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Tisztelt Lakosaink, Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném tájékoztatni Önöket az őszi önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a
szavazóhelyiségek kijelöléséről, és a szavazókörök változásáról. A 3/2019. (VI.14.) HVI
vezetői határozat a Szavazókör számáról, sorszámáról, valamint a szavazóhelyiség címének
meghatározásáról megtalálható a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a települési honlapon, az önkormányzati választások menüpont alatt. A határozat melléklete tartalmazza
az utcajegyzéket. A határozat ellen fellebbezés
nyújtható be a közzététele időtartama alatt.
A választások lefolytatásának szabályait – legyen az országgyűlési, európai parlamenti,
vagy önkormányzati – a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény határozza meg. A törvény 77. §-a a helyi választási
iroda vezetője (azaz a jegyző) hatáskörébe
adja a szavazókörök területi beosztásának,
számának, a szavazóhelyiség címe megállapításának feladatát, azzal a kikötéssel, hogy egy
szavazókörben 600-1500 fő választópolgár
lehet, és a szavazókör területe nem lépheti át
a település határait. Mindezeket egy határozattal kell megállapítani, amelyet a helyben
szokásos módon 15 napra közzé kell tenni. A
szavazóhelyiség kialakítására a törvény 165.
§-a az alábbi három feltételt szabja: a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen,
garantálja a választópolgárok befolyásolástól
mentes joggyakorlását, biztosítsa a szavazatszámláló bizottság zavartalan működését.
További feltétel, hogy nem lehet olyan épületben, amely valamely jelölt vagy jelölő szervezet használatában van.
2019 májusában kérelmet nyújtott be két
pócsmegyeri – surányi lakos azért, hogy az
őszi önkormányzati választásokra az egyik
szavazóhelyiséget az Akácos úti „Civilek
Háza” épületében jelöljem ki, és módosítsam
a szavazókörök területi határát úgy, hogy a
Gödszigeti út legyen a „határvonal” a két körzet között, és a Gödszigeti úttól délre lakók
Pócsmegyeren szavazzanak. Kérelmük indoka az volt, hogy sokkal könnyebben megközelíthető ez az épület a surányiak számára, mint a
Rendezvényközpont. Az interneten szavazást
indítottak kérelmük alátámasztására, amelyet
120 fő aláírt.
A kérésen hosszasan töprengtem, 120 aláíró
nem kevés. Bár az aláírásokat nem ellenőriztük abból a szempontból, hogy valóban mind
pócsmegyeri választópolgár-e, akit ténylegesen érint a szavazóhelyiség kialakítása. Mint

a körzetek kialakításánál végül kiderült, 120
fő a surányi településrészen szavazók csupán
8%-a.
A körzetek területi beosztásának felülvizsgálatát kollégáimmal elvégeztük, mert valóban indokolt volt a korábbi beosztást megváltoztatni. A kialakításnál elsődleges szempont volt,
hogy a területileg egy egységet alkotó, vagy
szorosan összekapcsolódó településrészek
egy szavazókörbe tartozzanak, emellett arra
is kellett figyelni, hogy a két szavazókörben
megközelítőleg azonos számú választópolgár
legyen, így célszerű és praktikus a szavazatszámláló bizottságok működése szempontjából is. Végül e két szempont figyelembevételével Surány I. és II. tartozik az 1. számú
szavazókörbe, Surány III., IV. és Pócsmegyer a
2. számú szavazókör területe. A választópolgárok száma az 1. számú szavazókörben 1102 fő,
a 2. számúban 1011 fő.
Vannak olyan utcák, amelyek hosszuknál fogva mindkét szavazókör területéhez tartoznának. (pl. Sziget út, Fácános út, Duna sétány)
Ezek esetében az volt az elv, hogy az egy utcában lakók egy szavazókörbe tartozzanak
(ne fordulhasson elő olyan eset, hogy szomszédok akaratlanul is más szavazóhelyiségbe
irányítják egymást), így az utcákat nem bontottuk ketté, hanem valamely szavazókörbe
lettek besorolva, az ott lakó választópolgárok
száma alapján.
A Civilek házának szavazóhelyiségként történő kijelölését végül hosszas gondolkodás
után elvetettem, és a Rendezvényközpont
épületét jelöltem ki továbbra is a szavazásra.
Ennek két praktikus és józan oka volt. Aki járt
már a Civilek házában tudja, hogy az Akácos
utca rendkívül keskeny. Kétirányú forgalom
akadálytalanul nem tud haladni, mert ha találkozik két autó, az egyiknek félre kell állnia.
Az épület előtt szűken maximum két autó fér
el, és a környező házak előtt sincs lehetőség
parkolni. Persze elképzelhető, hogy az öszszes surányi választópolgár gyalogosan megy
el szavazni, akkor nem probléma az épület
előtti parkolás lehetőségének hiánya. A mai
világban majdnem minden családban van két
autó, és az emberek – kis túlzással – még az
utca végén lévő boltba is autóval mennek. Ha
már csak néhányan autóval érkeznek, elkerülhetetlen a dugó abban a kis utcában.
Nem is olyan régen készített egy fotót surányi
fotósunk, Gyímesi János a Tulipán és Akácos
utca kereszteződésében kialakult „tóról” amely

a májusi esőzésekkor keletkezett, és a fotót
megosztotta a helyi facebook csoportban.
Sajnos nincs vízelvezetése sem a Tulipán, sem
az Akácos utcának, ezért ha nagyobb eső esik,
óriási tócsák keletkeznek. Egy októberi esőzés
esetén – amire a mostani időjárást tekintve
elég nagy esély van – a választás napján egy
ekkora tócsán keresztül lehet megközelíteni a
Civilek házát. Garantált a cipő átázása, hacsak
nem gumicsizmában megy a választópolgár
szavazni.
Másik ok, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épület egyetlen helyiségből áll, ahol
egy kb. 8-10 fős szavazatszámláló bizottságnak kell működnie. A bizottság zavartalan
működéséhez – a korábbi választások tapasztalata alapján – legalább két helyiségből álló
épület szükséges. Egy helyiség a szavazáshoz,
egy másik a napi praktikus dolgokhoz (ellátás,
étkezés, stb.).
Mindezek után azt gondolom, nincs megközelíthetetlenül messze a surányiak számára a
Rendezvényközpont, viszont sokkal kulturáltabb körülmények adottak a szavazásra, mint
a Civilek házában. Valóban nehézséget jelenthet néhányuknak, hogy át kell kelni a Sziget
úton, főként, akik nem rendelkeznek autóval.
Megértem, ha ők ellenérzéssel viseltetnek a
döntéssel szemben. Bízom abban, hogy lesz
olyan ismerősük, barátjuk, aki segít eljutni a
szavazóhelyiséghez. A választás napja azonban egyetlen nap, egyetlen alkalom, amikor a
közlekedés, a valahová való eljutás nehézséget
okozhat. Annak a surányi lakosnak, aki autó
nélkül közlekedik, ez a fajta nehézség mindennapos, hiszen a szigeti lét, és a tömegközlekedés gyér sűrűsége valljuk be, nem könnyű.
Surány III. IV. és Pócsmegyer választópolgárai
továbbra is a Polgármesteri Hivatalban adhatják le szavazatukat.
Az őszi választást követően legközelebb 2022ben lesznek országgyűlési választások. Az
akkor esedékes választások előtt újra felül kell
vizsgálni a szavazókörök beosztását, és a szavazóhelyiség címét.
Az októberi helyi önkormányzati képviselők és
a polgármester választására a választási értesítőket augusztus hónapban fogják kézhez kapni.
Kérem őrizzék meg, és ellenőrizzék a szavazóhelyiség címét, ahol szavazatukat leadhatják,
mert a körzetek módosítása miatt történtek
változások!
Tisztelettel
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ
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Tájékoztatás a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő választáson
jelöltként indulni szándékozók számára
A Pócsmegyeri Kisbíró szeptemberi számában a 2019. évi helyi önkormányzati választáson jelöltként
nyilvántartásba vettek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az alábbi terjedelemben:
• helyi önkormányzati képviselő jelölt: ½ oldal
• polgármester jelölt: 1 oldal
A helyi önkormányzati választáson nyilvántartásba vett polgármester jelöltek, képviselő jelöltek, egy-egy
alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a Pócsmegyeri Rendezvényközpont közösségi színtérként kijelölt
helyiségeit, valamint a Civilek házát kampányrendezvény tartására. Az időpont miatt előzetes egyeztetés
szükséges.
Zਣਣਙਪ . Sਚਅ Tਮਅਁ
ਊਅਇਙਚ

Befejeződött a felszíni csapadékvíz-elvezetési
rendszer építése Pócsmegyeren

Pócsmegyer Község Önkormányzata
146,24 millió forint vissza nem térítendő
állami támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt Pest megye
Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás
a Pest megyei fejlesztések előirányzatának
forrásából támogatott PM_CSAPVIZGAZD_2017/28 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat
keretében, amelyből a Pócsmegyer
Surány településrészén 4 utcát érintően

(Nárcisz u., Tulipán u., Harmat u., Gödszigeti u.,) felszíni vízelvezetési rendszer és
szikkasztó árkok épültek.
A beruházással az Önkormányzat legfőbb
célja az volt , hogy az árkokkal és más víztelenítési megoldásokkal nem rendelkező
utcákban, megoldódjon a csapadékok
következtében kialakuló lokális vízmegállások problémája.
Azon utcákban, ahol elkészült a csapadékvíz elvezetés, az Önkormányzat a közeljövőben szeretné elteríteni a tulajdonában
lévő 3000 tonna mart aszfaltot. A beruházás 2018. év nyarán kezdődött, és idén
május hónapban ért véget. A kivitelezés
első fázisaként az érintett utcákban több
fát ki kellett vágni, mivel azok akadályoz-

ták a medencék megépítését. A terület
tisztítását követően a szikkasztó, illetve
párologtató árkok helyének kijelölése
következett a már meglévő közművek
figyelembe vételével és a szolgáltatók,
valamint a szakhatóságok engedélyével. A
magasság szintje a jövőbeni gerincúthálózat szintjéhez lett kialakítva mind a négy
érintett útszakaszon.
Bízunk benne, hogy a most elkészült
árkok a mart aszfaltos útpálya elkészültét
követően hozzájárulnak majd annak hoszszabb élettartamához.
Köszönjük a projektben résztvevő cégek
munkatársainak eredményes munkáját, a
lakosság türelmét!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Első kézből – Németh Miklós polgármester összefoglalója
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon ismételten elrendelte a földi és légi
szúnyoggyérítést. Az Önkormányzat az
állam által elrendelt gyérítési gyakoriságot
kevésnek találta, ezért saját költségvetésből további gyérítéseket rendelt, illetve
fog megrendelni, amelyeket a belterületeken túl kiterjeszt a külterületi részek, így
Surány III., IV. településrészekre is. Lapzártánkig egy gyérítés már megtörtént, szükség esetén a továbbiakat is megrendeljük.
Ezzel párhuzamosan a biológiai gyérítés
is megtörténik a párologtató medencék
környezetében. Az ÁNTSZ-szel egyeztetve beszerezzük a szükséges anyagokat és
a felgyülemlett csapadékvízbe adagoljuk a
lárvák elpusztításához szükséges mennyiséget.
A sajnálatos módon felmerült, súlyos állattartási probléma kezelését megkezdte az Önkormányzat. Pócsmegyer Község
Önkormányzata kizárólag a kedvtelésből
tartott állatok tartásának szabályairól alkotott helyi rendeletet, mivel kizárólag erre
van törvényi felhatalmazása. A ló mezőgazdasági haszonállatnak minősül, azért a
lótartásra itt Pócsmegyeren is az országos
állattartási jogszabályok vonatkoznak.
Az ügy kirobbanásáig hivatalos bejelentést, panaszt sem az Önkormányzat, sem
a Rendőrség, sem pedig a Pest Megyei
Kormányhivatal Állategészségügyi Osztálya nem kapott. Jelenleg a Rendőrség bűnügyi eljárás keretében, a Pest megyei tiszti
állatorvos állategészségügyi szempontok
alapján jár el, az Önkormányzat pedig állatvédelmi hatósági eljárást indít az állattartóval szemben. A szigeten élő más lótartók
jelentkeztek, és vállalták a helyben hagyott
lovak táplálását és itatását.
Örömmel nyugtázzuk, hogy a SurányFelsőgöd közötti kompjáratot nagy
számban veszik igénybe a lakosok. A vállalkozó visszajelzése alapján azonban ez
még nem elégséges létszám a folyamatos
működtetéshez, így egyelőre fenntartja a
péntektől vasárnapig tartó üzemeltetést.
Nagyobb utasforgalom esetén újra leülünk
tárgyalni az esetleges, hétfőtől vasárnapig
tartó járatbővítésről. Önkormányzatunk
pert indított a Peiker és Társai Kft.-vel
szemben, amelyben első fokon pert nyertünk a vállalkozóval szemben. Az elsőfokú
ítélet értelmében 6.078.164 Ft visszafizeté-

sére kötelezte a bíróság a vállalkozót. Emellett a perköltség és a késedelmi kamatok is
a céget terhelik. Úgy gondolom, ebből is
látszik, hogy az Önkormányzat a megfelelő szerződésekkel, jogi háttérrel és biztosítékokkal végzi a dolgát a révközlekedés
kapcsán.
Az orvosi rendelő építése az ütemezésnek megfelelően halad, a belső munkálatok lassan a végéhez közelednek. A víz- és
villany szerelvényezését követően kerülhet
sor az épület próbaüzemelésére. Amennyiben minden közszolgáltatótól megkapjuk
az bekötést az ígért határidőre, akkor az
Önkormányzat részéről tartható a szeptember közepi átadás.
Kiírásra került a közbeszerzés a Megyeri
fasor építése kapcsán. A meghívott cégek tendereztetése elkezdődött. Reményeink szerint augusztus elején kihirdetésre
kerül a nyertes cég. Nagyon várjuk, hogy
elkezdhessük az építési munkákat, hiszen
ez is egy újabb mérföldkő lesz ahhoz, hogy
egy stabil, jól járható, vízelvezetéssel rendelkező útja legyen a településnek.

Az elmúlt időszak esőzései több helyen
megkezdték az amúgy is gyenge útszerkezetet. A lehető leggyorsabban megrendeltük az útjavításokat az erre szakosodott
vállalkozónál. Az alábbi útszakaszokon
történtek javítások az elmúlt időszakban:
Megyeri fasor, Nárcisz utca, Gödszigeti
út, Vadaskert utca, Rezeda utca, Domboldal utca, Panoráma utca, Nefelejcs utca,
Nyárfa sor, Dunasétány.
Március hónapban kiírásra került a Barangoló óvoda óvodavezetői pályázat,t amelyre egy pályázó nyújtotta be je-

lentkezését. A június 27-i Testületi ülésen
kerül megvitatásra a benyújtott anyag, így
várhatóan 5 évre lesz megválasztva a vezető az óvoda élére.
A Dunakanyari Csatornázási Társulás egy átfogó ellenőrzésen esett át, amelynek során az érintett Önkormányzatok
egyike felé sem történt elmarasztalás. Az elszámolás, illetve az ellenőrzés során bekért
dokumentumokat rendben találták. Külön szeretnék köszönetet mondani Klibán
Zitának és Simon Zsuzsának, hogy a már
lezárult projekt szükséges jelentései rendben elkészültek és határidőre beküldésre
kerültek az érintett szervek felé. A Társulat
és a Társulás között a végelszámolás megkezdődött, amelynek során 15 millió forint
elszámolásáról még tárgyalniuk kell. Ezen
összeg a Társulás felé kifizetésre kell, hogy
kerüljön. A két érintett fél hamarosan megkezdi a tárgyalást a kifizetések miértjéről és
feltételeiről. Ennek eredményeiről az Önkormányzat honlapján, illetve a Társulat
tájékoztatójából értesülnek majd az érintett lakosok.
Nagy öröm számunkra, hogy idén is sikeresen tudtunk pályázni az Irány Surány
Fesztivál megszervezése kapcsán. 2,8
millió forint pályázati pénzt sikerült elnyernünk, így ezúton is szeretnék köszönetet
mondani dr. Borzsák Enikőnek, a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület elnökének, illetve a Pro Pócsmegyer Kft. dolgozóinak a sikeres pályázat elkészítéséért.
Örömmel tapasztaltam, hogy a Zöld Híd
Régió Kft. által szervezett lomtalanítás
gördülékenyen működik. Az időben leadott igényléseknek maradéktalanul eleget
tesz a szolgáltató.
Kiválasztásra került az új, gyermekétkeztetést biztosító vállalkozó, amely szeptember 1-től kedvezőbb áron fogja biztosítani
a gyermekétkeztetést önkormányzatunk
részére. A gyermekétkeztetés lebonyolításának helyszíne változatlanul a Pázsit-tó
étterem lesz.
Három lezárt tanévet követően szükségessé vált a Pócsmegyer Rendezvényközpont
csarnokának, illetve az iskolatermek, és
folyosók festése. A nyári szünetben megtörténik ezen épületrészek tisztasági
festése, így szeptember 1-én megfelelő
körülmények fogadják majd a legkisebb
tanulókat.
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Tájékoztató
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű
elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén
elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által
helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Fontos tudni, hogy a hatóság, intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges
a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának
megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. Amennyiben
a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának
és igénylésének részletes szabályairól szóló 221 /2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést
belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi
parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megﬁzetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek). vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok,
valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a -bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül.
A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor. az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (Vll.31.) Korm.
rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak öszszefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges ﬁgyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki
lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig
meg kell őrizni.
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Nyár a könyvtárban
Tudjuk jól, egy családi ház soha nem készül el, pénz / idő / energia függvényében
folyamatosan alakul, változik. „Semmi
sem állandó, csak a változás maga.” (Hérakleitosz) A könyvtár is így van ezzel. Kilenc gyönyörű fénykép került júniusban a
könyvtár előtti folyosóra, melyeket Molnár
Lídia és Bécsy László készítettek. Nagyon
köszönjük nekik, hogy rendelkezésünkre

bocsájtották a képeket! Nemcsak esztétikai értéket hordoznak az újonnan kitett
fotók, hanem megfigyelhetjük általuk például a gyurgyalagok színpompás tollazatát,
vagy a déli öves légy mintázatát. Jöjjenek el
és nézzék meg ezeket a csodás természetképeket, érdemes.
Jöjjenek akkor is, ha egy jó olvasmányt
keresnek a nyaraláshoz vagy a délutáni

sziesztához. A folyamatosan frissülő könyvek között a család minden tagja találhat
számára megfelelőt. Örömmel várom a
nyári szünetben unatkozó iskolásokat is. A
könyvtár hűvös termeiben remek szórakozást biztosítanak az izgalmas társasjátékok.
Kellemes nyarat és sok jó olvasmányt kívánok!
SCHANDL ESZTER

Nyári nyitva tartás
Könyvtár

Rendezvényközpont

a szokásos renddel lesz nyitva,
szabadság miatt
július 15-21-ig és augusztus 12-25-ig
viszont zárva tart.

Július 1. – július 31.
hétfőtől – csütörtökig 8:00 – 16:00
pénteken 8:00 – 12:00
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Nyárünnep a Szamóca óvodában
Van a Szentendrei-szigeten egy óvoda,
ahol június végén csodálatos ünnepre készülnek a gyerekek és a családok. Ebben
az óvodában nem hagyományos évzáró,
ballagás van, hanem NYÁRÜNNEP. Így,
csupa nagybetűvel.
Mi szülők feldíszítjük, elrendezzük az
udvart, az ünnep helyszínét, virágkaput
állítunk. Az udvaron többféle játékra van
lehetőség: ládákba teszünk diót, morzsolt
kukoricát, puha gyapjút, kavicsokat, szalmát, forgácsot, melyben a gyerekek kedvükre mászkálnak. A vízzel teli teknőből

cseresznyét horgásznak, karikán át célba
dobálnak, a „lóversenypályán” a kantárokba (fonalakból font) befogott gyerekek
vidáman szaladgálnak, vagy éppen a vizes
teknőben pacsáznak, a felépített homokvárban kincseket keresnek. Mindeközben
finom házi sütiket, szörpöket fogyasztunk
és beszélgetünk. Ráérősen, nem sietve.
Később egy kis tüzet rakunk, melyen a
szülő a gyermek kezét fogva átugrik, ezzel
jelezvén az óvodai év végét.
Az óvodát elhagyó gyerekek előtte több
héten át munkálkodnak: fúrnak – faragnak, csiszolnak egy fa házikót, melybe
szőnyeget szőnek, és szőnek egy tarisznyát is, amit hímezve díszítenek. Mindenki a maga tempójában halad. Nincs két
egyforma munka, mindegyik külön egyéniség, ahogyan a gyerekek is. Az elkészült
házikó, a szőtt tarisznya azt jelenti, hogy a

gyermek „készen” van. Az óvoda után egy
újabb élmény vár rájuk, az iskola.
Az ünnepben a legmeghatóbb mégis az,
amikor az óvónők a „ballagó” gyereket
kezükbe fogják, és „kidobják” az óvoda
ajtajából a szülők kezébe. Előtte egyesével, szívhez szólóan köszönnek el tőlük.
Búcsúzóul megkapják az elmúlt évek szépen összefűzött rajzait, az óvónők által készített apró ajándékot, illetve az elkészült
tarisznyát és házikót.
Az ünnep zárása képen egy nagy kört alkotunk, és közösen eléneklünk egy dalt.
Az egész együttlét nem több, mint két óra.
Nincs fehér ing, kényelmetlen ünneplő
ruha, nincs szerepeltetés. Csak felhőtlen
jókedv, kacagás, együtt a gyermekek, szülők, óvónők. Ez az ünnep az együttlétről,
a gyerekekről, a családokról szól.
P. E.
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Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
Forró krumpli rovatunk előző beszélgetésében Mákó Kató surányi dobművész
volt, aki válaszolt. Most ő kérdez, ismét zeneművészt, Csoóri Julcsit.
– Bő egy éve találkoztunk legifjabb
Csoóri Sándor születésnapján, aki fiam
óvodai társa volt. Emlékszem, mennyire
jól esett az a légkör, amibe belecsöppentünk. Rögtön megtaláltuk a közös hangot.
– Minden találkozást isteni elrendeltetésnek veszek. Különösen az olyan találkozásokat, melyek aztán rendszeressé válnak,
mert jó a másikkal együtt lenni, „összerezegni”. Mi szinte azonnal egymásra hangolódtunk, de szerencsére a gyerekeink is.
Hamar rájöttünk, hogy a zene a közös pont
az életünkben. Az első közös muzsikálásunkkor csak úgy dobáltuk egymásnak a
ritmusokat és a hangokat! A zene teremtő
erő lett közöttünk azon az estén és azután
is. A nagy beszélgetések mellet valahogy
mindig megjelenik a muzsika egy formája
vagy spontán éneklésekben, vagy lemezjátszóról. Kató, te amúgy is mindig dobolsz az
asztalon vagy bármilyen eszközzel, amit a
kezedbe veszel. Nem nehéz azonnal rásimulni a ritmusokra, melyek aztán hangot,
dallamot szülnek.
– Kérlek, mesélj magadról. Honnan a
zene iránti szenvedélyed?
– Gyermekkorom óta körülvesz a zene és
az ének természetes jelenléte. Édesanyám
néptáncos múltja és édesapám, aki a Muzsikás frontembere volt, nagyban meghatározzák a zenéhez való hozzáállásomat
és a magyar kultúra tágabb megismerését.
Drága nagymamámtól rengeteg népdalt
tanulhattam. Ő mutatta meg a népdalok
rejtett titkait, igazi értékeit, finomságát,
egyediségét. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy ilyen szellemi neveltetésben volt részem. Csoóri Sándor, szeretett nagyapám
is nagyban hozzátett a lelkiségemhez. Én
még népmesére vagy énekszóra aludtam
el minden este. Ezek olyan alapot adtak
az életemhez, melyek észrevétlenül ivódtak a lelkembe. Most érzem, hogy milyen
fontos az ilyen neveltetés. A munkámban
és a hétköznapi életemben mind-mind ez
kamatozódik. Ezekből adhatok én is tovább másoknak, kicsi gyermekeknek. A
lelki, szellemi táplálék átadása számomra
mindennél fontosabb. A folytonosság tit-

kát abban látom, hogy ami értéket kaptam,
azt adjam tovább, hogy aztán más is tovább
adhassa.
– Igen, ez így van! Fontos, amit csinálsz, és gyönyörű feladatnak tartom!
Mostanában milyen munkáid vannak,
hol lehet téged hallani?
– Kisgyermeknevelői munkakörömben
szintén megjelent az ének és a zene. Az
Óbudai Egyesített Bölcsődékben már
hatodik éve tartunk zenés foglalkozásokat a 0-3éves korú gyermekeknek. Az országosan egyedülálló program neve: Élő
népzene a bölcsődében. Egész zenekarral
megyünk hétről-hétre a bölcsődékbe,
olyan népi hangszereket megszólaltatva,
mint hegedű, brácsa, cimbalom, bőgő, citera, tambura és a gardon. A Kerek zenekar öt tagból álló formáció. A gyermekek
életkori sajátosságait ismerve én irányítom
a foglalkozások menetét. A zenésztársaim, akik nem mellesleg a családom tagjai,
rendkívüli alázattal állnak ehhez a korosztályhoz. Első számú szabály a halk és lassú
előadásmód, többszöri ismétlésekkel. Teljesen más világ gyerekeknek játszani, mint
felnőtteknek. Sokkal nagyobb rajtunk a felelősség. Hagyományt és értéket viszünk a
legkisebbek elé. Ennek szemmel láthatóan
óriási eredménye van. Nekem is nagy élettapasztalat, tanulási folyamat, hogy hogyan
tudom egyszerre 30-40 gyermek figyelmét
fenntartani több mint fél órán keresztül.
Sok kedves pillanatot élek meg a gyerekek

közelében. Szerencsésnek mondhatom
magam, hogy részese lehetek ennek az élet
adta csodának. Fontos külön is említem
Tárnoki Erzsébetet, aki megálmodta és
meg is valósította ezt a programot a bölcsődékben. Bízott bennem és a zenekarban,
szabad kezet adva a zenei részekben. Sok
szakmai tanáccsal ellátott, hogy ehhez a
korosztályhoz közelebb tudjunk kerülni.
– Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– Eddig megjelent négy nagyon sikeres
gyermeklemezünk. Terveink között szerepel egy ötödik CD kiadása. Ezeket az
Óbudai Egyesített Bölcsődék Alapítványa
támogatta, de más pályázatokat is nyertünk
a lemezeink elkészítésére. Az újabb ötletek
már fejben megszülettek, amiket jó lenne
felvenni, hogy minél több családnak szerezzünk vele örömet. A gyermeklemezek
mellett régi nagy vágyam, hogy a kedvenc
dalaimból készüljön egy válogatás. Már nagyon érik bennem a késztetés, hogy ezeket
a nagyvilág elé tárjam. Szerencsére egyik
legkedvesebb zenésztársam, a testvérem ifj.
Csoóri Sándor (Sündi) mint zeneszerző és
zenész is támogat, biztat ebben. Nagyon
számítok a segítségére a hangszerelésben.
– Kívánom, hogy megvalósíthasd
álmaid, és hogy minél többen részesülhessünk tehetségedből. Továbbadva azt a zenei és emberi értéket, ami
mindannyiunk számára alapvető kincs.
Ha jól tudom, 7 éve laktok Surányban.
Hogy érzed itt magad?
– Fővárosi lányként nagyon furcsa volt
megszoknom az új környezetet. Sokáig
hiányzott Budapest. Fiatal, kezdő anyukaként azonban ez a hely biztonságot nyújtott. Szívesen tologattam a babakocsit a
friss levegőn, a mesés surányi Duna-parton
és a csendes utcákban. Édesanyámék nem
sokkal előttünk költöztek Surányba. Azt
vettük észre, hogy többet vagyunk náluk
látogatóban, mint a belvárosi lakásunkban.
Akkor határoztuk el, hogy mi is ide költözünk. Amikor kislányom óvodába került,
elkezdődtek a barátkozások az itt élő anyatársakkal és azok gyermekeivel. Nagyon
jó kis surányi közösségben élünk, sokat
járunk össze a mai napig az itt megismert
barátokkal. Gyermekkori barátosném is
kiköltözött a családjával, ami megkoroFolytatás a 10. oldalon »
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Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
» Folytatás a 9. oldalról

názta az ittlétünket. Ha Pesten járok, azért
megdobban a szívem, de egyelőre semmiért nem cserélném fel a surányi létet.
Szeretek itt élni. Itt lakik a családom nagy
része, akikkel együtt alkotunk, nevetünk és
sírunk. Szóval ér engem rengeteg impulzus
helyrajztól függetlenül. Sajnos az idei Irány
Surány Fesztiválra nem kértek fel bennünket, de az elmúlt években büszkén léptünk
fel a pócsmegyeriek, surányi szomszédaink
és az itt élő ismerőseink előtt. Nagyon nagy
szeretettel fogadtak bennünket. A boltban,

az utcán csak úgy hívnak páran: itt az énekes pacsirta...
– Milyen szemlélettel éled mindennapjaid? Milyen értékek határozzák meg
életed?
– Talán a legfontosabb az egészséges
önkép, önismeret. Találkozzunk sokat önmagunkkal életünk során! Arra törekszem,
hogy napról napra jobb ember legyek.
Erősítem magamban a figyelmességet,
empátiát. Néha nehéz félretenni a haragot,
kételyt, félelmeket. Máskor pedig elillan, és
tiszta szívvel szemlélem tovább a világot.
Sokkal könnyedebb szeretettől vezérelve

elfogadóan gondolkodni és cselekedni. A
legszebb az egészben, hogy mindez tanulható…
– Köszönöm a beszélgetést! Nagyon
nagy öröm számomra, hogy megismerhettelek! Te kinek fogod a forró krumplit
tovább dobni?
– Biczák Orsolyának szeretném tovább
dobni a forró krumplit, Surányba. A barátságunk mellett őt mint fotóművészt is
nagyra értékelem. Öröm és megtiszteltetés, ha bemutathatom a Kisbíró hasábjain.
A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER

Euróba Bajnokságra készül a Szigeti Angyalok
showtánc csoport
Amikor idén márciusban beneveztünk
a Magyar Látványtánc Szövetség /
MLTSZ/ idei bajnokságára, csak titkon
reméltük, hogy jó helyezést érünk el. Hiszen a Szentendrei-szigeten /Pócsmegyeren/ működő kis tánccsoport, hogyan is
érhetne el nagy dolgokat a hazai neves
tánciskolák között. Mertünk nagyot álmodni és továbbjutottunk a selejtezőkön. A következő állomás az Országos
Bajnokság volt, hiszen aki itt elérte a
kellő pontszámot, elindulhat a 2019. 06.
20.-25.-ig Balatonfüreden megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon. Sikerült
ezt is túlszárnyalnunk, mert nem csak az
áhított pontszámokat kaptuk meg, de 2
táncunk is aranyérmes lett, és egy csodálatos 5. helyezést is sikerült bezsebelni.
Most gőzerővel készülünk a nagy meg-

És akik ezt mind elérték: Angyalföldi Dalma, Csiernik Petra és Szofi, Dani Nikol,
Dobos Luca, Gubás Dóri, Hargitai Virág,
Mendzsák Zsófi, Molnár Fruzsina, Lakatos Lea és Lora, Lengyel Pipi, Varga Szilvi,
Vámos Hanna.
Tehát irány a Balaton, az E.B., hajrá Szigeti
Angyalok
Merünk nagyot álmodni!
KISS ÁGI CSOPORTVEZETŐ

mérettetésre, amellett, hogy sokan most
8.-osok és nyakukon a beiratkozás, ballagás, év vége.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki hitt bennünk és támogatott
minket, hiszen nélkülük nem sikerült
volna (Család, Barátok, Pócsmegyer és
Szigetmonostor Önkormányzata).

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy a Szigeti Angyalok Showtánc csapat, a Magyar Látványtánc Szövetség X. Európa
bajnokságán formációban 4., duóban 2.
helyezést ért el.
Gratulálunk Kiss Ágnesnek és a lányoknak!

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk 2019. augusztus 25-én, vasárnap délután 5 órakor
a Pócsmegyer Rendezvényközpont konferencia termébe
Muskovics Andrea Anna: Gazdasági stratégiák a Duna természeti viszonyai között
Pócsmegyer gazdálkodása a XIX. századtól napjainkig c. könyv bemutatójára.
Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület
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Hableány – szigetnapló
(Murányi Sándor Olivér – Regényrészlet)
– Hét másodperc alatt süllyedt el. Heten
élték túl. Heten tűntek el. A többiek mind
meghaltak – komorodik el Sebes arca, miután jegyet ad az embereknek a kompon.
– Egy éve történt. Akkoriban informatikus képzettségem ellenére ipari búvárként
tevékenykedtem. Tíz napig dolgoztam a
Margit híd alatt elsüllyedt hajó roncsánál,
feladatom volt felmérni a Hableány állapotát, miután elütötte a Viking szállodahajó, és azonnal a folyam fenekére süllyedt.
Mindennap merülnöm kellett. Olyan
körülmények között dolgoztam, amiben
ipari hajóbúvárnak nem lett volna szabad.
Három áldozatot is találtam a hajóban. Az
egyiket felhoztam a katasztrófavédelem
búvárai helyett, mert nem akartam, hogy
elvigye a sodrás. Irtózatos látvány volt.
A hulla kísértetként lebegett a Hableány
egyik ablaka mögött. Mint egy gumibábu.
Fekete árny. Egy kábel tekeredett rá. Nagy
nehezen tudtam csak legyőzni irtózatom,
hogy közel ússzak hozzá és kiszabadítsam. Karja kemény volt, feje mintha külön
életet élt volna a víz alatt, ide-oda dobálta
a hatalmas sodrás. Az arcát már nem tudtam tüzetesebben szemügyre venni, mivel
indulnom kellett. Agyamon átvillant: öszszeölelkezem egy halottal, hogy felvigyem.
Egyszerre volt bennem félelem és irtózat.
Egy pillanatra becsuktam a szemem, hogy
így igyekezzek szabadulni a látványtól.
Gondolatban szóltam magamhoz: – Sebes, nincs más választásod. Ha vállaltad, fel
kell vinned!
Annyira magamon kívül voltam, hogy
nem emlékszem, hogyan emeltem magamhoz szorítva a felszínre, csak az maradt
meg, ahogy a mentőakcióban részt vevő

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 1500 példányban

kollégáim a hullával együtt felhúznak az
Adam Clark hajódarura. – Sikerült! Megcsináltad! – kiabálták. Fülemben elmosódtak a hangok. Lerogytam a fedélzeten,
és levegőért kapkodtam. Nem tudhattam:
még ennél is szörnyűbb látványban lesz részem…. Nem sok idő telhetett el, amikor
a katasztrófavédelmi búvárok két holttestet
emeltek ki a Dunából: egy kislányt anyjába
kapaszkodva. A gyerek szája mintha ordításra formálódott volna, szeme üvegesen
nézett a semmibe. Az anya szája is tátva
volt, felfújódott a teste a belé áramló víztől.
Arcbőre fehér volt, mint a folyamon feljövő telihold. Kézfejéről apró vízgyöngyök
peregtek a hajódaru padlójára. Azóta is
tűnődöm: mit élhettek át ezek az emberek
a becsapódás pillanatában? Egyáltalán felfogták, mi történik velük, amikor elsodorta
a nagyobb hajó a kisebbet? Ha igen, mire
gondolhattak abban a hét másodpercben,
mialatt elnyelte őket a hullámsír?
Éjszakánként felriadok álmomból. Sokáig
a folyamot hibáztattam. Gonosznak láttam, megöli az embert. Pedig fordítva van.
Hosszan néztük a halott anyjába kapaszkodó halott kislányt. Minden mentőt annyira
megindított, hogy zavarodottságunkban
egységesen cselekedtünk: a tiszteletadás
jeléül körbeálltuk a két holttestet, és hoszszasan szalutáltunk szótlanul nekik. Aztán
ponyvába csavarták, és elvitték őket. Az én
halottamat is, akit önként hoztam fel a folyam aljáról.
Nem sokkal a mentést követően döntöttem: felhagyok a búvárkodással, a folyamtól azonban nem akartam elszakadni.
Olvastam az álláshirdetések közt, hogy a
Dunakeszi kompra segédet keresnek. Arra

gondoltam, a legmegfelelőbb hely számomra: megszabadulok a merülésektől,
mégis a folyamon maradhatok. A munkáltatóm nagyon csodálkozott, amikor jelentkeztem. – De hát doktori képzettséggel? –
vonta össze szemöldökét. – Igen – feleltem
fejlesütve. – Aztán nehogy csak fellángolás
legyen! – emelte fel mutatóujját, azzal vállat vont, és felvett. Azóta itt vagyok. Minden hajnalban újra és újra megcsodálom a
napfelkeltéket, a naplementéket, a szelet, a
felhőket és a hullámokat. A halottam – így
hívom magamban a hullát, amit kiemeltem
a Dunából – biztosan nagyon örülne nekik. Az ő sorsával szemben minden egyes
újabb napom nyereség… Élettársamnak
és a kisfiának nem mesélek erről. Amikor
kérdeznek, másra terelem a szót, hogy ne
riadjanak meg az esemény részleteitől. Volt
egy Titanic. És volt egy Hableány. Nem
hasonlítom össze a két esetet. De utóbbi
abban az országban történt, ahol élek, és a
történetnek mentőként részvevője voltam.
Ez már bennem marad örökre.
Sebes utolsó átkelése volt ma, ezért mesél
hosszabban. Töprengek, miért nyílt meg
nekem. Fejét most lehajtja, mereven bámulja cipőorra előtt a köveket. Kürtszó
harsan a Duna közepén. Nagy hajó halad
el. Fedélzetéről vidáman integetnek az
utasok. A pezsgőspoharak megcsillannak
a lemenő nap fényében. – A Moszkva –
jegyzi meg halkan Sebes, majd fejét elfordítja, hogy ne láthassam az arcát. Apró vadkacsa úszik el előttünk. A hajó által partot
verdeső hullámoktól megriad, és keserves
hangot ad ki. Mintha anyjába akarna kapaszkodni.
MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül
egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében lapunkban
helyt adunk egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek egyéb okok
miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból.
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja az
írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát.
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Híres faktorok-napozási kisokos
Végre mindenhol kisütött a nap, azért
ebben a nagy melegben nem árt, ha
jól felkészítjük a bőrünket is! Na de
mi alapján válasszunk napkrémet? Itt
van pár fontos információ, aminek a
birtokában már nem is olyan nehéz
kiválasztani a megfelelő napkrémet:
Faktorszámok
A napkrémeken feltüntetett faktorszám
(SPF) az UV-B sugárzás elleni védelem
mértékére vonatkozik. A faktorszám azt
jelöli, hogy a naptej használatának köszönhetően mennyivel növelhetjük
a napon eltölthető percek számát,
anélkül hogyy bőrünk károsodna. Azaz,
ha naptej nélkül 10 percig tartózkodhatnánk a napon, akkor egy 20-as faktorú
krémmel ezt 200 percre növelhetjük.
Nagyon világos bőrűek először 50 faktoros naptejjel kezdjék a szezont, amikor
már némi alapszínre szert tettek, akkor lehet csökkenteni a faktorszámot. Aki barna
bőrű, annak akár 20-30 faktoros naptej is
elég, viszont fontos, hogy napjában többször bekenje magát.
Magasabb SPF szám, jobb krém?
Felmerül a kérdés, hogy a 30-as faktor
kétszer olyan jól véd, mint a 15-ös? Nos, a
védelem nem növekszik a faktorszámmal
arányosan. Egy 50 faktoros napvédő a káros sugarak 98%-át szűri ki, ehhez képest
a 25 faktoros krém az UVB sugarak 96%át blokkolja. Tehát a dupla faktorszám,
nem jelent dupla védelmet bőrünknek.
Lényeges tényező, hogy mennyi naptejet
használunk, milyen gyakran kenjük be
magunkat, illetve hogy a naptej mennyire széles spektrumú. Az utóbbi azt jelenti,
hogy a leégést okozó UV-B sugárzás mellett védelmet nyújt a bőrrákot okozó UV-A
sugaraktól is. Érdemes a fényvédő termékek kiválasztása előtt a címkéket gondosan
áttanulmányozni.
UVA- és UVB
A napfény mintegy 50%-a látható fényből, 45%-a infravörös sugárzásból és 5%-a
ultraviola (UV) sugárzásból áll. Ez utóbbi
szintén három részre osztható: UVA-ra,
UVB-re és UVC-re. Az alacsony hullámhosszú UVC-sugarak legnagyobb részét
kiszűri a földfelszínt körülvevő ózonréteg,

ezért nekünk csak a másik kettő miatt kell
aggódni. Az UVA-sugarak hullámhossza a
legnagyobb, ez hatol a legmélyebbre a bőrben, és azonnali pigmentációt, azaz barnulást okoz. Bár ettől kevésbé égünk le, hosszú
távon felelős a bőr öregedéséért és szerepet
játszik a nem melanoma típusú rosszindulatú bőrdaganatok kialakulásában is. Az
UVB-sugárzás hullámhossza kisebb, így a
mélyebb rétegekbe kevésbé jut el, de ez felelős a leégésért, amely szintén hozzájárul a
bőrrák kifejlődéséhez.
Milyen gyakran használjuk?
Fontos tudni, hogy a naptejeknél, mint
bármely más kozmetikumnál, hatóidővel is számolni kell. Attól függően, hogy
mennyire izzadunk, vagy milyen gyakran
éri víz a bőrünket, alapvetően két óránként
érdemes bekenni magunkat. Mielőtt napra mennénk 20-30 perccel előtte kenjük
be magunkat, így a bőrünknek lesz ideje
beszívni a napfény ellen védő anyagokat.
A naptejeket általában úgy tesztelik, hogy
egészen vastagon kenik be a tesztalanyok
bőrét a krémmel, így biztosítják, hogy
meglegyen a flakonon jelzett védőfaktor.
Ha vékonyan visszük fel a naptejet, akkor a
napvédő hatás is gyengébb lesz.
Vízálló. De meddig?
Hajózás során a nyári hőségben elkerülhetetlen a csobbanás, így kiemelten fontos a
krém vízállósága. Fontos, hogy a krémek ví-

zállósága ideig-óráig igaz csak. A krém vagy
olaj ugyanúgy leázik egy idő után, aminek
időtartamát általában számmal jelölik,
például „40-80”, ami azt jelenti, hogy ilyen
hosszan fejti ki fényvédő hatását vízben vagy izzasztó tevékenység közben, ami
ebben az esetben 40-80 percet jelent. Akár
napozunk, akár kinti munkát végzünk, fontos, hogy az eltelt időt követően újra kenjük
magunkat.
A sminktermék SPF-et tartalmaz,
nem is kell napkrém?
De! Ugyan jól hangzik, hogy a sminktermék tartalmaz fényvédőt, ettől függetlenül
minimum 20 faktoros krémmel nem
árt kétóránként bekrémezni az arcunkat,t amennyiben kitesszük a nap káros sugarainak. A kozmetikai termékek ma
már tartalmazhatnak fényvédőt, ami természetesen biztosít valamennyi védelmet,
de ha valóban meg szeretnénk őrizni bőrünk egészségét, úgy ajánlott kifejezetten
erre a célra gyártott termékeket választani.
Amennyiben sminkelni szeretnénk úgy
tisztítsuk meg alaposan bőrünket, kenjük
be napkrémmel, majd csak ezután vigyük
fel a sminket.
Krém, olaj, spray, gél? Melyik
mennyire hatékony?
Napjainkban egyre divatosabbak a spray
állagú napozószerek használata. A szakértők szerint a megfelelően alkalmazott

2019. július 13

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

permet ugyanolyan hatékony,
y mint
a hagyományos kiszerelésű naptej. Használatuk ugyanakkor nagyobb odafigyelést
igényel, mert egyenletes eloszlatásuk kicsit nehézkesebb. A krém inkább a száraz
bőrűeknek jobb választás, míg a hígabb
lotion segítségével nagyobb felületen is
könnyebben eloszlathatjuk a napvédőt. A
szemek körül és az ajkakon napvédő sticket javasolt használni. Mindegy melyiket
használjuk, a lényeg a napvédelem és a
megfelelő technika.
Gyermekek védelme
Kiemelten fontos a kicsik védelme, számukra minél kevesebb színező- és
illatanyagot tartalmazó, fizikai fényvédőt tartalmazó készítményt válasszunk.
Ebben érdemes segítségét kérni akár a
gyógyszertárban, akár a gyermekorvosnál, így biztos, hogy elkerüljük a leégést.
Drágább, tehát jobb?
A boltban kapható, SPF-et tartalmazó krémek valamelyest drágábbak, mint azok,
amelyeket fényvédő nélkül gyártottak.
Sokszor nem a minőséget, hanem a már-

kát, a csomagolást, a marketinget, és az
illatot fizetjük meg. Éppen ezért érdemes
összehasonlítani az összetevőket, és
az alapján dönteni, hogy mit érdemel meg
bőrünk védelme. Ha pedig úgy döntünk,
inkább nem kockáztatnánk és profikra
bíznánk a termékek kiválasztását vagy elkészítését, az előzőekhez hasonlóan itt is
hozzáértő szakember bevonását javasoljuk.
Meddig jó a napkrém?
Az emberek többsége nem vesz minden
évben új naptejet, csak ha már az előző
elfogyott. Pedig jó ha tisztában vagyunk
vele, hogy a naptejnek is van szavatossága, lejárati dátuma, és akár meg is romolhat. Idővel a naptej veszít a hatékonyságából, a bennük lévő összetevők egy idő
után elkezdenek szétválni, így a krém felszívódása is rosszabb lesz és a védőhatás is
jelentősen gyengül. Érdemes hát tavasszal,
vagy nyár elején újat venni.

majd bőrünk a nap során, és alkalmazzuk ennek megfelelően. Az általános
napozás mellett szóba jöhet a szabadban
végzett sporttevékenység vagy munkavégzés, az akár pár perces séta a metrótól az
irodáig, a kutyasétáltatás, fagyizás a gyerekekkel, vagy az utazás. Hajózás során sok
esetben észre sem vesszük mennyire tűz a
nap, a kellemes menetszél ugyanis megtévesztő lehet, és persze ott vannak a vízről
visszaverődő fénysugarak is.

Általános védelem
Egyre többször hangzik el, hogy 10 és 15
óra között ne tartózkodjunk a tűző napon,
ezt érdemes megszívlelni. Akár árnyékos
helyen is átszűrődhet a fény, így biztosabb,
ha bekenjük magunkat ebben az esetben
is. Hajózás során érdemes egy vékonyabb
felsőt és sapkát/ kalapot is felvenni. Folyamatosan pótoljuk a folyadékot és ha hoszszabb útra indulunk, akkor gondoskodjunk behűtött vízről is. Ne feledkezzünk
meg a szemünk védelméről sem, érdemes
Mikor használjunk napkrémet?
jó minőségű UV szűrős szemüveget vásáGondoljuk át, melyek azok a helyzetek, rolni!
FORRÁS: WWW.PRIMAYACHT.HU
amelyek során napfénnyel érintkezik
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Nyári kreatív zenei tábor Pócsmegyeren
6 – 12 éves korú gyermekek részére
Zenei előképzettség nem szükséges!
Programok:
8:30 – 9:00 Gyülekező
9:00 Kreatív zenei foglalkozás kis létszámú csoportokban a
Zeneakadémián végzett kreatív jazzpedagógusok vezetésével.
12:30 Ebéd
13:30 Társművészetek, alternatív programok (zenehallgatás, hangszerkészítő workshop, zene és mozgás, vizuális
művészetek)
15:00 Kreatív zenei foglalkozás nagy létszámú csoportban
Július 26-án pénteken 16:00-tól táborzáró koncertet tartunk

A tábor időtartama:
2019. július 22. – július 26. (hétfőtől péntekig)
Minden nap 8:30 – 17:00 óra között

Maximális létszám: 25 fő.
Részvételi díj: előzetes számítások alapján a gyermekenként 25.000 forint, mely az étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna)
tartalmazza.

Jelentkezéseiket a kreativzeneitabor@gmail.com
e-mail-címre várjuk.
Köszönettel:
Németh Bendegúz és Pozsár Máté

A tábor hetében jazz zenei estet tartunk a tábort vezető tanárok közreműködésével.
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Programajánló
Időpont

Program

Helyszín

Stefula Katalin fuvola és Miriam Rodriguez-Brüllova gitár estje

Református templom

Irány Surány Fesztivál

Surány, Napsugár tér

augusztus 10. / 18:00

A kétarcú Bali - Keszthelyi Viktória mesél élményeikről

Karinthy Ferenc Könyvtár

augusztus 11. / 19:00

Szabó Balázs és Papp Orsolya orgonaestje

Református templom

augusztus 25. / 17:00

Muskovics Andrea Anna - Pócsmegyer gazdálkodása a XIX. Századtól
napjainkig c. könyv bemutatója

Rendezvényközpont

augusztus 31. / 17:00

Kovács István (Hay Kováts) - A gonosz génje c. könyvének bemutatója

Karinthy Ferenc Könyvtár

szeptember 7. / 17:00

Karinthy Gábor költészetéről Kőrizs Imrével beszélgetünk

Karinthy Ferenc Könyvtár

Egészségnap

új Egészségház

Sándor Anikó író-olvasó találkozó

Karinthy Ferenc Könyvtár

Bolhapiac

Rendezvényközpont

Retro comedy-Maksa Zoltán és Ihos József szórakoztató estje

Rendezvényközpont

november 9.

Találkozás Vámos Miklóssal

Rendezvényközpont

november 15.

Idősek napja

Rendezvényközpont

július 14. / 19:00
augusztus 2-3.

szeptember 21.
október 3. / 18:00
október 12. / 9:00-12:00
október 18. / 19:00

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)
állandó programjai

Civilek Háza állandó programjai

Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/ 200-013,

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

E-mail: prk@pocsmegyer.hu
www.prk.pocsmegyer.hu

Női torna – Ficzek Kati

Surány, Akácos út 17

Tel.: 30/596-7581

HÉTFŐ
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
14:00 – 17:00 ....... Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
Nyári szünet ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
Nyári szünet ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
18:30 – 20:00 ........ Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

KEDD
Nyári szünet.......................................... Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István

SZERDA
9:00 – 13:00 ....... Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
Nyári szünet ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
Nyári szünet ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
Nyári szünet ........................................... Karate- Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István

Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
Ügyfélfogadás a PRK-ban
Hétfő: 14:00 – 17:00 és Szerda: 9:00 – 13:00
Telefonsz.: 06-26/312-605, 06-26/400-152

Karinthy Ferenc Könyvtár
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

06-23/427-535

Feladatkőr – ügyintéző

06-20/310-9128

Polgármester
Németh Miklós
Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea

Szentendrei Közjegyző

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

Agrártámogatások – Hansági Dénes

06-30/244-9546

Barangoló Óvoda

06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola

06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola

06-26/393-100

Pócsmegyer Rendezvényközpont

06-26/200-013

Pro Pócsmegyer Kft.

06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár

06 30/831-0301

Nyugdíjas klub

06-20/325-1960

Posta

06-26/395-575

Takarékszövetkezet

06-26/395-003

ELMŰ Ügyfélszolgálat

06-40-38-38-38

Református Lelkészi Hivatal

06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia

06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal

06-20/886-1927

Szentendrei Földhivatal

GYÓGYSZERTÁR

Telefon

E-mail

06-26/814-843

polgarmester@pocsmegyer.hu

06-26/814-842

jegyzo@pocsmegyer.hu

06-26/814-850

kalman.kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

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

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

06-26/814-846
06-26/814-849
06-26/814-860

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu
etkeztetes@pocsmegyer.hu

06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

06-26/814-845

iktatas@pocsmegyer.hu

Bor Ildikó

06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

Közterület-felügyelő
Bodor Róbert

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

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes
Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő
Pénzügy
Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Somogyi Ágnes
Műszaki előadó
(Építési- műszaki és csatorna ügyek)

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

HÁZIORVOS

FOGORVOS

Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050
Pócsmegyer, Ady E u 12., Tel.: 06-26/395-123

Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

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

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

ORVOSI ÜGYELET

ÁLLATORVOS

Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.,
Tel.: 06-26/387-030
Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

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

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

ÁLLATPATIKA a szigeten

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

Tahitótfalu, Hősök tere 15.,
Tel: 06-70/369-1111
Hétfő – Péntek: ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00
Szombat: ...................................... 8:00 – 12:00

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

TB ﬁnanszírozott rendelési ideje:
Hétfő: ......................................... 9:00 – 14:00
Szerda: ........................................9:00 – 14:00
iskolafogászat: .............. 9:00 – 11:00
Csütörtök: ................................. 14:00 – 19:00
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

ÁLLÁSHIRDETÉS

RÉVÁTKELŐ MENETREND
Rudas és Társa Bt., Tel.: 06-70/637-9561
Munkanap

Pócsmegyer Leányfalu

Pócsmegyer Község Barangoló Óvoda
pályázatot hirdet
óvodapedagógus állás betöltésére,
határozatlan időre
2019. szeptember 1-i kezdéssel.

Hétvége és ünnepnap
Pócsmegyer Leányfalu
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19:30
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19:30

20:10

20:45

20:10
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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.)

**21:10

**21:45

**21:10

*21:45

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

A pályázat részeként benyújtandó a jelentkező szakmai önéletrajza, bizonyítványainak másolata, erkölcsi
bizonyítványa.

A jelentkezés határideje: 2019. július 15.
A pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!
Kérjük, a borítékra írják rá: „43/2019, óvodapedagógus”.

A pályázattal kapcsolatosan
Nagy Kornélia nyújt tájékoztatást
a 30/181-5711 telefonszámon

Hulladékgyűjtés
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

Dátum

BÉRLETEK: • Dolgozó: 4.800 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 2.800 Ft
(minden hó 5-től következő hó 5-ig)
*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.
** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik.

Kormányablak Tahitótfalu
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér, Tel.: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu
Nyitvatartás:
Hétfő: ............................... 7:00 – 17:00
Kedd: ................................ 9:00 – 17:00
Szerda: ........................... 10:00 – 20:00
Csütörtök: ...................... 9:00 – 17:00
Péntek: ............................ 9:00 – 13:00

JÚLIUS

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

Kedd

Július 2.

Kommunális

Zöld

Július 9.

Kommunális

Szelektív

Július 16.

Kommunális

Zöld

Július 23.

Kommunális

–

Július 30.

Kommunális

Zöld

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

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket
leadhatják a PRK-ban:
2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
és elküldhetik e-mailben a
kisbiro@pocsmegyer.hu címre.
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Madarakról mindenkinek – fülemüle
A fülemüle előkelő helyet foglal el a legszebben éneklő madarak csoportjában Magyarországon, és ezen belül a Szentendrei-szigeten, és Pócsmegyer területén is. Vetélytársai
lehetnek ebben a témában az énekes rigó,
feketerigó, sárgarigó, ökörszem, vörösbegy,
erdei pinty, és a poszáták, hogy csak párat
említsek. Bár megjelenését, tollruháját tekintve szerényebbek közé tartozik, mert öszszbenyomásra, vörösesbarna, és nincsenek
rajta élénk színes tollak. Mérete a verebek és
az énekes rigó közé esik, farok tollai azonban
hosszabbak, testhossza, 16cm, súlya, 17-24
gr., de éneke annál szebb, és sokak szerint a
legszebbek közé tartozik. Népies neve a csalogány, és természetesen védett faj, eszmei
értéke 25.000 Ft.
Most amikor ezeket a sorokat írom, már június közepénél tartunk, és csupán kíváncsiságból tettem egy sétát, a református temető,
mögötti erdőben, ahol naplemente után,
több helyen is javában hallottam az éneküket. Ezt az éneket már április elejétől hallhattuk, mindkét Duna parti ártereinkben, fás
bokros galéria erdeinkben. Surányban pedig
az egyes telkek elhagyatottsága, és a bokrok sűrűsége folytán több telken is halljuk
minden évben. 1990 óta például kétszer is

Farkát gyakran felcsapja

Bokrosk madara

költött a házunktól 50 méteres távolságra. A
szomszédok nagy bánatára…. Éneke ugyanis annyira erős, hangos, éjszaka is, hogy bármilyen szép is, akinek a hálószoba ablakához
közel esik, nem igen tud tőle aludni. (egyébként a szomszédok nagy madárbarátok)
Rendszertani besorolását tekintve a verébalakúak rendjébe, a rigófélék családjába és a
fülemülék nemzetségébe tartozik. Talán van,
aki nem ismeri, hogy van egy közeli rokona
a nagy fülemüle, amelynek mélyebb és öblösebb hangja van, és valamivel nagyobb termetű, de sokkal ritkább. Magyarország keleti
részén költ kis számban.
A fülemüle, mivel vonuló fajok közé tartozik,
tavaszi érkezése Afrikából, a mediterrán területek felől, április melegebb napjaiban történik. Először a hímek, melyek egy-egy bokros
erdőszélén, megtelepedve, hangos énekeléssel hívják magukra a figyelmet. A valamivel
később érkező tojók érdeklődésüknek megfelelően megállnak, és ha megfelelőnek találják a helyet, akkor együttes költésbe kezdenek. A fészkét a tojó építi, a reggeli órákban,
száraz falevelekből, a földre vagy nagyon
alacsonyan sűrű bokorba április vége és május eleje között. Ez alatt a hím énekel. A szép
szabályos csészéjű fészket száraz falevelek
gyűrűje veszi körül. A 4-6 olajzöldszínű tojást főleg a tojó melegíti, mialatt a hím énekel
a közelben. Naponta azonban a tojó többször is elhagyja a fészket, hogy táplálékot és
vizet vegyen magához. Ez alatt a hím vigyáz
a tojásokra. A tojások elpusztulása esetén
pótköltést végezhet. A kotlási idő két hét, és
a fiókák kirepülési ideje is ugyan ennyi. Legfőbb állati veszélyeztetői a szajkó, szarka, sün,
menyét, melyek a tojásokat vagy a fiókákat
is megehetik, valamint az ÁPRILIS-MÁJUSI TARVÁGÁS. Bármilyen hihetetlen még
mindig folyik, idén is. Itt a szigeten is példá-

Haragszik jobbra egy barátka

ul a Szigetmonostor-Szentendre komptól
délre haladó aszfalt úttól balra. Ilyenkor sok
minden más is tönkre megy. A fülemülék
rovarokat, gilisztákat, pókokat, apró csigákat
fogyasztanak, és naponta szívesen isznak és
fürdenek is. Az ivó-fürdőhelyük közelében
kétféle módon viselkednek. Ha náluk nagyobb termetű madár iszik, vagy fürdik, akkor tartják a tisztes távolságot, például szajkó,
nagy fakopáncs, vagy meggyvágó jelenléte
esetén. Azonban ha például vörösbegy vagy
barátka, esetleg énekes rigó is éppen ott szeretne inni, éles csőrvágásokkal szembeszáll
velük. A hazai állományuk az MME adattára
szerint, stabilnak mondható, EGYENLŐRE,
és 220-280 ezer párra tehető. Nagy előnyük,
hogy az őszi vonuláskor nem a Boszporusz
felé veszik az irányt ahol az olasz, görög, ciprusi madárfogók körmönfont csapdái, hálói,
ezrével pusztítják el az arra vonuló fiókákat,
hanem nyugati irányban Gibraltár felé vonulnak, és ott mennek át Afrikába. Az életkorukat az MME gyűrűző központ adatai
szerint eddig ismert legidősebb példány 8
év és 1 hónap. A hazai gyűrűzött madarak
száma 1951-től 28.176 példány. A külföldön
megkerült példányok száma 9.
BÉCSY LÁSZLÓ

Fürdés előtt

Fürdés
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Kishírek a nagyvilágból
2100-ra megállhat
a Föld túlnépesedése?

Most körülbelül 7,7 milliárd ember él a
Földön, és ehhez évente 1-2 százalékot kell
hozzáadni a szaporodás jelenlegi rátája alapján. Ez az ütem viszont az ENSZ jelentése
szerint folyamatosan lassul, és amikor 2100
környékén eléri a populáció a 10,9 milliárdot, már csak 0,1 százalékos évenkénti bővüléssel kell számolni.
Ennek az a fő oka, hogy egyre kevesebb
gyerek születik világszerte, és a globális termékenységi arányszám lassan a populáció
önfenntartó szintje alá esik. Egy társadalom
akkor tudja fenntartani a méretét, ha minden egyes nőre átlagosan 2,1 születés jut.
Egyelőre bővül az emberiség mérete, mert
a globálisan 2,5 születés jut egy nőre, ám az
előrejelzések szerint 2100-ban már csak 1,9
lesz ez az arányszám.
Ezzel párhuzamosan az emberiség átlagéletkora is jelentősen megnő, a mostani 31 évről 42 évre, és az évszázad végén majdnem
881 millió ember lesz 80 évnél idősebb. A
legtöbb idős ember Latin-Amerikában és a
Karib-tenger térségében él majd.
Afrikában ugrik a legnagyobbat a populáció
mérete, a 2020-ban várható 1,3 milliárdról
egészen 4,3 milliárdra, miközben Európa
lakosságának száma már 2021-ben tetőzik,
és esésnek indul. Ázsia népessége egészen
2055-ig növekszik, majd csökkenésnek indul, Észak-Amerika pedig elsősorban a bevándorlás miatt lesz népesebb, mint most.
A népesedésnek egyre súlyosodó következményei lesznek, hiszen az emberiség már
most túlzott mértékben használja a Föld
erőforrásait. A jövőben a klímaváltozás miatt jelentősen csökkenni fog a megművelhető földterület, a szélsőségessé váló időjárás
és a növekvő tengerszint százmilliók életére
lesz katasztrofális hatással.
Persze az ENSZ számításaiban van némi bizonytalanság: és 9,4 és 12,7 milliárd közöttire becsülik a várható populációt 2100-ban.

Ez nagyban függ attól, hogy a növekedésben leginkább érintett országokban mennyi
erőforrást fordítanak a lányok és a nők oktatására, hogyan javul az egészségügyi ellátás,
milyen hatással lesz az emberek életben maradási esélyeire a klímaváltozás, és a globális
változások milyen konfliktusokat okoznak.
/ Forrás: index.hu

Agyvérzést okozhat a tartós
túlórázás

Napi több mint tíz óra munka évente legalább ötven napon át növeli az agyvérzés kockázatát francia tudósok új tanulmánya szerint. A kockázat azoknál volt a legnagyobb,
akik több mint egy évtizeden át túlóráztak
rendszeresen. A francia orvostudományi
kutatóintézet (INSERM), két kórház és két
egyetem kutatói több mint 143 ezer felnőtt,
munkára, dohányzásra, nemre és életkorra
vonatkozó adatait elemezte. A résztvevők
egyharmada túlórázott, tíz százalékuk egy
évtizeden át vagy még hosszabb ideig.
Közülük összesen 1224 ember szenvedett
stroke-ot. Megállapították, hogy a túlórázóknál 29 százalékkal volt nagyobb esély a
stroke-ra, akik pedig tíz évnél tovább dolgoztak feszített munkaidőben, azok esélye
az agyvérzésre 45 százalékkal több volt.
„Váratlanul ért bennünket, hogy a tíz évnél hosszabb időn át tartó napi túlmunka
és a stroke összefüggése erősebb volt az
ötven évnél fiatalabbak körében, ennek
megértéséhez azonban további kutatás szükséges”- mondta Alexis Descatha.
A kutatócsoport a számokat elemezte,
ok-okozati összefüggéseket nem vizsgáltak,
mégis „szignifikáns összefüggést” találtak
az agyvérzés kockázata és a tíz évig vagy
annál is tovább folytatott túlórázás között
/ Forrás: MTI/origo

Csontkinövésünk lehet
a mobilozás miatt

Mintegy 1200 röntgenfelvételt vizsgáltak meg
abban a kutatásban a szakemberek, melyből kiderült, a testünk igyekszik kompenzálni, hogy
állandóan előrehajtjuk a fejünket. Az ausztrál
Sunshine Coast Egyetem kutatói egy különös
dologra lettek figyelmesek: egy biomechanikai kutatás során azt tapasztalták, hogy az
alanyok koponyájának hátsó részén egy apró,
szarvszerű csontkinövés jelent meg – számolt
be róla a The Washington Post. Ennek oka a
szakemberek szerint az lehet, hogy a nyakat túl
nagy terhelés éri akkor, amikor előredöntjük a
fejünket – például azért, mert az okostelefon
kijelzőjét nézzük. A szervezet ezt igyekszik
kompenzálni, és hogy elossza a terhelést, egy
apró csontkinövéssel igyekszik azt egyensúlyba billenteni. A kutatók az ilyen kinövést
a fiatal felnőtteknél észlelték a leggyakrabban,
ami szerintünk az okostechnológia használatával áll összefüggésben. A szakemberek szerint
ez az első, kézzel fogható bizonyítéka annak,
hogy a különböző kütyük fizikailag is hatással
vannak az életünkre. David Shahar szerint a
képződmény egy súlyos alakváltozás jele lehet,
ami krónikus fej-, nyak- és hátfájáshoz vezethet.
A kutatás nagyjából három évvel ezelőtt kezdődött, amikor 218, 18 és 30 év közötti páciensről
készült röntgenfelvételen arra lettek figyelmesek, hogy az alanyok 41 százalékánál figyelhető meg csontkinövés a koponyán. Mindez a
férfiak körében gyakoribb volt. Ezt a kutatást
aztán kibővítették, melyben 1200, 18 és 86 év
közötti páciens röntgenfelvételeit vizsgálták
meg. Ezek alapján azt tapasztalták, hogy a kor
előrehaladtával a kinövés kevésbé figyelhető
meg, vagyis nem igaz az, hogy a „pluszcsont”
az időseknél jelenne meg elsőként.
Shahar szerint egy ilyen kinövés nem
egyik napról a másikra jelenik meg, ami
arra utalhat, hogy már egészen fiatal korban elkezdődött a fej helytelenül tartása.
/ Forrás: hvg.hu
B. G. B.
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Fehér Csilla Gyógyító Mandalák kiállítása a PRK-ban

„A mandalák különleges világa segítséget nyújt az életünkben lévő
alakadások feloldásában. Észrevétlenül és természetesen, csak azáltal,
hogy a közelünkben vannak, áthangolják a különböző életterületeinket a színeken és geometriai formákon keresztül.
Pár éve talált rám a mandalafestés
csodája, mely az első pillanatban
magával ragadott, és azóta is alkotásra inspirál napról – napra.
Rövid idő alatt megtapasztaltam,
hogy testi-lelki-szellemi szinten is
jótékony hatással van rám és mindenre, aki kapcsolatba kerül velük.
Új korszak kezdődött az életemben,
amikor elkezdtem átadni a tudásomat másoknak, egy egynapos
tanfolyam keretein belül. Felemelő
látni és a részese lenni annak a folyamatnak, amikor a tanítványok kezei
által megszületnek a mandalák és
ámulatba ejtik alkotóikat”.
FEHÉR CSILLA
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