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A Barangoló óvoda hírei
Óvodánkban eseménydúsan zárult az év.
Az óvó nénik meseelőadással kedveskedtek a gyerekeknek, részt vettünk a kihívás
napján, illetve népi hagyományokat felelevenítő Szent György-napi kihajtási vásárt
rendeztünk az óvoda udvarán.
Búcsúzó nagycsoportosainkkal egy szentendrei kirándulással egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt.
A szigetmonostori iskolában tett látogatás
megerősítette a gyerekekben, hogy hama-

rosan új feladatok várnak rájuk.
Első alkalommal látogattak el hozzánk a
Budakeszi Vadaspark munkatársai, akik
színvonalas foglakozást tartottak mindhárom csoportnak. A gyerekek örömére sünit és szarkát is simogathattak!
A nyári időszak gyerekeknek, felnőtteknek
leginkább a pihenésről, feltöltődésről szól.
Mindenkinek szép, élménnyel teli nyarat
kívánnak az óvoda dolgozói!
KISSNÉ KATI
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Közmeghallgatás összefoglaló
Az alább összefoglaló 2018. június 18-án,
18 órakor, Pócsmegyer Rendezvényközpontban megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyvéből készült.
A teljes jegyzőkönyv http://pocsmegyer.
hu/kepviselo-testulet/testuleti-jegyzokonyvek/ oldalon olvasható!

Német Miklós polgármester: Az elmúlt időszakban is növekedett a lakosság létszáma. Jelenleg 2450 fő lakosunk
van. Az ez évi költségvetésünk főösszege
445.999.000 Ft, ebből a működési költségvetésünk 289.878.700 Ft. Ez az a szám,
melyből az önkormányzat ténylegesen
működik. A megemelt összegben azon
fejlesztési pénzek találhatók melyekről
elmondható, hogy már megnyerte az önkormányzat. 2018 évben több beruházást
is tervezünk.
Az egyik ilyen az egészségház építése.
Ennek kapcsán megemlíthető az, hogy a
jelenlegi orvosi rendelő kicsi, a nagyszámú
beteg ellátására már nehezen alkalmas. Ehhez képest álláspontom szerint pozitív hír
az, hogy egy 500 m2-es új orvosi rendelő
épülhet a településünkön. Ennek beruházási költsége 246 millió Forint lesz. 172
millió Forintot nyertünk rá. Ezt az önkormányzat, döntése alapján saját forrásból és
hitel felvétellel kívánja kiegészíteni.
Sikeresen pályáztunk a Tulipán, Nárcisz,
Harmat utca és Gödszigeti út csapadékvíz elvezetésére. Ez a pályázat azt a célt
fogja szolgálni, hogy a jövőbeni gerincút
hálózat alapját képezze majd. Az érintett
utcák vonatkozásában valamennyi építési engedély elkészült már. Ez azért fontos,
mert ezen engedélyek nélkül nem lehet
utat építeni. A beruházás teljes összköltsége 170 millió Forint. Ebből a pályázati
támogatás 161 millió Forint, melyhez az
önkormányzat 8 millió Forintot tesz hozzá.
Mindkét pályázatnál lezajlott a közbeszerzés, a kivitelezők kiválasztása megtörtént,
a támogatási szerződések megérkeztek. Az
orvosi rendelőnél átutalásra került a támogatási összeg 75%-a, a felszíni csapadékvizes pályázat támogatási szerződését pedig
éppen a mai napon küldtük vissza. Ennek
visszaérkezése, valamint az összeg első
részletének átutalása 30-30 nap. Terveink
szerint ezen munkák kivitelezése augusztusban fog megkezdődni.
A közvilágítás korszerűsítése is folyamatban van. Ennek keretében majdnem

a teljes hálózatba LED lámpák kerülnek
beszerelésre. Ellentétben a híresztelésekkel ez nem állami pályázatból, hanem az
önkormányzat saját forrásából kerül finanszírozásra. 40 milliós beruházás ez, 3 év
alatt visszafizetendő hitelkonstrukcióban.
A közvilágítási villanyszámla pedig ennek
révén 1/3-ával fog csökkenni. 501 darab
közvilágítási lámpatest van a településünkön. Ebből Surány területén 429 darab
található.
A bevételek megoszlása a következő:
állami támogatás 141 millió Forint, ez a
bevételek 31%-a, az adóbevételek 110 millió Forintot jelentenek. Ezen belül az építményadó 44 millió Forint, a telekadó 18
millió Forint, a kommunális adó 15 millió
Forint, az iparűzési adó 22 millió Forint és
a gépjárműadó 7 millió Forint.
Egyéb működési bevételeink is vannak, 32
millió Forint, mely bérleti díjakból, ellátási
díjakból, továbbszámlázott költségekből
tevődik össze. Ezen pénzek azok, melyekből a csapadékvíz elvezetés önrésze finanszírozható.
Több intézményt kell működtetnünk.
Ilyen az orvosi rendelő, védőnői szolgálat,
közművelődési feladatok, szociális ellátások. Az óvoda 76 gyermekkel működik.
A kapott állami támogatás 47 millió Forint.
Ezt az önkormányzatnak 17 millió Forinttal kell kiegészítenie.
A településüzemeltetési feladatok, út és
közvilágítási karbantartás, hóeltakarítás.
A szúnyoggyérítésről el kell mondani,
hogy a 2013-as árvíz óta ezt a Katasztrófavédelem végzi. Meghatározásra került,
hogy ez a Duna vonalától számított hány
méteren belül az ő feladatuk. A szükséges
összeget kell az önkormányzatnak annyival kiegészítenie, hogy lehetőség szerint a
teljes belterületen belül megtörténhessen
az irtás.
Településünkön 60 km úthálózat van. Ebből Surány területére 52 km útszakasz esik.
Az utak karbantartása is az önkormányzat feladata. Az önkormányzat évente az
útkarbantartásra közel 10 millió Forintot
tervez be. A szociális és gyógyszerellátások
keretében juttatott pénzbeli ellátás közel
10 millió Forint, melyben tankönyvtámogatások, osztálykirándulások, tandíjak,
Bursa Hungarica támogatás is benne van.
Megemelkedett a lakhatáshoz biztosított
települési támogatások száma is 30 főre.

A csatornarákötési támogatást május végéig 624-en vették fel, a megközelítőleg 1.200
rákötésből. A csatornatársulat ülésén az érdekeltségi hozzájárulás összegét 140 ezer
Forintra csökkentették. A bekötések után
így visszajáró 100 ezer Forintot augusztus
végén, szeptember elején kaphatják majd
vissza. A Társulásnak, amelyet az önkormányzatok hoztak létre, már egy lezárt
költségvetése van. A Társulat teljes végelszámolásakor fennmaradó további maradványérték pedig szintén visszaosztásra
kerül majd. A 140 ezer Forintot a pályázati
összeg, valamint az ezen túl megpályázott
önrész visszaosztásából számolták ki. Jelen
pillanatban a Társulás is működik még,
folyamatos jelentéstételi kötelezettsége
van, például a rákötések számáról. A szolgáltatóknak még a mutatók teljesítésével
nagyon sok feladatuk lesz.
Beadtunk pályázatot két út vonatkozásában is. A Megyeri fasorra vonatkozó
pályázat elbírálása most folyik. Ez a Napsugár tértől, terveink szerint a Kislak utcáig
kap aszfaltborítást. Tekintettel arra, hogy
a támogatási összeget 200-ról 150 millió
Forintra visszavették, a műszaki tartalom
csökkentése helyett, sikeres pályázat esetén
hitelfelvétellel igyekszünk majd kipótolni
az összeget. A Megyei fasor külső szakasza
pedig, megfelelő alappal rendelkezik ahhoz, hogy ez is megfelelő burkolatot kapjon majd. Valamint 5 darab új lámpaoszlop
is elhelyezésre kerül.
A másik pályázat a Nyárfa utcát érinti. Ez
a Napsugár tértől a Dunáig terjedő szakasz lenne. A boltig terjedő szakasz felújítása ügyében még tárgyalások folynak a
Kövíziggel. Ezt még az is befolyásolhatja,
hogy a gátkoronát szeretnék megemelni.
A megoldás egy térdfal lehetne a gát Duna
felőli oldalán. E mellett pedig a Rózsa utcától a Vízmű sorig kaphatna aszfalt réteget
a gát. A kompközlekedéssel kapcsolatban elmondható az, hogy szolgáltató váltás
történt. A régi szolgáltatóval szemben pedig, az el nem számolt költségek okán pert
indítunk.
Kérdés merült fel arról, hogy a révek/kompok pályázat EU-s pénzeket jelent-e. Ezzel
kapcsolatban elmondható, hogy ezek nem
EU-s pályázati pénzek, a pályázatokat a
Belügyminisztérium írja ki. Ez pedig országosan nem több mint 300 millió Forint.
Folytatás a 4. oldalon »
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Közmeghallgatás összefoglaló
» Folytatás a 3. oldalról

A Surányi Duna-parton található révház
átépítése kapcsán hatósági eljárás lefolytatását kezdeményeztük a Szentendrei
Építésfelügyelet előtt. Az Építésfelügyelet
tájékoztatása szerint szabálytalan építkezés
miatt eljárást indítottak. Intézkedéseket a
hivatal addig nem szeretne, illetve nem tud
tenni, amíg a hatóság ebben döntést nem
hoz. Reményeink szerint az épület elbontásra kerül majd.
Az új szolgáltató pedig mobil konténer elhelyezését tervezi a révház helyett. A szolgáltató a surányi oldalon is 2-3 héten belül
ígéri a kompközlekedés elindítását. Most
úgy tűnik, hogy nagy igény van erre. Reméljük nem úgy fog alakulni, mint korábban, amikor a lakossági kezdeményezésre
elindított kompközlekedést azért kellett
leállítani, mert senki nem használta. A vállalkozóval kötött szerződés értelmében, ha
szükséges, esetleges támogatás biztosításával is szeretnénk biztosítani ezen járat működését, legalább a főszezonban. Örömteli
hír az is, hogy egy bérlettel lehet majd a
szolgáltató mindhárom járatát használni.
Pályázatot most is mindkét oldalra benyújtottunk.
Az új hídhelyy kijelölő tanulmányt a
HÉSZ-be is be kívánjuk tenni. Ez jövőbeni
megoldás lehet a ráfizetéses révközlekedés
kiküszöbölésére. Jelen pillanatban autós
híd építését teljes mértékben elutasítják.
Fontos bevételnek számít az, hogy a Tankerületnek havi 500 ezer Forintért tudjuk
kiadni a PRK négy termét. Ez az épület
üzemeltetéséhez nagyon fontos bevétel.
A plusz szolgáltatások okán, a Tankerület
felé már jeleztük azt, hogy ezen bérleti díjat tovább kell emelnünk. A Pázsit-tó és
az étterem is kiadásra került, 500 ezer
Forint/hónap áron. A működtetése az önkormányzat feladatellátási kötelezettségében nincs benne. Az elmúlt év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a bérbeadás
nagy terhet vett le a vállunkról.
Surány Fesztivál idén is lesz. Most adtunk be pályázatot a Minisztérium felé annak érdekében, hogy a Fesztivál ilyen módon legyen finanszírozható. Ezen ingyenes
rendezvények vagy támogatással, vagy
szponzorok bevonásával tudnak működni.
A szponzorok idecsábításához szükséges
tömeg befogadására azonban maga a Nap-

sugár tér nem alkalmas.
Több rendeletünk került módosításra. A
közterület-felügyelő munkavégzéséről
elmondható, hogy 25 esetben tett ebtartás
kapcsán intézkedést, 14 esetben zárult az
eljárás figyelmeztetéssel, a többi esetben
pedig pénzbírság kiszabására került sor.
Ugyanez a fajta erőteljesebb intézkedés
tapasztalható a boltok közelében történő
szeszesital-fogyasztás felszámolása során
is. Több esetben a rendőrséggel együtt történt intézkedés.
A csend-rendelet módosításáról elmondható az, hogy az lakossági jelzések
alapján történt. Nagyon sokan jelezték,
hogy vasárnaponként pihenni szeretnének. Természetesen a rendelet biztosítja
azt is, hogy a szükséges, zajjal járó munkákat, például fűnyírást más napokon el
lehessen végezni. Kérem azt, hogy ezekről
a honlapon, újságban közzétett dokumentumokból tájékozódjanak. A rendelet betarttatása érdekében, nyári időszakban a
közterület-felügyelő több ízben hétvégén
is szolgálatban van.
Rátérve az elektronikusan érkezett kérdésekre először Kökény Ákos úr kérdéseire
válaszolnék. A csatornázás teljes beruházási összegének 3%-a bankgaranciába
van letéve. Jelenleg a csatornaépítéssel
kapcsolatos az útjavításokat csak úgy lehet
elvégezni, ha hivatalos bejelentés érkezik,
és felelős műszaki ellenőr jelenlétében elbírálják, hogy a bejelentés, illetve a műszaki tartalom igényli-e az útjavítást. A surányi
utak jelen problémái ezért több esetben
egyelőre nem javíthatóak ilyen módon.
Ezért próbálunk most, többek között, a
levélben is jelzett utakon is folyamatosan
kisebb javításokat eszközölni átmenetileg.
A már korábban jelzett 10 millió Forintot
erre használjuk. A mart aszfaltozást azért
nem kezdtük el, mert jelenleg nincs annyi
pénz a költségvetésben, hogy ezt jó minőségben el tudjuk végezni. Illetve a megnyert csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó munkálatokat kell előbb befejezni. A
Nárcisz utca mart aszfaltozása pedig csak
ez után következhet. Az útépítéseknek
csak úgy van értelme, ha az út megfelelő
alappal és vízlevezetéssel rendelkezik. A
mart aszfaltból mindenhova szeretnénk
betenni, ahova csak lehet. Természetesen
a gerincút hálózat elsőbbséget élvez. Ezt
szakemberek, a forgalom felmérését köve-

tően alakították ki. Azt mi is tudjuk, hogy
a Szentendrei – sziget nagy lemaradásban
van a Duna másik oldalán található településekhez képest. A most nyert pályázati
pénzek a Pest megyei kompenzációs alapból származnak. Uniós pénzek ebben a
régióban biztosan nem lesznek. Egyetlen
lehetőség még a BM önerőalap támogatás,
melyből idén 300 millió Forintra nyújtunk
be kérelmet. Ebből a mart aszfalt megfelelően beépíthető lenne.
Az utak állapotát folyamatosan mérjük
fel. A bejelentésekre elég gyorsan próbálunk, tűzoltásszerű intézkedéseket tenni.
A mart aszfalt pedig azért nem kerül ezen
útszakaszokba beépítésre, mert megfelelő útalap nélkül az nagyon hamar tönkre
menne. Az útépítéseket kijelölt felelős
műszaki ellenőr ellenőrzi. Ő a megfelelő
műszaki tartalmi elvárások meglétét is. ,
mind az alpolgármester úr, mind Fazekas
János képviselő úr folyamatosan tárgyal.
A lomtalanítás elvégzése állami feladatellátásba tartozik. Ez nem önkormányzati
feladat tehát. Természetesen az egyoldalúan bejelentett elmaradása miatt közel 100
polgármester írt felháborodó levelet és tárgyal erről kéthetente a szolgáltatóval. Jött
ma egy olyan levél – mellyel nem tudok
egyetérteni – ebben az állt, hogy aki akarja,
másfél köbméter erejéig elviheti a lomokat
Kerepesre. Az első ígéretek szerint elektronikai hulladékgyűjtés már lesz. Mi is úgy
gondoljuk, hogy a szolgáltatás mértékének
csökkentése a díj csökkentését is kell, hogy
jelentse. Erről is tárgyalunk természetesen
a szolgáltatóval. Az egészségház tervezésével Quirin Andrásné építész, vezető
tervező lett megbízva. 3.850.000 Forint
az engedélyes tervek elkészítése. A kiviteli
tervek pedig 3.700.000 Forintba kerültek.
Ezek a pályázatban elszámolható költségek. A PRK-nál említett tervezési hibákkal
kapcsolatban el kell mondani azt, hogy a
csatorna, illetve közművek meg voltak eredetileg is tervezve. A nyomott vezeték a tó
oldalán megy. A környezetvédelmi hatóság
a rákötéskor jelezte, hogy ez, ezen az oldalon nem lehetséges. Ezért kértük szolgalmi
jog kijelölése mellett azt, hogy közvetlenül az átemelőbe kerülhessen bekötésre a
rendszer. A régi orvosi rendelőbe kis
műszerigényű rendelések helyezhetők el.
Erről még a Szentendrei Rendelőintézettel
folynak tárgyalások, így pontos informá-
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cióink még nekünk sincsenek arról, hogy
melyek lesznek azok. De ilyen lehet például bőrgyógyászati, dietetikus, allergológiai,
fizikoterápiás rendelések. Ezek a már most
meglévő, például a helyben történő vérvételi lehetőségekhez hasonló segítségek
lesznek. Szigetmonostor önkormányzatával készült megállapodás arról, hogy az ottani lakosok is igénybe tudják majd ezeket
a szolgáltatásokat venni. Az új orvosi rendelő pedig új műszerekkel felszerelt lesz,
melynek kiválasztásában természetesen az
orvosok, illetve a védőnő véleményét kikértük.
A révházzal kapcsolatban már jeleztem,
hogy az nem EU-s pályázati pénzből készült. Jeleztem továbbá, hogy reményeink
szerint az eljáró hatóság döntése alapján a
révház elbontható lesz. Az építtetővel, a korábbi szolgáltatóval szembeni pertárgy értéke jelenleg 3.400.000 Forint. Amennyiben a révház lebontható lesz, ezen bontási
költségeket is a per tárgyává kívánjuk ten-

ni. A Napsugár térr átalakítási terve már
korábban elkészült. Azt többször közzé is
tettük. Az engedélyes tervekkel pályázni
kívánunk. A tervek szerint körforgalmi jellegű lesz a tér, szélén színpad lesz elhelyezve. A meglévő trafót próbáljuk valamilyen
módon kiváltani. A terveket az ADU építész iroda készítette, 3.800.000 Forintért. A
rendezési tervben ez benne szerepelt, véleményezni lehetett korábban. Az Infraterv
által elkészített út tervek a Nárcisz, Harmat,
Gödszigeti, Tulipán utakról 11 millió Forintba kerültek. A hídkijelölő tanulmányt
a Speciál Terv készítette, ez egy tanulmány,
mely most a helyi építési szabályzat ilyen
formán való elfogadását segíti. Az ELMŰ
gallyazások után a zöldhulladék elszállítását az önkormányzat nem tudja felvállalni.
Ezzel kapcsolatban folyamatosan tárgyalunk a szolgáltatóval. igyekszünk egy olyan
megállapodást kötni, melynek keretében
nemcsak a zsákos, hanem egy nagyobb
mennyiségű zöldhulladék elszállítása is ré-
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sze lesz a szolgáltatásuknak. Ez a zöldhulladék egy központi lerakóban kerülhet majd
elhelyezésre. A központi lerakó helyének
kijelölése, a lerakás módjának kidolgozása
még folyamatban van. A vízbázisvédelem
megtartását figyelembe kell venni. A töltés
belső részének rendben tartása a tulajdonos, Kövízig feladata. Évente két kaszálást
vállalnak. Amennyiben pedig parlagfű jelenik meg a területen, arról a tulajdonost
azonnal értesítjük. A helyi építési szabályzat okán ezen a héten lakossági fórum tartási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Ennek kapcsán gondoltuk azt, hogy
megtartjuk a közmeghallgatást is. Elnézést
kérünk azoktól, akiknek ez az időpont
nem volt megfelelő, de olyan időpont, ami
mindenkinek jó nem is jelölhető ki. Azt továbbá el kell mondanom, hogy az önkormányzat minden egyes dolgozója mind
ügyfélfogadási időben, mind azon kívül is
mint eddig is, rendelkezésre áll.
KISBÍRÓ SZERKESZTŐSÉGE

Zajrendelet
Tisztelt Lakosság!
Az egyik közösségi oldalon meglepődve
tapasztaltuk, hogy – annak ellenére, hogy
rendszeres lakossági bejelentések okán településünk képviselő-testülete szigorított
a település zajrendeletén – többen azon
véleményüknek adtak hangot, hogy a
rendelet a hétvégi időszakra vonatkozóan
túlzottan szigorú és több mozgásteret kell
hagyni a lakosság számára.

Azt gondoljuk, hogy a rendelet megalkotására szükség volt, és az a kialakított keretek
között maximálisan szolgálja a településen
élők nyugalmát.
A rendelet 2017. év ősz végi módosítását
követően ez év május végéig volt az önkormányzat részéről egy hallgatólagos türelmi
időszak, amikor a közterület-felügyelő és a
rendőrség munkatársai csak figyelmeztetéseket alkalmaztak a rendelet megszegőivel
szemben.

2018. június 1-től azonban teljes erővel
fellépünk a rendelet betartatása érdekében,
azaz attól az időponttól kezdve a figyelmeztetéseken túlmenően előtérbe kerül a
helyszíni bírság, illetve közigazgatási eljárás
esetén közigazgatási bírság kiszabása a rendelet megszegőivel szemben.
Fentiekre tekintettel a rendeletben foglaltak szerint „magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenység (kertekben, kiskertekben,
valamint a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenység, úgy
mint motoros fakivágás, kertitraktor-járatás, fűnyírás, építőipari kéziés nagy gépek használata, stb.) hétköznapokon 8-19 óra, szombaton
délelőtt 9-12 óra, délután 15 és 19
óra között engedélyezett, vasárnap,
ünnepnapokon és munkaszüneti napokon tilos, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést.”
Kérjük Önöket, hogy zajrendeletünk betartására fordítsanak fokozott figyelmet,
különös tekintettel a vasárnapi időszakra
vonatkozóan!
Köszönettel:
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Lakossági levél és az arra adott válasz
a közvilágítás korszerűsítése kapcsán
„Tisztelt Jegyző Asszony, Polgármester úr!
A közmeghallgatáson elhangzott információk alapján, számításokat végeztem, a projekt
megtérülését és feltételezhető élettartamát illetően. Sajnos az Önkormányzat honlapján nem
találtam a projekt műszaki dokumentációját,
ezért hagyatkoznom kellett a a világhálon fellehető adatokra.
A közmeghallgatáson elhangzottak szerint
40millió forint a projekt költsége, amit részben
a mi befizetett adónkból, részben OTP hitelből
szeretnének megvalósítani. Az önök információja szerint jelenleg 7 millió forint a közvilágítás
éves világítási költsége, ami várhatóan 30% -al
csökken (2,1millió/év)
Ha a közel 40 millió forintos beruházást elosztom a évi 2,1 millió forintos megtakarítással,
akkor a megtérülés várható időtartama 19 év
lesz. Ha a napi 8 órás üzemidőt felszorzom
365 nappal és a megtérülés 19 évével (8 óra
× 365 nap × 19 év) akkor 55480 órát kapok.
Ami azért aggasztó, mert a LED lámpák élettartama megközelítőleg 50000 óra.
Tehát a megtérülés idejének végére, nagy valószínűséggel újra cserélni kell ezeket a lámpatesteket. (Ez esetben nem sporoltunk semmit) Ha
még számításba vesszük a LEDek exponenciálisan idővel arányosan csökkenő fényteljesítmenyét, akkor tovább csökken a projekt érteke.
Kérem önöket, ezek számítások és az önök
által ismert műszaki tartalom összevetésével,
vizsgálják felül a projekt létjogustságát! És kérem önöket, hogy míg ez meg nem történik és
a településen előkét nem tájékoztatják megfelelően, addig a projekthez szükséges hitelfelvételt
függeszék fel!
És továbbá szeretném kérni, hogy a településen
elők, nyaralók számára tegyék lehetővé a településen jelenleg zajló, és várható projektek műszaki dokumentációjának elérhetőségét.”
A levélírónak az alábbi válasz került megküldésre, melyet itt közzétesszük.
Az e-mailben küldött, a LED-es közvilágítást
érintő levelében feltett kérdéseire az alábbiakban válaszolok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó feladatok
körébe beletartozik a közvilágítás biztosítása. A jelenleg felszerelt lámpatesteket az
ELMŰ-től bérelte az önkormányzat, ezek el-

érték és meghaladták tervezett műszaki élettartamukat. Az ELMŰ nyilvántartása szerint
is 0 Ft a könyv szerinti értékük, valamint a
közvilágítási hálózat meghibásodási adatai is
egyre növekvő tendenciát mutattak. Ennek
okán szükségessé vált a közvilágítási hálózat rekonstrukciója, és igyekeztünk a lehető
legkedvezőbb megoldást választani, amely
az éves villamosenergia fogyasztásban is
megtakarítást eredményez. A korszerű LED
lámpák ilyenek, ellentétben a sima lámpatest
cserével, amely nem eredményezett volna
megtakarítást.
A beruházás megrendelője a Pro Pócsmegyer Kft, a közbeszerzési eljárás alapján a lámpatestek cseréjét végző kivitelező vállalkozó
a CYEB Energiakereskedő Kft. A beruházás
számláját a kivitelező faktoráltatja az OTP
Faktoringgal, a megrendelő a faktorcégnek
törleszt 3 éves fizetési konstrukcióban. A faktoring szerződésben az Önkormányzat kezesként szerepel. A faktorálás ún. adósságot
keletkeztető ügylet, melynek 10 Millió Ft-ot
meghaladó értéke miatt a Kormány engedélye szükséges, amelyet megkaptunk.
A beruházás összege (vállalkozási díj): bruttó 39 Millió Ft (nettó 30,9 Millió Ft; Áfa 8,3
Millió Ft). Az Áfa összegét a Pro Pócsmegyer
Kft. visszaigényelheti. A korszerűsítés tartalmaz 5 db oszlop erejéig közvilágítási hálózat
bővítést is a Megyeri fasoron. A korszerűsítést követően az energiamegtakarítás értéke
havi nettó 160 ezer Ft (évi 2 386 ezer Ft)
A lámpatestek élettartama a kivitelező tájékoztatása alapján: (L80) 100.000 h, míg
(L85)-nál 80.000 h. Magyarországon az
éves közvilágítási órák száma 3989 h, ezt figyelembe véve, a lámpák műszaki élettartama 20 év.
A beruházás Áfa tartalmát a megrendelő
visszaigényli, így a nettó beruházási összeg az
önkormányzat tényleges költsége. A költség
és az éves nettó megtakarítás hányadosaként
a megtérülés ideje 13 év, szemben az ön által
számolt 20 évvel. A fenti számítás alapján a
projekt megtérülését követően további 7
évig biztosítják a most felszerelésre kerülő
LED lámpatestek a közvilágítást.
Álláspontunk alapján ez egy kedvező, korszerű, de mindenképpen szükséges beruházás a
településen, és a számítások is ezt támasztják
alá. A Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
és a Képviselő-testület 2016. október 27-i

ülésén tárgyalta az erre vonatkozó előterjesztést, amely a fent leírt pénzügyi konstrukciót
tartalmazta.
2017. június 29-i ülésén úgy döntött, hogy
a közvilágítás rekonstrukciójának megrendelője, és a közbeszerzési eljárás során az
ajánlatkérő a Pro Pócsmegyer Kft. lesz. 2017.
decemberi ülésén a képviselő-testület jóváhagyta a háromoldalú vállalkozási szerződés
tervezetét. A vállalkozási szerződés 2017. december 27-én került aláírásra.
Látható, hogy a beruházás előkészítése 2016.
október óta folyt, és többször tárgyalta a képviselő-testület. Levelében megfogalmazott
kérés, miszerint a hitelfelvételt függesszük fel,
nem értelmezhető, mivel hitelt a beruházáshoz nem vesz fel az önkormányzat.
Ezúton szeretném felhívni a figyelmét arra,
hogy a beruházás az önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében zajlik éppen. A beruházással kapcsolatos bárminemű
döntés, amely annak felfüggesztését, felmondását érintené, a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Sem nekem mint polgármesternek, sem a jegyzőnek nincs sem jogalapja,
sem hatásköre a testületi döntést felülbírálni,
vagy azzal ellentétes gyakorlati lépést tenni.
Ez az önkormányzatiság lényege.
A képviselő-testületi döntések nyilvánosak,
a jegyzőkönyvek a honlapon elérhetőek. A
nyilvános képviselő-testületi ülések előterjesztései is nyilvánosak, azokba bárki betekinthet a Polgármesteri Hivatalban. A közvilágítás rekonstrukció dokumentumaiba
szintén bárki betekinthet, előzetesen egyeztetett időpontban a Polgármesteri Hivatalban, ill. a Pro Pócsmegyer Kft. irodájában a
PRK-ban.
Ugyanígy a jelenleg induló, ill. zajló beruházások műszaki dokumentációja szintén bárki
számára nyilvános, megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
Mivel nagyon nagy mennyiségű, ill. terjedelmű anyagokról van szó, ezek honlapon való
elhelyezése jelenleg még nem megoldható.
Kérem, hogy a jövőben kérdéseit, panaszait
a hivatalos elektronikus ügyintézési módon,
e-papír használatával, ügyfélkapun keresztül
nyújtsa be a hivatalhoz, mivel ez minősül hivatalos ügyintézésnek.
Bízom benne, hogy válaszom meggyőzte
Önt a projekt létjogosultságáról.
NÉMETH MIKLÓS – POLGÁRMESTER

2018. július

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

7

Csatornázás – Lakossági hozzájárulás csökkentése
2010. november 24-én, öt településen (
Leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu) megalakult a
Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat abból a célból, hogy részt vegyen
az érdekeltségi területén lévő szennyvízelvezetési, tisztítási és a hozzá kapcsolódó
víziközmű feladatok megvalósításában.
A Társulat 2018.május 22-i taggyűlése
megállapította, hogy az Alapszabályban
meghatározott közcélú feladatait végrehajtotta, ezért megindítja az elszámolási
eljárást.
8/2018.(05.22.)
/
(
) Tgy.számú
gy
határozat))
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése
megállapította, hogy a Társulat az
Alapszabályban meghatározott közcélú feladatait végrehajtotta, ezért a küldöttgyűlés a 160/1995. (XII.26.) sz.
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése
szerint az elszámolási eljárást megindítja. Az elszámolási eljárás kezdő időpontja a küldöttgyűlési határozat kelte.
A csatornázási projekt a Dunakanyari Csatornázási Társulás (Önkormányzatok), a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
önerő pályázatán elnyert támogatásokkal, a
megkötött támogatási szerződések tanúsága szerint, kisebb részben igényelt víziközmű-társulati önrészt, így az egy egységre
eső érdekeltségi hozzájárulás mértékét
csökkentette a taggyűlés.
5/2018.(05.22.)
/
(
) Tgy.számú
gy
határozat
az egy
gy egységre
gy g eső érdekeltségi
g hozzájjárulás módosításáról
1.) OTP-LTP lakás-takarékpénztári
szerződést kötött és a Társulat javára
engedményezési nyilatkozatot aláírt természetes személy érdekeltek esetében
az érdekeltségi hozzájárulás mértéke
140.000,-Ft/érdekeltségi egység, amely
tartalmazza az állami támogatást és a
kamatot is. A befizetés határideje: 2018.
november 30.
2.) Azon természetes személyek esetében, akik nem kötöttek lakás-takarékpénztári szerződést, az érdekeltségi
hozzájárulás mértéke 140.000,-Ft/érdekeltségi egység. A befizetés határideje:
2018.szeptember 30.
3.) Jogi személyek érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi összege 140.000,-

Ft/érdekeltségi egység. A befizetés határideje: 2018.szeptember 30.
6/2018.(05.22.)
/
(
) Tgy.számú
gy
határozat a
túlfizetések visszafizetéséről
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése akként dönt,
hogy az érdekelteknek a túlfizetéseik viszszafizetéséhez elsődlegesen bankszámlaszámról kell nyilatkozatot tenniük. A
Társulat az OTP-LTP szerződéssel nem
rendelkező érdekeltek esetében a nyilatkozattételt, az OTP-LTP-szerződéssel rendelkező érdekeltek esetében pedig a nyilatkozattételt és szerződéseik engedményezett
összegeinek Társulat bankszámlájára történő jóváírását követő 60 napon belül köteles
intézkedni a Társulatnál keletkezett túlfizetés visszafizetéséről.
7/2018.(05.22.)
/
(
) Tgy.számú
gy
határozat
az érdekeltségi
g hozzájárulás
j
csökkentésével kapcsolatos
p
egyes
gy részletszabályokról
y
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése akként
dönt, hogy az érdekeltségi hozzájárulás
összegének csökkentése kapcsán a túlfizetések, illetve az esetleges tartozások elszámolása során az alábbiak szerint kell
eljárni azon esetekben, amikor tulajdonosváltozás bejelentésére került sor:
Ha a tulajdonosváltozás-bejelentés az
eredeti kivetés alapján számított időarányos 140.000,-Ft-os fizetési kötelezettség esedékessé válása előtt (2015.július
31. előtt) történt meg, akkor a fizetési
kötelezettséget a régi és az új tulajdonos

között arányosítani kell. Abban az esetben, ha a tulajdonosváltozás az eredeti
kivetés alapján számított 140.000,- Ftos fizetési kötelezettség esedékessé válása után (2015. július 31. után) történt
meg, akkor a fizetési kötelezettség a régi
tulajdonost terheli. Ettől el lehet térni
abban az esetben, ha a korábbi és az új
tulajdonos közösen másként megállapodtak vagy az új tulajdonos vállalta a
fizetési kötelezettséget és ezt a Társulat
részére kinyilatkozta.
Tekintettel az 1995. évi LVII. törvény
IX. fejezet 35. § (2) bekezdésére – miszerint a víziközmű társulat tagjai az
érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb
jogcímen használó természetes vagy
jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek – a Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és LTP szerződéssel
nem rendelkező természetes személyek
esetében a túlfizetés visszatérítést az ingatlan tulajdonosa részére kell megállapítani.
Ettől el lehet térni abban az esetben, ha
a korábbi és az új tulajdonos másként
állapodtak meg és ezt a Társulat felé igazolják.
A Társulat az érdekeltségi hozzájárulás
csökkentéséről, a túlfizetések, illetve az
esetleges tartozások elszámolásáról, minden tagjának hivatalos értesítést küld.
SZŰR TÍMEA
DUNAKANYARI CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT
ELSZÁMOLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pócsmegyer Község Önkormányzat
79/2018.(V.29.) Ök. sz. határozata alapján igazgatási szünet miatt

2018. augusztus 13. – 25-ig
a Polgármesteri Hivatal zárva tart,
az ügyfélfogadás szünetel.
A hivatal ügyelet útján biztosítja a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást.
A szünet utáni első ügyfélfogadás: 2018. augusztus 27. hétfő
Megértésüket köszönjük, mindannyiuknak szép nyarat és jó pihenést kívánunk!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Megszaporodtak a gázvezeték szakítások a megyében
Az elmúlt hetekben több esetben is riasztották a megyei tűzoltókat gázvezeték szakítás
miatt. Csak ebben az évben a Pest Megyei
Katasztrófavédelem Igazgatóság tűzoltó
egységeinek tizennyolc esetnél kellett beavatkozniuk gázvezeték sérüléséből adódó
káreseményeknél.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen
káresetek döntő többsége emberi mulasztásra vezethető vissza, például a földmunkát
végzők nem kellő körültekintéssel járnak el.
Leggyakrabban tehát géppel, illetve kézzel
történő munkavégzés során sérül a gázvezeték, gyakori, hogy fűnyíróval vágják el a
kiálló földgázcsonkot. Az ilyen balesetek
mögött az előírások be nem tartása áll, hiszen a földmunkát végző cég vagy személy
sokszor nem szerzi be a területre vonatkozó
közműtérképet.
Az ilyen hibák, mulasztások komoly következményekkel járhatnak, hiszen a sérült vezetékből kiáramló gáz rendkívül gyúlékony,
robbanásveszélyes, gyakran szükség van a
környéken élők kitelepítésére. Átlagosan 1520 embernek kell ilyen eseteknél elhagynia

otthonát, a beavatkozás 10-15 tűzoltót és
három gépjárművet igényel, vagyis a gázvezeték-sérülés miatt keletkező károk felszámolása akár 100 ezer forintos plusz kiadást
is jelenthet a riasztott tűzoltóság számára.
Nem elhanyagolható szempont az sem,
hogy indokolt esetben a tűzoltó-parancsnokság köteles feljelentést tenni a rendőrségen, a károkozás szankciója súlyosabb
esetben több évig terjedő szabadságvesztés
is lehet.
A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a gázcsonk közelében körültekintőbb munka-

végzés (pl. fűnyírás) zajlik, illetve azzal, ha
a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése
előtt mindenki beszerzi az adott területre
vonatkozó közműtérképet, illetve egyeztet
a területileg illetékes földgáz szolgáltatóval.
A műanyag gázvezetéket kézi szerszámmal
is könnyű megsérteni, így minden esetben
fokozott figyelemmel kell eljárni, hiszen
a gázvezeték egyméteres körzetében csak
kézi szerszámokkal szabad dolgozni.
PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Pócsmegyeren a református templomban
2018. július 8.
Radnóti Róza és Ránki Fülöp
számos nemzetközi és hazai
zongoraverseny díjazottja

Junior Prima díjas
zongoraművész

négykezes zongora estje
2018. július 22.

Balogh Kálmán előadóestje
A zene a lélekről szól, a lélekről mesél” vallja a világot járó,
a cimbalmot népszerűsítő cimbalomművész

A hangversenyek este 7 órakor kezdődnek.
A belépés díjtalan, adományokat köszönettel elfogadunk
a Pócsmegyer gazdálkodás történetéről szóló könyv kiadására.
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Évzárás a Zöldsziget Általános Iskolában
„Végre elmúlt, ennek is vége,
Az iskola udvara üresen áll.
Vége az évnek, pont ez a lényeg,
A csomagom kész van, a küszöbön áll.”
Június 15-nek, az utolsó tanítási napnak
különleges csengése volt a diákok számára.
Minden tanuló nagyon várta, főleg, hogy
az időjárás sem kedvezett nekünk. Nagyon
nehéz volt a nagy melegben koncentrálni,
az utolsó dolgozatokat, szintfelmérőket jól
megírni, miközben kint hét ágra sütött a
nap, s a madárcsicsergés csalogatóan szólt
mindenkihez De végül sikerült. Visszatekintve az elmúlt hónapokra, elmondhatjuk, hogy sikeres volt, rengeteg tudással és
élménnyel gazdagodhattunk.
De nem csak tudással. Szeptemberben szépen kifestett tantermek várták a diákokat,
e mellett hatalmas meglepetésre a tornaterem poros parkettáját a szigetmonostori
önkormányzat kicseréltette sportburkoltra. Nagy volt az öröm, köszönjük Molnár
Zsolt polgármester úr és a szigetmonostori
önkormányzat támogatását, igyekszünk
vigyázni rá, hogy még sokáig élvezhessük.
A meglepetés Pócsmegyeren is folytatódott. Az idei tanévet már gyönyörű szép
új környezetben kezdhették meg az első és
másodikos évfolyamosok.
A pócsmegyeri önkormányzat ugyanis átadta használatra a PRK egy részét. A tanulók, a pedagógusok, és a szülők örömmel
vették birtokukba a szép tantermeket, a
tornacsarnokot. Köszönet Németh Miklós

polgármester úrnak, és a pócsmegyeri önkormányzatnak támogatásért, s köszönjük
Verebélyi Ákos tankerületi igazgató úrnak,
hogy lehetővé tette a gyors költözést.
Itt szeretném megköszönni a Pócsmegyer-Leányfalui Társegyházközségnek,
hogy hosszú évekig adott helyet iskolánk
tanulóinak. Szeretettel emlékezünk vissza a
„kis iskolára”, nagyon sok volt diákunk emlegeti még felnőtt korában is az ott eltöltött
feledhetetlen diákéveket.
A meglepetéseknek korán sincs vége. Az
SZMK elhatározta, hogy a pócsmegyeri iskola udvarára játékokat szeretne vásárolni.
Erre Alapítványi bált rendezett, melynek a
PRK adott otthont. Megható volt tapasztalni azt a nagyszerű összefogást, aminek
eredménye közel 1.100.000 forint lett.
Köszönet illeti a PRK-t, a szülők és a szülői munkaközösség-vezető Vácziné Varga
Hajnalka áldozatos munkáját. Jó érzés tudni, hogy az iskolánkba járó gyerekek szülei
mennyire magukénak érzik intézményünket, s ezért áldozatra is készek.
Reméljük az új játszóudvar sokáig emlékeztet bennünket erre a példaértékű összefogásra.
A tanévet 304 tanuló kezdte meg, év közben, ahogy lenni szokott, jöttek-mentek a
gyerekek, s végül 303 tanuló kapott bizonyítványt.
A 304 tanulóból az alsó tagozaton 24-en
kaptak kitűnő értékelést, s 33-an jelest. A
felső tagozaton 4 tanuló lett kitűnő, 8 jeles, és sajnos két tanulónak a nyáron még

készülnie kell ahhoz, hogy sikeres tanévet
zárhasson. Remélem a nyári készülődés
közben lesz idő a pihenésre, kikapcsolódásra is.
Intézményünk számára fontos a külső
megmérettetés. Jól szerepeltek diákjaink
a járási angol-versenyen. Földvári Blanka
első helyezést ért el a nyolcadikosok versenyén, ugyanitt Németh Ágoston 5. lett.
Szladki Rajmund második lett a hetedikesek között. Felkészítő tanáruk Bottlikné
Grósz Ágnes.
A hatodikosok közül Kovács Marcell
negyedik lett, Imre-Szabó Panna és Rueda-Hangay Emese holtversenyben nyolcadikok. Felkészítő tanáruk Kammerer Ágnes és Bottlikné Grósz Ágnes. Gratulálunk
az elért eredményhez.
Hagyományosan részt vettünk a XXIII.
Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyen Dunabogdányban. Földvári Blanka
az előkelő második helyet hozta el. Felkészítő tanára Kas Kriszta tanárnő volt.
Tanulóink egész éven keresztül részt vettek
a Tudásbajnokság országos versenyén. A
megyei versenyen is megállták a helyüket.
Szladki Rajmund angol haladó tantárgyból a 2. lett, Rueda-Hangay Emese történelemből 3., Lakatos Hanna Adél irodalomból 4. helyezést ért el. Pászti Zalán 1.
osztályos tanuló környezetismeretből 2.
lett. A többieknek sem kell szégyenkezniük, 6. és 28. hely között értek el szép eredményt, miközben a mezőnyben több száz
induló volt.
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Zalán e mellett a Teki-Totó országos matematika versenyen arany fokozatot ért el.
Gratulálunk nekik és a felkészítő tanáraiknak Bottlikné Grósz Ágnesnek, Csákó Tamarának és Nagy Zoltánnénak.
Idén a sportversenyek aktív résztvevői voltunk, remek eredményekkel:
Peiker Csenge tanulónk mezei futásból a
megyei versenyen ötödik lett. így az országos döntőbe jutott.
Májusban részt vettek diákjaink területi
többpróba versenyen. A lányok II. korcsoportban csapatban 2. helyezést, III. korcsoportban 3. helyezést értek el. Egyéni versenyben 3. lett Csiernik Szofi, Gubás Fanni
Virág pedig a III. korcsoportban az első helyen végzett, így tovább jutott a megyeire.
A fiúk versenyében egyéniben 2. helyezett
lett Kulcsár Konstantin, 3. helyezett Czobor Richárd.
A megyei versenyen Gubás Fanni a 600
m futásban bajnok lett, Peiker Csenge az
1500m futásban 3., Tatai Brendon távolugrásban 3. helyezést ért el. Peiker Panna is
dobogó közelben volt a 6. helyezésével. Az
első három helyezett továbbjutott az országos versenyre. Az országos megmérettetésen Peiker Csenge egyéni csúccsal a 14.
lett. Gubás Fanni és Tatai Brendon mind
ketten a 17. helyezést érték el.
Gratulálunk nekik és az őket felkészítő tanároknak, Karaffa Lászlónak és Takácsné
Szőke Erzsébetnek.
Eredményesen szerepelt az Art osztály
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó területi fesztiválján arany
minősítést kaptak, s meghívást Debrecenbe az országos találkozóra, ami nagyon sok
élményt adott a tanulóinknak. Köszönjük

Kas Kriszta tanárnőnek a sikeres munkát.
Az iskolai élet azonban nem csak a tanulásról szólt. Rengeteg közösségformáló
esemény volt, melyre szívesen emlékezünk. Hagyományaink szerint volt akadályverseny, karácsonyi ünnepély, farsang,
iskolanap, Zöldfülű Csepűrágók Pódiuma,
év végi kirándulás, osztályprogramok, soksok esemény, melyek színesítették életünket s melyre jó visszaemlékezni. Ezekhez
az eseményekhez nagyban hozzájárul a két
település önkormányzata. Anyagi támogatásukat köszönjük.
Művészeti iskolánk tanulói is rengeteg
eseményen vettek részt a tanév folyamán.
A hagyományos Piros lábos fesztivál, karácsonyi ünnepkör, a visegrádi néptánctalálkozó. E mellett rendszeresen felléptek a
nemzeti ünnepek iskolai és községi szintű
megemlékezésein. A szolfézsos tanulók
karácsonykor meglátogatták a Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház Gyermekosztályát és
a Leányfalui református szeretetotthon
lakóit, karácsonyi műsorral kedveskedtek
nekik, Tircsi Zsuzsa vezetésével. A találkozás nagyon megható volt, a kis betegek és
az idős emberek nagyon örültek az alkalomnak.
A nyár folyamán tanulóink több tábor
közül választhatnak. A német–magyar
nyelvművelő cseretábor idei helyszíne Németország. A gyerekek lázas izgalommal
készültek az utazásra egész évben. Földváriné Szentmiklóssy Aliz és Nagy Olívia kíséri el a tanulókat. reméljük rengeteg szép
élményben lesz részük, amit szeptemberben megosztanak velünk. E mellett a hasznos nyári szabadidő eltöltésében segítenek
az önkormányzatok, az egyházak. Remél-

jük sokan élnek ezekkel a lehetőségekkel.
Végezetül köszönöm mindenki munkáját, támogatását, hiszen bebizonyosodott,
hogy csapatmunkával tudunk igazi eredményeket elérni. Kívánok diáknak, szülőnek, pedagógusnak nagyon szép nyarat,
jó pihenést, s új erőt a folytatáshoz Szabó
Lőrinc szavaival:
„Szervusz hát, iskola,
iskola udvara,
könyv, lecke, pad –
Visszajön ősszel
új szeretettel
a siserehad.”
SZENTE SÁNDORNÉ – INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Gondolatok a könyvtárból
Pócsmegyer, tizennyolc június tizennégy,
csütörtök
Július tizenharmadikán este hat órától
Saád Katalin Hálóban című könyvéről
fogunk beszélgetni magával a szerzővel a
könyvtárban.
Műfaját tekintve a könyv egy háromkötetes családregény. Három generáció
szereplői elevenednek meg a lapokon, sorsukon keresztül pedig a huszadik századi
történelem. Azért lehet számunkra, akik
ezen a településen élünk, érdekes olvasmány, mert több fejezete Surányban játszódik, a regény-trilógia több szereplője itt
nyugszik a pócsmegyeri temetőben. Igaz,
megváltoztatta a neveket az írónő, Surányt
például Katányra keresztelte.
Antoly Endre, a könyv egyik szereplője,
Vácról vonatozik hazafelé, amikor Gödnél
megveszi azt a bizonyos sorsfordító földdarabot.
Antoly Endre fia, Bandi, elesik az orosz
harctéren.
Antoly Endre lánya, Olga, ígéretes színésznő lesz. Játszik a Meseautóban, feltűnik Jávor Pál oldalán az Uz Bencében, tagja
a Vígszínház társulatának. Feleségül megy
Büser Arnoldhoz, a Válaszút főszerkesztőjéhez, aki a trilógia főszereplője talán. Születik három gyermekük, a középsőt Lucának hívják.
A könyvben elejtett utalások nyomozásra sarkalltak, így leltem fel a szereplők igazi
nevét honlapokon, sírokon és emléktáblákon.
A könyvbemutatón talán arra a kérdésre is választ kapunk, hogy mi a kapcsolat
Büser Luca és Saád Katalin, szereplő és
szerző között.
FARKAS ARNOLD LEVENTE

Telekvásárlás egykor.
Részlet Saád Katalin Hálóban című regényéből.
„Egy alkalommal a híres váci kocsmatulajdonos vendégeskedett a Makra-pipában.
Ritka jó kedve lehetett, mert aki csak ott
volt aznap – mindenkit meghívott Vácra
egy marhapörköltre.
Apus már másnap, vasárnap útra kelt Vácra,
hadd menjenek az Antolyk ezúttal nélküle
a meccsre! Azért se búsult, hogy a felesége
nem tart vele.

Különös előérzettel vágott neki az útnak.
Remekül érezte magát egész idő alatt, öszszebarátkozott a kocsmárossal, s rózsás
kedélye még akkor is kitartott, amikor újra
helyet foglalt a vonaton. Egybeszabott, fapados vagon volt, minden négy üléshez
egy lehajtható asztalka tartozott. Hirtelen
ott feküdt rajta kiterítve egy térkép. Nem
igazi térkép, csak amolyan kézzel rajzolt.
Megyer üdülőtelepének, Katánynak volt
a helyszínrajza. Területbeosztás helyrajzi
számokkal. Rengeteg pici kocka számokkal sűrűn tele. Endre nem túl sok mindent
tudott elolvasni a pauszpapíron, csak az évszámot, 1931-et és hogy „Faragó és Hajnal” mérnöki irodája.
– Mi volna ez? – kérdi barátkozó hangulatban Antoly Endre.
– Telekvásárlási lehetőség, olcsón, akár
részletre is – hangzik a válasz, s az útitárs bemutatkozik, ő az egyik mérnök.
– És hol lennének ezek a telkek? – firtatja a banktisztviselő. Villámcsapásként éri a
felismerés, hogy nem hibádzott az előérzete.
– Katányban. Itt szemben – folytatja a
mérnök, kicsit ugrató hangnemben, mert
nem nehéz kitalálnia Endréről, hogy kapatos.- Itt helyben is leköthet egyet, uram
– kapacitálja.
Endre kinézett az ablakon, s látta, hogy a
vonat Gödön áll, elolvasta a táblán.
– Tehát pontosan itt szemben? – Endre fölállt, hogy jobban szemügyre vehesse, de hiába meresztgette a szemét, semmit nem látott,
ami bármivel is szemben lenne.

– Itt leszáll, lesétál a Nagy-Duna-ághoz,
átkel a réven. A szigeten vannak a telkek.
A földbirtokos Katányi bízta meg az irodánkat, hogy parcellázzuk fel a birtokát.
A nagyfia belefulladt a folyóba, a tájára se
akar jönni többé a vidéknek.
– Hm… éppenséggel nekem is van
fiam… – tűnődik el Endre. A vonat még
mindig áll. Bandira gondol, a Bandit látja, s
a fiú elé levágódik egy ködfüggöny, amely
eltakarja előle. Az apa szíve összeszorul az
aggodalomtól. A vonat nagyot rándulva
megindul, Endre szemét elönti a könny
– az alkoholt fogyasztott ember könnyen
elérzékenyül –, s hogy a mérnök ne vegye
észre, kibámul az ablakon a Duna felé. Túl
a szigeten élesen kirajzolódnak a Pilis hegyei. A hegyek még mindig hiányoznak –
állapítja meg magában.
– Csak nem a szerencsétlen fiú sorsa indította meg? – csodálkozik Endre érzelmi
viharán a mérnök.
– Erdő van? – Endre úrrá lett a hangján
és nem méltatja feleletre az okvetetlenkedő kérdést.
– A mérnök a ceruzája hegyét lenyomja
egy krikszkraksz mellé.
– Itt kezdődik a községi erdő. A sziget
kellős közepén.
Endre odaszorítja a mutatóujját az erdőnek nevezett üres kocka mellé.
– Ezt a telket szeretném. – Előveszi pénztárcáját, hogy odaadja az első részletet.
A telekvásárlás lázba hozta Loncit. Alig
várta, csak múlna már el a tavasz is és a
birtokukba vehessék. Apus és Anyus egy
új földrész felfedezőiként érkeztek a helyszínre. Örültek a kivénhedt szőlőtőkéknek
s alattuk a futóhomoknak. Új korszak köszöntött az életükbe.”

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki
részvételével megtisztelt
a 80. születésnapomon tartott versmondó-estemen, valamint visszaemlékezéseim IV.: kötetének bemutatásán.
Külön köszönöm a Nyugdíjas Klub
tagjainak megható meglepetését és
jókívánságait.
Dr. Kiss András
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A Nyugdíjas klub hírei
Eljött a nagy nap, május 26-a, a meghirdetett főzőverseny napja, melyre a klub
tagjai nagy izgalommal készültek. Az időjárás kedvezett a szabad téren rendezett
eseménynek, ragyogó napsütéssel növelte
jókedvünket. A versenyen 5 csapat mérte
össze főzőtudományát, egyenként 2-2 db
gyönyörű friss csirke sütésében, főzésében,
rafinált fűszerezésében.
A 4 tagú zsűri,- melynek elnöke Horváth
László, tagjai: Nagyné Ürmös Ildikó, Porst Pál és Nánásiné Kati voltak,- úgy határozott, hogy mind az öt induló csapatot
minősíti, és miután mindegyikük főztjét
kiválónak értékelte, mind az öt csapatot jutalomban részesítette.
1. helyezett lett Kulcsár Jánosné Marika és Jungelné Marika
2. helyezett Jerkó Sándor és párja,
különleges kínai jellegű étellel
3. helyezett Horváth Jánosné Zsuzsa
és Sebestyén Ildikó

4. helyezett Horváth János és Endrő- rakozást az ellenszolgáltatás nélkül adott
csirkékkel. Köszönjük!
di Gyula
SÁGHI LAJOSNÉ ZSUZSI BESZÁMOLÓJÁT ÖSSZEFOGLALTA
5. helyezett Németh István, Balla
CSEMYK
Peti és csapata
6. helyen a Nyugdíjas Klub csapata kullogott, tagjai: Szalai Sándor,
Nyugdíjas találkozó!
Szalai István, Sághi Lajos, Kulcsár
János.
Július 21-én 19 órakor
A helyezettek asztali lámpát, konyhaedényt, edényfogó kesztyűt, konyharuhát nyugdíjas találkozó lesz élő zenével
és pezsgőt kaptak.
a Kollár ház udvarában!
Eredetileg zsűritag lett volna Csémy IstSzeretettel várja a kedves klubtagokat
vánné Kati is, azonban egy, a Rendezvénya Nyugdíjas Klub vezetősége.
központban tartott nagy esküvő munkahelyére szólította. Helyére Nagyné Ürmös
Ildikó állt a zsűrizés során.
A finom ételek kóstolása és elfogyasztása
Köszönetnyilvánítás
után jó hangulatban zeneszó mellett nem
A Nyugdíjas klub köszönetét fejezi ki
maradhatott el a tánc sem.
A Nyugdíjas Klub ezúton mond köszö- Mohai Nellinek a főzőverseny igényes
netet a Pánczél házaspárnak, akik nagylel- plakátjának ajándékként való elkészítékűségükkel lehetővé tették a remek szó- séért.

Az anyatejes táplálás a legjobb
A pócsmegyeri védőnő jó tanácsai
A szoptatás a legjobb megelőzés az allergia és gyulladásos bélbetegségek ellen –
A pócsmegyeri védőnő jó tanácsai
Anyatejes táplálás az egészséges bélflóra
titka. Az anyatej hozzájárul a gyermek
egészséges bélflórájának kialakulásához,
a jótékony tejsavbaktériumok megtelepedéséhez, ezzel is támogatva az immunrendszer fejlődését, a betegségek
megelőzését – bizonyította be egy dán
kutatócsoport. Pócsmegyeren is különleges figyelmet fordít arra a védőnő,
hogy a csecsemőket, ha lehet, eleinte
csak anyatejjel táplálják az édesanyák.
Csecsemőkorban a legjobb, hogyha az anya
tényleg csak szoptatja gyermekét hat hónapos korig – ajánlja az anyukáknak Gyöngyösiné Baranyi Marika védőnő. A kicsik
szervezete ugyanis ezt a táplálékot tudja a
legjobban hasznosítani és lebontani és személyre szabottan nekik készül, miközben
segít a bélflóra egészséges kialakulásában az
egész szoptatás folyamata.
Az újszülött csecsemő bélrendszerében
még nincsenek baktériumok, ezek a táplálkozás során, fokozatosan jelennek meg, így

fejlődik és változik a bélflóra. Sőt a szoptatás
befejezésének, és a hozzátáplálás megkezdésének időszakában – a gyermek 9 és 18
hónapos kora közt – a bél baktérium öszszetételében jelentős változások figyelhetők
meg. Az intenzív változás időszaka egészen
3 éves korig tart, addigra a bélflóra összetétele állandóbbá, stabilabbá válik – írja az
allergiaközpont.hu.
A legtökéletesebb táplálék a gyermek számára az anyatej, mely hosszú távú védelmet
nyújt és a későbbi életkorban is segíti az elhízás, allergia, gyulladásos bélbetegségek és
a cukorbetegség megelőzését. Az immunrendszer megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen az egészséges bélflóra, az anyatej
pedig ennek kialakításában játszik szerepet.

Hazánkban a gyermekorvosok, védőnők,
civil szervezetek is csatlakoztak ahhoz a prevenciós programhoz melynek jelszava: „az
első 1000 nap táplálása megelőzi a későbbiekben kialakuló egyre inkább elterjedt civilizációs
betegségeket, az allergiát, az elhízást, cukorbetegséget, szív és érrendszeri megbetegedéseket”. A
prevenció fontos eszközeként jelölték meg
a megfelelő terhes gondozást és újszülött
kortól kezdve a kedvező bélflóra kialakulásának elősegítését.
Hogyha valakinek nincs teje, vagy valamiért elapad akkor pre- és probiotikummal
dúsított tápszer segítheti a jótékony baktériumok megtelepedését a bélben. Későbbi
életkorban – ha a gyermeknél a tejtermékek
fogyasztása nem okoz panaszt – érdemes
napi egy-egy étkezést joghurttal, túróval,
kefirrel kiegészíteni. Ha ez nem megoldható, a pre- és probiotikumokat kiegészítésként is adhatjuk tabletta, vagy kisebbeknek
por formájában, de ennél a lépésnél fontos,
hogy előtte orvos vizsgálja meg a kisgyereket és szakember adjon utasítást a tejtermékek elhagyására.
B.G.B.
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Gyógynövényes elsősegély, ﬁnomságok
– 2. rész, és néhány szó az allergiáról
A következő gyógynövényekről és házi
szerekről szeretnék még írni: bodza, aloé
vera, svédkeserű, orbáncfű, galagonya, vörös here, kányazsombor.
A bodzabotot régen töréseknél használták sínnek a népgyógyászatban, illetve
már Cato is leírt egy varázsszöveget is
tartalmazó csontforrasztási szertartást .
Szerencsére a sínberakást még nem kellett
kipróbálnom, de zúzódásra használtam
már bodzavirág teás lemosást. Ugyanezt
tudja a levele is, amit, ahogy eddig írtam
megtörjük-meggyötörjük és rárakjuk a sérült részre.
Nálunk otthon az ablakban sok kisebb-nagyobb aloe vera növényke csücsül, ha
leforrázzuk magunkat, akkor levágok egy
levelet, és a benne levő zselés anyaggal
kenegetem a lassan csorgatott hideg vízzel
már előtte lehűtött bőrterületet.
Tartsunk otthon svédkeserűt,t komoly
darázs, bögöly csípésekre a legjobb segítség, borogatást kell rá rakni hígítatlanul:
lányomat a szemöldök alatti lágyrésznél
csípte meg darázs, azonnal beborogattam
és 20 perc múlva nyoma sem volt a borogatásnak köszönhetően.
Orbáncfűről egy kicsit bővebben írok,
mert sokrétű hatása miatt az egyik kedvenc gyógynövényem. Orbáncfűből olajat és tinktúrát is készítek. Tinktúrát télen
gyakran használjuk belsőleg napi szinten,
5 cseppet – jó a téli levertség ellen, de immunrendszerünket is támogatja – betegségmegelőzésre veszélytelenebb mint az
echinacea. Hasonlóan a Bachvirágterápiás
elsősegélyszerhez, ha valamilyen „trauma”, testi vagy lelki éri az embert szintén
jó szolgálatot tesz. Az orbáncfűolaj pedig
külső sebkezelésre jó, különösen ha ideget
is érint a sérülés. Nem saját tapasztalat, de
jól dokumentált a tetanusz megelőző és
gyógyító hatása. London bombázásakor
használták a sérülések ellátására a második
világháborúban. Rovarcsípés, vérző sebek,
gyulladás, égési sebek, felfekvés, ekcémák
(nedves és száraz), izomgörcs (olaját maszszírozva), túlerőltetés, hát fájdalom, ízületi
fájdalom, köszvény – mindezekben az esetekben az olaját, vagy erős teáját használjuk
külsőleg, illetve a tinktúrát belsőleg. Az
orbáncfű teáját ne igyuk a tavaszi-nyári-kora őszi időszakban, amikor már-még süt a

nap, mert fényérzékenységet okoz. Májusban ittam a teáját, kiültem két órára a napra
és felhólyagosodott a bőröm. Használjuk
inkább a tinktúrát, azonnal hat, és nem
okoz fényérzékenységet. Otthoni szüléseknél is használják az orbáncfű olajat. Az
olajos kivonat készítéséről már írtam egy
korábbi cikkben.
Mindkét változó korban hasznos: kamaszodás és menopauza. A hormon eredetű
zsíros göböket, pattanásokat szünteti –
külsőleg olaj, belsőleg tinktúra formájában
használjuk. Az orbáncfű segít a lábadozóknak, gyenge alkatúaknak, összehangolja
az emésztőszerveink munkáját. Segíti a
tápanyagok felszívódását. Gyomorfekélyeseknek javallott a tea fogyasztása, lehetőleg
este, hogy ne alakuljon ki a fényérzékenység, de 1-5 cseppnyi tinktúrát is érdemes
kipróbálni, ne éhgyomorra. A tinktúrát
mindig addig tartjuk a szájunkban, amíg
csak bírjuk, és utána nyeljük csak le, mert
onnan könnyen-gyorsan felszívódik. Savproblémáknál (kevés vagy sok) normalizál. Puffadásra is jó. Stresszes időszakokban
pl. vizsgaidőszak  érdemes segítségül
hívni, az idegeink meg fogják köszönni. Ő
egy karmester-növény: a különböző működéseinket összhangba hozza. Hat a Napfonatra, talán ennek köszönheti e sokrétű
emésztőrendszeri hatását.
Galagonya teát minden 40 év körüli
embernek érdemes inni. Nem csupán és
elsősorban vérnyomáscsökkentő, hanem
erősíti a szívet, segíti a szívizom munkáját.
Azoknak, akiknek a szíve időjárásra érzé-

kenyen reagál igyék a bogyójából készült
forrázatát, rendszeresen. Legalább egy
órára hagyják állni, és csak utána szűrjék
le, még jobb ha reggel készítik a forrázatot és este isszák meg(12óra). Galagonya
tinktúra pedig gyorssegély lehet a hasonló
panaszokban. Édesanyám érzékeny a hidegfrontra, ilyenkor galagonyatinktúrával
előzi meg a bajt.
Vörös here egyik jól felismerhető ehető
növényünk, fontos gyógynövényünk is
– erről egy másik cikkben lesz szó. Szinte
mindenhol megtalálható, finom, visszafogja a savat, tehát nagy segítség, ha a készleteink fogytán vannak már egy kirándulás alkalmával. Virágát esszük, darázs nélkül .
A másik ehető növényünk a kányazsombor,
r enyhe fokhagymaíze van, szendvics
mellé mindig szedünk a kirándulásaink során, ő inkább a félárnyékot kedveli. Bespájzolni nem érdemes belőle, mert leszedés
után egy órával már megkeseredik – saját
tapasztalat .
Családunkban nincs allergiás, de mivel
sokan kértek, hogy írjak róla, szeretnék végezetül egy rövid összefoglalót adni erről a
témáról. Az allergia levetkőzése hosszú folyamat, hosszú hónapokban, inkább években kell gondolkozni.
Általános, sokféle allergiára ható gyógynövény az útifű, csalán, zsurló. Csalánnal
egyébként is érdemes indítani, tisztít és
formába hozza a szervezetet. Csak virágzás előtti csalánt használjunk, legjobb, ha
magunk gyűjtjük, hiszen így biztos, hogy a
zsenge hajtásokra teszünk szert. Zsurlóból
is a zsenge korai felső részét használjuk. Ha
boltba vesszük e két növényt, akkor maximum egy hónap – hat hétig ihatjuk őket.
Három speciális tünetre, illetve kiváltó
okra ható növényt említenék még meg.
Macskaszőr allergia ellen az aranyvessző,
szénanátha ellen pedig a parlagfű segíthet
(a parlagfű latin neve Ambrozia – az Istenek Eledele  – virágzás előtti levelét kell
kis, majd növekvő adagokban rágcsálni,
hogy lassan hozzászokjon a szervezet). Végül a penész allergiáról… propolisz,
z illetve az erdei szamóca levele járulhat hozzá
a gyógyuláshoz. Köszönöm a figyelmet és
jó egészséget kívánok.
TÓTHNÉ RÉKA
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Hogy megnőtt ez a gyerek!
Szokásos rovatunkban Dr. Irsai Éva ortopéd főorvos Asszony tanácsait olvashatjuk. Doktornő minden évben, így idén is,
Pócsmegyeren, az egészségnapon is várja
a hozzá fordulókat. Intézményünk ortopédiai osztályán az ellátás beutaló köteles, így
panaszaikkal először keressék fel háziorvosukat, házi gyermekorvosukat.
„Hogy megnőtt ez a gyerek”! Nagyon sokszor
halljuk ezt a mondatot, de nem gondolunk
arra, hogy mi minden kell az egészséges fejlődéshez. Most megpróbálom összefoglalni a mozgásszervi lehetőségeket csecsemőkortól a felnőtté válásig.
A házi gyermekorvos a 6 hetes babákat –
ideális esetben- beutalja az ortopédiára,
ahol csípőszűrést végzünk rajtuk. Napjainkban szerencsére a vizsgálatok nagy része
mindenki örömére negatív eredménnyel
zárul. Ahol kisebb eltérés van a csípő mozgásában, ott tornát ajánlunk, ahol nagyobb
a mozgás beszűkülés, ott terpesz pelenkát,
nagy eltérés esetén Pavlik kengyelt. Fizikális vizsgálat után, ha az előírt terápia nem
használt, röntgenfelvétellel kiértékeljük az
eltérés okát, és előírjuk a szükséges kezeléseket. Ma már sok esetben nézik a csecsemőket ultrahang segítségével, amibe a
csípővizsgálata is beletartozhat. Kis elváltozásoknál kiválthatja a röntgenvizsgálatot.
3 éves kor után kezd a gyermek lábboltozata kialakulni. Előtte a talpuk lapos, sokszor
befelé dől a bokájuk, lábujjhegyen járnak.
Ezek a tünetek nyugtalanítják a szülőket,
nagyszülőket. Ilyenkor a szakorvos kellő
felvilágosítás után megnyugtatja a szülőket. Nem érdemes extra cipőket venni az
egészséges gyereknek, de ha panaszaik
vannak (hát, térd fájdalmakat említenek),
akkor érdemes felkeresni az ortopédiát, és
ott, ha szükséges, felírnak betétet a gyermeknek. Ortopéd cipőre bénulásos tünetek vagy deformált, extrém bedőlő lábnál
lehet szükség. A betéttel biztosítjuk a láb
anatómiai állását, megelőzzük a felnőttkori
lábfájást.
Iskolai szűrések alkalmával azt látjuk, hogy
a gyerekek görbén állnak, rossz a tartásuk.
Ennek a kialakulásához hozzájárul a mozgásszegény életmód, a súlyos és sokszor
helytelenül viselt iskolatáska, a túlsúly, valamint a gyors növekedés is.
Fontos a gerincük évenkénti vizsgálata. Ehhez első lépésben, „csak” hozzáértő szem

kell. Szerencsére, intézményünk ellátási
körzetéhez tartozó iskolák igénylik a szűrővizsgálatokat, amit mi nagy örömmel meg
is teszünk, így nem kell minden gyereket
Szentendrére behozni, ha nem igényel további ellátást.
10-12 éves korban jelentkezhetnek a gerincferdülés első tünetei. Ma még nem
tudjuk, hogy mi okozza, meddig romlik.
Feladatunk, hogy erősítsük, védjük a gerincet. Ebben a korban a gyermekek gyorsan
nőnek, a hirtelen növekedés kivédésében
nem elég az erős hátizom. A gyógytorna,
gyógyúszás sokat segít. Tekintettel arra,
hogy a gerincnek a legrosszabb az ülés,
így iskola után állva, hason fekve olvasson,
tévézzen a gyerkőc, és mozogjon nagyon
sokat!
A leírt megelőzések mellett is van olyan
súlyos formája a gerincferdülésnek, amikor
fűző viselés, valamint műtéti beavatkozás is
szükségessé válhat.

A mai gyerekek mozgásszegény élete mellett az elhízás is igen nagy probléma. A
szülőknek tisztáznia kell, hogy miből ered
a gyermek túlsúlya (genetikai, hormonális,
vagy éppen a túl sok és nem megfelelő táplálék bevitele). Az elhízás nem csak ortopédia betegségeket generál. Nagyon hamar
kialakulhat cukorbetegség, majd felnőtt
korban esetleg egy meddőség is. Gyermekkorban még könnyen változtathatunk gyermekeink, és magunk rossz szokásain, mert
a példa követendő a gyermekek számára (a
jó és a rossz is!)
A legtöbb gyermek egészséges és úgy is
nő fel. Ez a cikk a szülők figyelmét akarja
felhívni, hogy a gyermek panaszának nem
csak a másnapi matekdolgozat lehet az oka,
de túlzásba se kell esni és addig vinni orvostól orvosig még nem „találnak” valamit.
A sport előnyös, de vegyük figyelembe azt
is, hogy a gyerek mit és milyen mértékben
szeretne csinálni. Ne feledjük: „ép testben
ép lélek”.
Mi, itt a Dunakanyar szívében igen jó helyzetben vagyunk. Elérhető távolságban minden lehetőség adott, a prevencióhoz és a
gyógyuláshoz is. Éljünk vele!
Dr. Irsai Éva rendelési ideje is megtalálható
a www.szei.szentendre.hu honlapon, melyet kollégáink folyamatosan frissítenek az
Önök kényelme és jobb ellátása érdekében.
Indulás előtt érdemes tájékozódni, főleg
most, a nyári szabadságok idején!
Továbbra is várjuk a kisbiro@pocsmegyer.
@p
gy
hu e-mail címre egészséggel kapcsolatos
kérdéseiket.
E. ZS.
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Csobbanás a múltba
Miről mesélhetnének a helybéli házak, utcák,
emberek; mi mindent látott egykor a Szigetet
ölelő folyó? A Malom-Alom tanulócsoport diákjai állandó rovatukban a múltat kutatják.
Ezúttal Fazekas Gergely zenetörténészt hívtuk
meg egy beszélgetésre, hogy a Pócsmegyeren is
megfordult Franz Schubertről meséljen a gyerekeknek.
A Kedves Olvasó előtt bizonyára ismert,
hogy Schubert, aki Zselízen az Esterházy család leányait tanította zongorázni,
megfordult Pócsmegyeren, illetve Leányfalu-pusztán a szüreti mulatságon, ahogy
erről az egykori Esterházy tiszttartó ház
oldalára a 2013-ban kihelyezett emléktábla is megemlékezik. Ősszel lesz éppen kétszáz éve, hogy a bécsi klasszicizmus utolsó
mestere (illetve az első romantikus zeneköltő) a Szentendrei-szigeten járt. Ennek
apropóján hívtuk meg a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanárát, hogy tanulókörünk
apróbb-nagyobb diákjai is halljanak valamit Schubertről és Schuberttől. Fazekas
Gergely örömmel vállalkozott a feladatra,
egyrészt volt már jó néhány örömteli találkozása kisebb kalandorokkal, akik a komolyzene területére tévedtek (hosszú időn
át programkoordinátora volt a Liszt-kukacok Akadémiájának, a Zeneakadémia ifjúsági programsorozatának), másrészt erős
leányfalusi kötődése van – de erre majd
a beszélgetés végén fog fény derülni. A
találkozónak a Leányfalusi Faluház adott
otthont.
Mindenekelőtt tisztázni kellett: mi fán
terem az a zeneszerző. Mint megtudtuk,
a kotta az a nyom, amit maga után hagy,
s Schubert esetében ez különösen jelentős, mivel több mint ezer művet alkotott
rövid élete során (31 éves korában halt
meg), s ebből kb.600 dal, s egyik szebb,
mint a másik! (Gyors fejszámolás: ha egy
sikeres könnyűzenei együttes tíz éven át
évente kihoz egy albumot, mondjuk 13
számmal, akkor még mindig csak 130-nál
tartunk…)
Természetesen mi is meghallgattuk a Pisztráng c. dalt, német nyelven, úgyhogy a
gyerekek a zene alapján találgatták, milyen
állat „hallható” ki a sorok közül. Nyuszi,
őzike, béka s közben a szirmok kergetőzése a tavaszi szélben: mind-mind „megfejtésévé” vált a fürge hangoknak. Aztán

következett a Pisztráng ötös, amelyben
már a kamarazene hangszereit is találgatni lehetett (sikerrel). Figyeltük, hogyan
szövi bele a zenébe Schubert a sokak által
kedvelt és fütyörészett dallamot (noha a
zenekritikusok akkortájt mélyen lenézték
a dalformát), s megtudtuk, hogy mi is volt
valójában a schubertiáda: zenés, borozgatós, viccelődős társasági összejövetel, amelyeken Schubert együtt mulatott a többiekkel, s közben játszotta-költötte gyönyörű
műveit.
Aztán következett az Impromptu: követtük, hogyan változik a dallam… a derűs,
légiesen könnyed zene hogyan nehezül el,
válik borongóssá, majd újra megvidámodik, mintha kiderülne az ég, de már soha
sem lesz olyan, mint legelőször, hiszen
már hallottuk a szomorút, a fájdalmasat…
Van olyan, hogy nincs konkrét „megfejtés”,
mindenkinek más jut eszébe – magyarázta
Gergő –, de csak szól a zene egy pár percig,
s az ember máris jobban érzi magát.
Végül a zeneköltő egyik utolsó szimfóniájából következett egy részlet, a 9. „Nagy”

C-dúr szimfóniából, amelyet maga a szerző sohasem hallhatott előadva. Halála után
tíz évvel bukkant rá Robert Schumann és
Felix Mendelssohn-Bartholdy vezényletével került először közönség elé. A nagyzenekari mű hangszereit végigsorolva lelkesen figyelték a gyerekek a felcsendülő
muzsikát, s rögtön megjelent előttük a Star
Wars. Nem véletlen, mondta a zenetörténész, mivel John Williams zeneszerző is
szimfonikus zenekarra komponálja filmzenéit és sokat tanult elődeitől. Sokszor
Gergő is úgy érzi, Schubert valójában kortársunk és itt van velünk.
S ha már a jelenre tértünk, s lassan véget
ért a zenehallgatás, megkérdeztük, mi köti
Fazekas Gergelyt Leányfaluhoz. Nagyapja
két éves volt, mikor a család birtokába került egy présházból átalakított nyaraló (a
dédapa egyébként Nagy Adorján színész
volt, ez már e sorok írójának megjegyzése),
s ő is éppen kétéves korától nyaral itt minden évben. Nem „mumpic”, mert ahogy
nagyapja mondta: a mumpicok nem igazi
leányfalusiak, ők azok, akik cipőt húznak
a murván és nem fürdenek a Dunában,
mert „hideg”. A Duna sohasem lehet hideg
– hangzott a nagyapai tanítás -, tavasztól
őszig jó, kivéve, ha az ember mumpic…
Új tudásunkkal, fülünkben még Schubert
zenéjével vidáman rohamoztuk meg a legközelebbi fagylaltozót.
HEINDL VERA – MALOM-ALOM TANULÓCSOPORT
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Dióliget 2017
2017 tavaszán Pócsmegyer és Surány lakóinak anyagi támogatásával az Önkormányzat tulajdonában lévő területen (kb.
7.000m2) 51 darab diófát ültettünk. Minden diófa él és fejlődik és a későbbiekben
a termésével a közösséget fogja szolgálni.
Tavaly egy diófát baleset ért, fűnyírás közben kivágták. Azonnal pótoltuk egy megvásárolt ugyanilyen fával. A balesetes fa
kiásása közben jó volt látni, hogy 6-7 hónap alatt méteres gyökeret eresztett. Tehát
valószínű, hogy a társainak is ilyen mély
gyökerei vannak.
Az elmúlt évben 5x öntöztettük meg a fákat, ami 500.00 Ft + ÁFA, azaz 635.000
Ft-ba került. Alkalmanként 5-5m3 vizet locsoltak ki Sághy Lajos közreműködésével.
Az elmúlt évben a Dióligetre összeadott
pénzadomány ezzel elfogyott.
2018 májusában felkerestem Németh
Miklós polgármester urat, és kértem, hogy
2018-tól szükséges öntözést az Önkormányzat vállalja át. E-mailben pozitív választ kaptam, tehát nagy szárazság esetén

számíthatunk az Önkormányzat segítségére.
A Dióligetben a fűnyírást az Önkormányzat megrendelte, de a fák tányérjainak
karbantartását nekünk kell elvégezni. 10
fa karbantartását Bécsy Lászlóné, 10 fa kar-

bantartását jómagam vállaljuk. A többi 31
fa gondviselőjét keressük! KÉRJÜK, akik
vállalnák 5-10 fa gondozását, keressenek
telefonon, vagy e-mailben, hogy a részleteket megbeszélhessük.
PORST PÁL
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Kiss Diána Ivett és Takács Barbara
nyár esti koncertje
Müpa Fesztivál Színház termében.
2018. július 27. péntek 19.00
Pócsmegyeri Rendezvényközpont- Diána partnereként kollégája és egykori
konferencia terem.
iskolatársa Takács Barbara opera-énekesnő lép színpadra. Takács Barbara zenei
Kiss Diána Ivett neve már ismerősen tanulmányait az egri Farkas Ferenc Zeneiscseng a pócsmegyeriek és surányiak számá- kolában kezdte, majd a budapesti Weiner
ra, hiszen pár évvel ezelőtt több alkalom- Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában
mal is koncertet adott a helyiek számára. folytatta. 2011-ben felvételt nyert a Pécsi
2016-ban diploma koncertjét hallgatták a Tudományegyetem Művészeti Karának
Pócsmegyeri Rendezvényközpont konfe- magánének szakára, ahol Kertesi Ingrid,
rencia termében. Diána jelenleg operaének Wiedemann Bernadett, Bazsinka Zsuzsanmesterképzését végzi a Pécsi Tudomány- na operaénekesek növendékeként tanult.
egyetem Művészeti Karán, Wiedemann 2016-ban, Kocsár Balázs karmester vezényBernadett Liszt- díjas opera-énekesnőnél, letében, W.A.Mozart – La clemenza di Tito
akinél immár második diplomáját szerzi c. operájának Vitellia szerepével debütált a
meg. 2015-ben Horvátországban megren- színpadon, és szerezte meg az énekművész
dezésre kerülő, III. Nemzetközi „Lav Mi- – operaénekes mesterdiplomáját. Jelenleg
rski” énekverseny 1. helyezettje lett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
2016-ban Szegeden a Centenáriumi IX. hallgatója, ahol a Művésztanár – ÉnekműNemzetközi Simándy József Énekverseny vész-tanár mesterdiplomáját végzi.
1. korcsoportjának III. helyezettje és szá- Több opera keresztmetszetben mutatkozmos különdíj nyertese volt. Többek kö- hatott meg, melyekre Gulyás Dénes Műzött 2017-ben a budapesti Bartók Rádió vész úr a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazMárványtermében adott koncertet. Ugyan gatója kérte fel. 2011-ben Purcell – Dido
ebben az évben, nagy megtiszteltetés érte, és Aeneas c. darabjában Dido szerepére és
felkérték Purcell: Dido és Aeneas operájá- 2012-es tavaszi félévben Händel – Julius
nak Varázslónő szerepére, ezzel debütálva a Caesar, Ptolemaios megformálására. 2014-

ben Mozart – Figaro házassága c. opera keresztmetszetben Rosina grófnőként lépett
újra a pódiumra. 2017-ben a Neue Stimmen Nemzetközi énekversenyen kimagaslóan szerepelt, aminek gyümölcseként idén
július 2-án a bécsi House der Musik-ban ad
önálló koncertet.
A két művésznő előadása Neumark Zoltán
zongorajátékával lesz teljes, akinek neve
szintén nem ismeretlen a helyi közönség
számára, többször is hallhatták különböző
koncerteken és rendezvényeken. Zoli hazai
elfoglaltságai mellett nemzetközileg is elismert és keresett művész. Segíti és támogatja
a fiatal tehetségek zenei tanulmányait, fejlődését és művészi pályájuk előrehaladását.
A Belle nuit, nuit d’amour fantázia nevet
viselő koncert a nyár esti szerelmes dallamokat és virágokban kibontakozó műveket
hivatott bemutatni, duettek, áriák, dalok és
operett részletek előadásában. Üdítő ugyanakkor csalogatóan izgalmas és energikus
koncertélményben részesülhet mindenki,
aki eljön és meghallgatja a koncertet.
Diána a koncertet dédnagymamájának, Vitálos Istvánnénak emlékére
ajánlja fel.
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Magyar konyha egészségesen – mangold
rinon 2 evőkanál teljes kiőrlésű lisztet kissé megpirítok. A tejjel hígított mangoldpürét ráöntöm, és kevergetve felforralom.
Csipetnyi szerecsendióval, 3-4 gerezd
apróra vágott fokhagymával ízesítem. Tojással is szoktam gazdagítani úgy, hogy a
főzeléket a tűzről lehúzom, és a külön tálban elhabart tojásokat belekeverem. Tojáslepénybe is szoktam tölteni. Ilyenkor
a tojáslepények felét a mangoldfőzelékkel
megkenem és a másik felét ráborítom,
majd reszelt sajttal meghintve tálalom.

Kedves Háziasszony!
A Földközi-tenger mellékéről származó
növényt, noha a répafélék családjába tartozik, nem a gumójáért, hanem inkább
hatalmas harsány zöld leveléért és vastag,
húsos levélnyeléért termesztik. Az előbbi a parajt, utóbbi a spárgát helyettesíti
kiválóan. Júniustól szeptemberig szedhető, piacokon, kistermelőknél kapható.
Kiemelkedően sok karotin van benne,
de jelentős pantoténsav- és C-vitamin
tartalma is. Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a rákos betegségek kockázatának csökkentéséhez. A mangoldot, mint
a parajt is, lehetőleg frissen vásároljuk,
majd azonnal használjuk fel, mert hoszszú tárolás alatt nemcsak fonnyad, de a
C-vitamin tartalmából is sokat veszít.
Kilyukasztgatott műanyag zacskóba téve,
hűtőszekrényben legfeljebb két napig tárolhatjuk. Rövid ideig előfőzött levelét
lefagyaszthatjuk, de a belőle készült ételt
nem. A húsos mangoldnyelet rövid főzés
után mély-hűthetjük.
Mangoldleves pasztinák galuskával
60 deka mangoldlevelet többször váltott vízben alaposan megmosok, majd
apróra vágom. 1 fej fölaprított vöröshagymát 1 deci vízben megpuhítok, hozzáadom a mangoldot és 2 evőkanál olajat
ráöntök, majd üvegesre párolom. Meghintem 1-1 evőkanál házi készítésű ételízesítővel, szója- vagy durumliszttel. 1,2
liter hideg vízzel felengedve, kevergetve
felforralom. Csipetnyi gyömbérrel fűszerezem és pasztinákból készült galuskát
főzök bele.
Galuska: egy szál pasztinákot megtisztítok és megmosva apró kockákra vágom.
1 deci sóval ízesített vízben 10 perc alatt
puhára főzöm, villával összetöröm, és kissé hűlni hagyom, majd 1 tojást beleütök.
Pár csepp olajat és annyi réteslisztet adok
hozzá, hogy könnyű galuskatésztát kapjak. Lobogva forró levesbe szaggatom.

2 evőkanál olajjal leöntöm, majd lefödve
még 5 percig párolom. Ekkor egy kávéskanál pirospaprikával meghintem és felengedem 1,2 deci vízzel. Felforralom és
apróra szaggatott galuskákat főzök bele.
Ha kész a leves, 1 fej apróra vágott vöröshagymát, paradicsomot, kaprot, vagy
zsázsát is belekeverek. (Apróra vágott főtt
burgonyával is gazdagítható.)
Mangold párolva
3 evőkanál margarinon, vagy olajon 1
nagy fej apróra vágott vöröshagymát néhány szem köménymaggal megfuttatok.
80 deka megmosott, apróra vágott mangoldlevelet hozzáadok, megsózom,
csipetnyi gyömbérrel és 4 szemnyi őrölt
szegfűszeggel fűszerezem. Lefödve puhára párolom. Ha kész, 2-3 gerezd apróra
vágott fokhagymával meghintem, és öszszekeverem. Sült csirkéhez, rántott szójaszelethez, burgonyakroketthez köretként
tálalom.

Mangoldszár pörkölt
50 deka mangoldszárat tisztítás után megmosok, és apróra összevágom. Ugyanígy
1-1 szál sárgarépát, és petrezselyemgyökeret. Egy fej hagymát tisztítás, és apróra
vágás után egy lábasban másfél deci vízben megpuhítok, hozzáadva apróra vágott zöldpaprikát, és paradicsomot. Ha
a vizet már kezdi elfőni akkor meglocsolom két evőkanál olajjal, és meghintem l
kávéskanál pirospaprikával. Felengedem
egy pohár vízzel, ízesítem sóval, és jól elkeverem. Ezután hozzáadom a zöldséget
és a mangoldszárat, majd fedő alatt 10
perc alatt megpárolom. Fűszerezem fehér
borssal, vagy borsika fűvel, kaporral, vagy
tárkonnyal. Végül egy evőkanál tejföllel
elkeverem, és galuskával, vagy gabonafélékkel (köles, hajdina, barna rizs, kukoricakásával) tálalom.

Mangoldszár-egytál
50 deka párolt mangoldszárat, 20 deka
karikákra vágott virslit, 2 fölaprított főtt
tojással, apróra vágott kaporral, egy marék
metélőhagymával, 2 gerezd apróra vágott
fokhagymával, 1 evőkanál kukoricaolajjal,
1 teáskanál mustárral, 1 jó evőkanál tejfellel, ízlés szerint mézzel, és egy fél citrom
levével összekeverek. Letakarva rövid
Mangoldfőzelék
80 deka mangold szárát a leveleitől meg- időre hűtőbe teszem, hogy az ízek összefosztom. Az utóbbit félreteszem. A szárak érjenek. Gombás burgonyakrokettel vagy
külső, vékony hártyáját lehántom, majd barna kenyérrel és gyógyteával kitűnő vatöbbször váltott hideg vízben alaposan csora. (Ezt a tálat mindenki ízlése szerint
megmosom, és kisebb darabokra vágom. kiegészítheti paprikával, paradicsommal,
2 deci házi készítésű ételízesítővel fűsze- uborkával különböző salátalevelekkel,
Mangoldszárleves
30-40 deka mangoldszárat, meg 1-1 rezett vizet felforralok, és a szárakat bele- 2-3 evőkanál barna-rizzsel, vagy kölessel,
szál sárgarépát és petrezselyemgyöke- dobom, majd lefödve kb. 8 percig főzöm. vagy hajdinával).
ret szintén tisztítás után apró kockákra Ez alatt a mangoldlevelet is megmosom,
vágom és jól megmosom. A zöldséget 2 és a puha szárhoz keverem. Addig főzöm, Jó étvágyat kívánok!
deci vízben majdnem puhára párolom, amíg a levél összeesik. Ezután a szárral
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES
és ekkor a mangoldszárat is hozzáadom. együtt turmixolom. Ekkor 5 deka marga-
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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
***
Gyakorlattal rendelkező negyvenes nő idősgondozást vállal Pócsmegyer-Surány, valamint Szigetmonostor és Tahitótfalu területén. Segítek
a napi teendők ellátásában (tisztálkodás, etetés, gyógyszerek kiváltása,
beszedésük ellenőrzése). Szívesen tartok közös tornát, felolvasást ha
szükséges, vagy más szórakoztató és hasznos időtöltést is kitalálhatunk!
Érdeklődni a 06209411299-es számon lehet!
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Programajánló
Időpont

Program

Helyszín

Július 8. / 19:00

Radnóti Róza és Ránki Fülöp négykezes zongoraestje

Pócsmegyer Református templom

Július 13. / 18:00

Saád Katalin – Hálóban c. kötetének bemutatója

Karinthy Ferenc Könyvtár

Július 20. / 19:00

Gerendás Péter koncert

Civilek Háza - Surány

Július 22. / 19:00

Balogh Kálmán cimbalomművész estje

Pócsmegyer Református templom

Július 27. / 19:00

Kiss Diána Ivett és Takács Barbara koncert

Rendezvényközpont

Augusztus 10-11.

Irány Surány Fesztivál

Surány, Napsugár tér

Augusztus 10. / 16:00

Winkler Attila kiállítás megnyitó

Civilek Háza - Surány

Szeptember 8. / 17:00

Borkóstoló – Somlói borok

Rendezvényközpont

Szeptember 14. / 10:00

Vállalkozói fórum – IT rendszerek

Rendezvényközpont

Egészségnap

Rendezvényközpont

Schubert hangverseny

Pócsmegyer Református templom

Szüreti bál – Nyugdíjas klub

Rendezvényközpont

Szeptember 22.
Szeptember 23. / 19:00
Október 6.

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

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.
Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.
Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

Családsegítő - Ruskó Rita
IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés:
Pro Pócsmegyer Kft.,
2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27.,
E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu; Tel.: 30/844 4439
Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest
Megjelenik havonta 1200 példányban

SZABADSÁGON 2018. 07. 23.  2018. 08. 03.
(Első fogadónap: aug. 7.)

Kedd: 10.00 – 14-00 és Szerda: 12.00 –15-00
Telefonszám:+36 20 297 2425

Karinthy Ferenc Könyvtár
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.

NYÁRI ZÁRVATARTÁS:
július 16 – 19. és augusztus 13 – 17.
A nyár további napjain a megszokott nyitvatartással várjuk a kedves olvasókat!
Hétfő:
8:30 – 12:30 ................... 15:00 – 18:30
Kedd:
8:30 – 12:30
Szerda:
8:30 – 12:30 ................... 15:00 – 18:30
Csütörtök: .........................................Zárva
Péntek:
................................................ 15:00 – 18:30
Minden hónap első szombatján: 10:00 – 12:00

Cím: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. (PRK)
Tel.: 06 30 831 0301 • E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány
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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
Körzeti megbízott –
Strehó Zoltán r. ftőrm
Kéményseprés

06-26/387-140

Feladatkőr – ügyintéző

Telefon

E-mail

06-20/310-9128

Polgármester
Németh Miklós

06-26/814-843

polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea

06-26/814-842

jegyzo@pocsmegyer.hu

Szentendrei Közjegyző

1818
06-26/312-413
06-26/301-743
06-26 311-581

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes

06-26/814-850

kalman.kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

Agrártámogatások – Hansági Dénes

06-30/244-9546

Barangoló Óvoda

06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola

06-26/395-133

Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő

06-26/814-848
06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

Szigetmonostor Iskola

06-26/393-100

Pócsmegyer Rendezvényközpont

06-26/200-013

Pénzügy
Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta

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

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu

Pro Pócsmegyer Kft.

06-30/844 4439

Műszaki előadó

Nyugdíjas klub

06-20/325-1960

Takács József

06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

Posta

06-26/395-575

Takarékszövetkezet

06-26/395-003

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia

06-26/814-845

iktatas@pocsmegyer.hu

ELMŰ Ügyfélszolgálat

06-40-38-38-38

Igazgatás

Református Lelkészi Hivatal

06-26/395-128

Kajos Lászlóné

06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

Római Katolikus Plébánia

06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal

06-20/886-1927

Közterület-felügyelő
Bodor Róbert

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

Szentendrei Földhivatal

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

(Építési- műszaki és csatorna ügyek)

(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

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
TB ﬁnanszírozott rendelési ideje
Hétfő: ......................................... 8:30 – 16:00
iskolafogászat: ............... 9:00 – 11:00
Csütörtök: ................................. 13:00 – 20:00

ÁLLATORVOS
Dr.: Bándli Józseff – 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
Rudas és Társa Bt., Tel.: 06-30/9229401
Munkanap

Pócsmegyer Leányfalu

Hétvége és ünnepnap
Pócsmegyer Leányfalu

5:00

5:05

5:00

5:05

5:20

5:25

–

–

5:50

5:55

5:50

5:55

6:10

6:35

6:15

6:35

6:40

6:45

6:40

6:45

*7:00

*7:05

–

–

7:30

7:35

7:30

8:00

7:40

8:00

–

–

8:40

9:00

8:40

9:00

9:40

10:00

9:40

10:00

10:40

11:00

10:40

11:00

11:40

12:00

11:40

12:00

12:40

13:00

12:40

13:00

13:40

14:00

13:40

14:00

*14:10

*14:35

–

–

14:40

15:00

14:40

15:00

*15:30

*15:35

15:40

16:00

16:00

16:05

–

–

*16:30

*16:35

16:40

17:00

17:00

17:05

–

–

*17:30

*17:35

17:40

18:00

18:00

18:05

–

–

18:30

18:35

18:30

18:35

19:10

19:30

19:10

19:30

A szelektív hulladék gyűjtése 4 hetente páros hét keddi napján,
a zöldhulladék gyűjtése 2 hetente páratlan hét keddi napján történik.

20:10

20:30

20:10

20:30

A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

21:10

21:35

21:10

21:35

*22:20

**22:30

**22:20

**22:30

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.)

VITELDÍJAK: • Felnőtt jegy: 260 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 160 Ft
• Kerékpár: 200 Ft • Kisállat: ingyenes

Megváltozott hulladékgyűjtési rend 2018
2018. április 01-től az alábbiak szerint változik
a szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtés rendje.

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

BÉRLETEK: • Dolgozó: 4800 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 2800 Ft
(minden hó 5-től következő hó 5-ig)

Dátum

Kedd

Kommunális

Zöld

július 10.

Kommunális

Szelektív

július 17.

Kommunális

Zöld

Kormányablak Tahitótfalu

július 24.

Kommunális

–

Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér, Tel.: 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

július 31.

Kommunális

Zöld

JÚLIUS

július 3.

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.
** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik.

Zöld Híd Régió Nonproﬁt Kft elérhetőségek:
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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Kishírek a nagyvilágból
Óriási vihar tombol a vörös bolygón, bajban a Mars-járó robot

felmérhetik, hogy érdemes-e dollármilliókat fektetni egy-egy új vakcina fejlesztésébe. A Hotel Influenza „vendégeinek” 3500
dollárt, azaz mintegy 950 ezer forintot
fizetnek a kutatók. A létesítmény a szokásos szállodai berendezésekkel van ellátva, a
lakosztályokhoz saját fürdőszoba, televízió
és internet-hozzáférés tartozik. A szakértők
szerint az első alanyok hat hónapon belül
költöznek be a szállodába. / Forrás: 24.hu

A nyár mumusa a fülfájás –
hogyan védekezhetünk?

lünkbe, a fej oldalra fordításával és óvatos
rázással igyekezzünk mielőbb eltávolítani.
Ne használjunk fültisztító pálcikát, mivel
leggyakrabban csak beljebb toljuk a felhalmozódott fülzsírt. Túl gyakran sem jó
tisztítani, a fülzsír ugyanis fontos védelmi
funkciót tölt be a fülben. A fülek piszkálása,
vagy a túlzásba vitt hajápolók, hajspray-k
használata is irritálhatja a fül bőrét. Rendszeresen sportolók, vagy érzékenyebbek
számára, akik hajlamosak a fülbetegségekre érdemes egyénileg készíttetett,
pontosan illeszkedő füldugót használni.
/ Forrás: fulorrgegekozpont.hu

Kirabolták az Év madarának a
fészkét a Pilisben

Az atmoszférában kavargó por teljesen eltakarja a Napot, ez pedig a NASA egyik
marsjáróját is veszélybe sodorja. Az Opportunity szerkezet napelemei nem jutnak
elegendő fényhez, így az eszköz energiaszintje vészesen lecsökkent. A közelmúltban ráadásul a kapcsolat is megszakadt a
marsjáróval. A vörös bolygó egyedi környezetében a viharok egészen másként
viselkednek, mint a Földön. A Marson a
legnagyobb viharok nyáron alakulnak ki,
amikor a legerősebb a napsugárzás. Mivel
a helyi, vékony atmoszféra jóval ritkább,
mint a földi, a marsi szelek meglehetősen
gyengék, azonban a vasrészecskékből álló
por gyakran töltött, ezért képes rátapadni a
különböző felületekre, például a marsjárók
napelemeire. / Forrás: 24.hu

Nyit a Hotel Inﬂuenza, ahol 3500
dollárt ﬁzetnek a vendégeknek
A Saint Louis Egyetem munkatársai egy
speciális létesítményben, a Hotel Influenzában próbálják felmérni az influenza elleni védőoltások hatékonyságát. A kísérlet
résztvevői vagy védőoltást vagy placebót
kapnak, majd influenzának teszik ki őket
– írja a Live Science. Az alanyok ezután 10
napot töltenek el a karanténban. A megfigyeléssel a szakértők felmérhetik, hogy
mennyire hatékonyak az új vakcinák. A
Hotel Influenzával a szakértők egyszerűen

Az úszófül gyakori probléma a nyári időszakban, az otitis externa a hallójárat betegsége, melynek kialakulásában a tartós
nedvesség döntő szerepet játszik. A felázott hallójárat érzékeny bőre sérülékennyé
válik, így könnyebben kaphatunk el fertőzéseket. A betegség elsősorban gyerekek,
vagy gyakran úszók körében fordul elő.
Ezt az állapotot okozhatja még helytelen
fültisztítás közben keletkező sérülések,
kémiai irritáció, vagy bizonyos, a fület is
érintő betegségek, például seborrhea, vagy
pszoriázis. A hallójárat sérült bőrén ezután
a kórokozók könnyen megtelepedhetnek
és gyulladást, gombás fertőzést is előidézhetnek. Mikor gondoljunk fertőzésre? A
külső fül gyulladása erős fájdalommal jár,
mely gyakran az éjszakai alvást is nehezíti.
Sok esetben a fül környéke is igen érzékeny
lehet. Ezen kívül fülfolyás, halláscsökkenés, hőemelkedés, láz is jelentkezhet.
Megelőzhetjük a panaszokat? Ha fürdés,
strandolás után úgy érezzük, víz ment a fü-

A fokozottan védett faj az Év madara lett
2018-ban és az egész országban összesen
csak mintegy 80 pár él belőle. A pár költését a szakemberek folyamatosan figyelték
a fészkelési szezon elejétől kezdve. Először
két fióka tűnt el május 1-je előtt, majd a másik két fiókát május 9-én éjszaka vitték el,
amelyet az időközben kihelyezett kamera
megörökített. A Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen. Az elmúlt években gyűjtött információk alapján, nem egyedi esetről, hanem kis
számban, de országos szinten előforduló
bűncselekményről van szó. A vándorsólyom a természetben többnyire legfeljebb
4 utódot nevel. A szóban forgó pár is március 28-ig teljes fészekaljat, azaz 4 tojást
rakott. A fiókák április végén keltek ki, május 9-én nem voltak még kéthetesek sem.
/ Forrás: dunaipoly.hu
B.G.B.
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Legszínpompásabb madarunk, a gyurgyalag
A hazai madárfajok között a legtarkább és
színpompásabb tollazattal a gyurgyalag
rendelkezik, mely a gyurgyalagfélék családjának egyetlen nálunk élő képviselője.
A családba 26 faj tartozik, melyek jó része
Afrikában honos. Jellemzőjük a tollazat
szín kavalkádja, a középső faroktollak megnyúlása, a telepes fészkelés homokfalakba
vájt üregekben.
A gyurgyalag rigó nagyságú madár, de annál karcsúbb. Torka feketén szegélyezett
sárga, melle-hasa zöldeskék, feje gesztenyebarna, háta sárgás, homloka fehéres, csőre
fekete, szeme kárminpiros.(1. fotó) A hím
színei valamivel élénkebbek, szárnyfedői
inkább barnásak, míg a tojónál inkább a
zöld szín dominál. (2.fotó) A fiatalok színei fakóbbak, a zöldes szín az uralkodó,
középső farktollaik egyforma hosszúak a
többi farok tollal.
A gyurgyalag népi nevei: gyurgyóka, méhészmadár, földi rigó, török fecske.
Tavasszal későn, április végén, május elején
érkezik hozzánk és augusztus végén már
indul is vissza dél- és kelet-afrikai telelő
területeire. Amikor meghalljuk nagyon
jellegzetes „prüttyögő” hangját, biztosan
tudhatjuk, hogy közeleg a nyár. Kedveli a
meleg domboldalakat, löszfalakat, folyópartokat, mivel tojásait lösz vagy homokfalakba vájt másfél-két méter hosszú járatok
végében levő költőüregbe rakja.(3.fotó) Az
alagút kivájása 2-3 hétig tart. A hím udvarlási szertartásának jellegzetes mozzanata
a nagyobb zsákmány, pl. egy szitakötő átnyújtása a tojónak. A 6-7 gömb alakú fehér
tojáson mind a két szülő kotlik, a hím kevesebbet, mint a tojó. 20-22 nap múlva kelnek
ki a fiókák, és még majd egy hónapig maradnak az odúban, kirepülésük után is még
egy darabig a szülők etetik őket.

A gyurgyalag táplálékát repülő rovarok alkotják, szitakötők, lepkék, hártyásszárnyúak sáskák.(4.fotó) A latin neve Merops apiaster, vagyis méhevő, ami miatt a méhészek
haragszanak rá. Újabb táplálkozáskutatások
szerint a házi méh csak kis hányadát teszi ki
a táplálékának, s azt is inkább hosszantartó
hűvös-esős időben kapja el. Mielőtt lenyelné, a fullánkot és méregmirigyet eltávolítja.
A nagyobb testű rovarokat ágakhoz csapkodja, mielőtt lenyelné.
A gyurgyalag 1954 óta védett, 1982 óta
fokozottan védett faj, természetvédelmi
értéke 100 000 forint. A magyarországi
költőállománya kisebb-nagyobb ingadozásokkal stabil. Az igazán nagy, több mint
50 költőpárral rendelkező telepek száma
nagyon lecsökkent. Számtalan veszélyeztető tényezőt sorolhatunk fel: ezek közül a
fészkelő telep szándékos megsemmisítése
a legkegyetlenebb. A barbár eljárás abból
áll, hogy eltömik a bejárati nyílást, és a
bent rekedt madarak megfulladnak. Volt
olyan eset is, hogy a kétségbeesett madár
megpróbálta kiásni magát egy oldaljárat vájásával, de mielőtt sikerrel járt volna, megfulladt. A bányaomláskor bányában rekedt
bányászok sorsa ugyanez. A bánya rekultiváció, a meredek falak benövényesedése,

maga a homokbányászat is számtalan esetben pusztítja el a gyurgyalagok fészkelő helyeit. Színpompás tollazatuk miatt gyakran
lelövik a gyurgyalagokat, hogy zugpreparátorok kitömjék és szobák falát „díszítsék”
velük. Olasz vendégvadászok is előszeretettel lövöldöznek rájuk. Felsorolhatjuk még
a gyülekező helyek körüli autókkal való
ütközéseket, a rovarölő szerek túlzott alkalmazását a mezőgazdaságban, mely közvetetten a gyurgyalagokat is elpusztíthatja.
Szigetünkön is élnek gyurgyalagok, Surány
és Tahitótfalu között, a Pócsmegyeri Homokok természetvédelmi területen, a Surányi homokbányában, amely a rendszerváltozás után magánkézbe került. (5. fotó) A
meredek homokfal lassan lesuvadt, ezért
2011 őszén Bécsy László kezdeményezte
annak rekultivációját, ami által sokkal nagyobb felület vált alkalmassá a fészkelésre.
A gyurgyalag kétszer is volt az év madara,
először 1979-ben, majd 2013-ban.
Jelen cikknél sokkal részletesebb ismertetést olvashatunk Bécsy László és Zumpf
András Gyurgyalagok a Surányi homokbányában, a 2012-es költési szezonban című
írásban, melyet a világhálón könnyen megtalálhatunk.
MOLNÁR LÍDIA
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