ...................................  5.000 Ft/10 alkalom
Diák  .......................................  3.000 Ft/10 alkalom
Nyugdíjas (60 év felett ) ..........  3.000 Ft/10 alkalom

Büfé nyitva tartás:
Hétfő ........................................ 9:00 – 20:00
Kedd ......................................... 9:00 – 20:00
Szerda ....................................... 9:00 – 20:00
Csütörtök ................................. 9:00 – 20:00
Péntek ...................................... 9:00 – 20:00
Szombat ................................... 9:00 – 20:00
Vasárnap ................................... 9:00 – 20:00

Üzemeltető: Pro Pócsmegyer Kft.
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

június 3. Triatlon Pázsit tó

június 3. / 18:00 Stand up – Hajdú Balázs Pázsit tó

június 17. Vizimentő gyakorlat és bemutató Pázsit tó

június 17. / 10:00-18:00 Mandalafestő tanfolyam Fehér Csillával Civilek Háza

június 18. / 19:00 Zenés nyári esték – Szent Efrém Férfi kar Rendezvényközpont

június 24 Hajókirándulás

július 16. / 19:00 Zenés nyári esték – Custos Consort Rendezvényközpont

augusztus 4-5 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 Rendezvényközpont

augusztus 20 Terményvásár Vata kör

Szervezők elérhetőségei

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

Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturális Egyesület – Szervező: Dr. Borzsák Enikő – Tel.: 06-20 4431431

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

A Karate június 15-től nyári szünetet tart!

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
 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

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.

Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

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

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

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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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott

Komora András
06-20/912-3197

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413 

06-26/301-743

Tahi Kormányablak 06-26/585-038

Szentendrei Közjegyző 06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes 06-30/244-9546

Barangoló Óvoda 06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola 06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola 06-26/393-100

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

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

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

Ügyfélfogadás

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

Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Feladatkőr – ügyintéző Telefon E-mail

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

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

Titkárság
Klibán Zita 06-26/814-843 polgarmester@pocsmegyer.hu

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

Pénzügy
Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

06-26/814-846

06-26/814-849

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó
(Építési és műszaki ügyek) 

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

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

Igazgatás 

(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

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

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

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

GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,

Tel.: 06-26/395-277 

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

Kedd:  .......................................... 8:00 – 13:00

Szerda:  ..................................... 13:00 – 18:00

Csütörtök:  ................................... 8:00 – 13:00

Péntek:  ....................................... 8:00 – 13:00

ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12., 

Tel.: 06-26/387-030 

Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27., 

Tel.: 06-26/312-650

Hétvégén és ünnepnapokon: 

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

13:00 óra után a központi ügyelet

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

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

OEP támogatott rendelési ideje

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

Szerda:  ....................................... 9:30 – 13:30

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

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első 
órájában jelentkezzenek!

Magánrendelés:

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

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

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária

Pócsmegyer,  Ady E. u. 12.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.

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

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15., 

Tel: 06-70/369-1111

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

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

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

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

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

**5:20 **5:25  **5:50 **5:55

**5:50 **5:55 **6:15 **6:35

**6:10 **6:35 **6:40 **6:45

**6:40 **6:45 7:30 8:00

*7:00 *7:05  8:40 9:00

7:30 7:35 9:40 10:00

7:40 8:00 10:40 11:00

8:40 9:00 11:40 12:00

9:40 10:00 12:40 13:00

10:40 11:00 13:40 14:00  

11:40 12:00 14:40 15:00

12:40 13:00 15:40 16:00

13:40 14:00 16:40 17:00

*14:10 *14:35 17:40 18:00

14:40 15:00 18:30 18:35

*15:30 *15:35 **19:10 **19:30

16:00 16:05 **20:10 **20:30

*16:30 *16:35 **21:10 **21:35

17:00 17:05 **22:20 **22:30

*17:30 *17:35 – –

18:00 18:05 – –

18:30 18:35 – –

**19:10 **19:30 – –

**20:10 **20:30 – –

**21:10 **21:35 – –

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

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.

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

(telefonon az adott nap 17:00 óráig)

Hulladékgyűjtési rend 2017
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

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 Kedd

JÚ
N

IU
S

június   6. Kommunális Zöld

június 13. Kommunális Szelektív

június 20. Kommunális Zöld

június 27. Kommunális Szelektív

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

Telefon: 06 (28) 561-200,
Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
Honlap: www.zoldhid.hu

Kormányablak Tahitótfalu

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

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

Dunakanyar Takarékszövetkezet

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

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

a sajtó- és szólásszabadság szellemében lapunkban helyt adunk 
egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek 
egyéb okok miatt  (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az 
újságból. A 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

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

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

Apróhirdetés

Tetőfedő, bádogos, lapostetők szigetelése és ácsmun-
kák. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384
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Gyereknap
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