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Görkori tábor Pócsmegyeren
Július 6-10-ig görkori tábort hirdetett a
Pócsmegyer Rendezvényközpont. Bár a
görkorcsolya alapjait és mesterfogásait célzó programunkat általános iskolásoknak
szántuk, menet közben a szülők részéről is
mutatkozott érdeklődés. A szakmai munkát településünk szülöttei, a Gáspár testvérek – Soma, Levente és Balázs – biztosították, akik jégkorong edzőként, játékosként
és játékvezetőként tevékenykednek. Az egy
hét alatt rengeteget korcsolyáztunk, túráztunk, hajókáztunk, kirándultunk. Jártunk
Leányfalun, Visegrádon, Zebegényben, de
felgyalogoltunk a Vöröskőre is. A gyerekek
korcsolya tudásban is sokat fejlődtek, de az
igazi hozzáadott érték a sok-sok botlás és
esés emléke, amiből mindig nevetve sikerült felállni, a közösségi élmény, ami hosszú
időre velünk marad.
Augusztusban sem hagyunk senkit magára ! BARANGOLÓ TÁBORUNKAT
azoknak ajánljuk, akik nem szívesen ülnek
meg egy helyben. Ha szívesen csatlakozna,
jelentkezne, vagy szeretne többet tudni a
tábor programjáról, keressen bennünket
bizalommal a jelzett elérhetőségeken!
Táborunkról bővebben az újság utolsó oldalán olvashat.
GÁSPÁR SÁNDOR
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Önkormányzati hírek
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a koronavírus-járvány
okozta veszélyhelyzet alatti kényszerű szünet
után, 2020. június 25-én megtartotta a munkaterv szerinti rendes, nyílt ülését. A képviselő-testületi ülést megelőzően a Pénzügyi
-Településfejlesztési Bizottság is ülést tartott.
A testületi ülésen az 1. napirendben a
polgármester tájékoztatta a képviselőket a
veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről.
Összesen 12 polgármesteri döntés született
a veszélyhelyzet alatt. A képviselők a tájékoztatót egyhangú szavazással elfogadták.
A 2. napirendben a 2019. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló szerepelt. A
képviselők a napirendet 4 igen szavazattal 3
tartózkodás mellett elfogadták.
A 3. napirendben az önkormányzat 2019.
évi zárszámadási rendeletének elfogadását
tárgyalta a képviselő-testület, a rendeletet 4
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkották.
A 4. napirendben a környezetvédelemről
szóló önkormányzati rendelet módosítását
egyhangú szavazással elfogadták. A rendelet
módosítását 2020 februárjában a környezetvédelmi bizottság véleményezte, a kötelező
szakmai állami szervvel történt egyeztetést
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta. A módosítás elsősorban
az avarégetés és a fakivágás szabályait szigorítja, pontosítja.

Az 5. napirendben a helyi adóbevételek
aktuális állásáról szóló tájékoztatót egyhangú szavazással elfogadta a képviselő-testület.
A 6. napirendben több önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítése szerepelt. A
képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett értékesítette a Kossuth úton
található régi óvoda épületét, az érvényes
vételi ajánlatot tevő magánszemélynek. A
Hunyadi utcában található ú.n. Kollár ház
értékesítésére, valamint kereskedelmi és turisztikai célú hasznosítására pályázat kiírásáról döntöttek a képviselők 6 igen szavazattal
1 tartózkodás mellett. Egyhangú szavazással
támogatták a Róka utcai ingatlan értékesítésre történő meghirdetését.
A 7. napirendben a 2021. évi helyi adók
mértékéről szóló koncepciót tárgyalták. A
képviselő-testületi ülést megelőző pénzügyi
bizottsági ülésen hosszas vita folyt a kérdésben. A képviselő-testület végül egyhangú
szavazással úgy döntött, hogy az adókoncepciót az erre az ülésre készült előterjesztés
három változatban történő átdolgozását követően a soron következő pénzügyi bizottsági és képviselő-testületi ülésen újra tárgyalja.
A 8. és 9. napirendben a Polgármesteri
Hivatal és a főépítész 2019. évi munkájáról
szóló beszámolót egyhangú szavazással fogadták el a képviselők.
A 10. napirendben a Barangoló Óvoda
nyári zárva tartásáról döntöttek egyhangú
szavazással, melynek értelmében augusztus

17. és 19. között a Barangoló Óvoda zárva
tart.
A 11. napirendben a Megyeri fasor útépítésének aktuális állásáról tartott tájékoztatót
Németh Miklós polgármester.
A 12. napirendben két szabályzatot fogadott el a képviselő-testület egyhangúlag. Az
egyebek napirendi pontban egyhangúlag
döntöttek a képviselők a Váci Tankerületi
Központtal történő ingatlan bérleti szerződés meghosszabbításáról, így a PRK épületének egyik szárnyában továbbra is a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola és AMI 1. és
2. évfolyamos kisdiákjai tanulnak. Szintén
egyhangú szavazással döntöttek az Ady Endre utcai régi orvosi rendelő épületének bérbe
adásáról a szentendrei Egészségfejlesztési
Iroda számára, valamint döntöttek az Agrárminisztérium által kiírt településfásítási program keretében pályázat benyújtásáról. Az
ülés végén szót kért egy pócsmegyeri lakos,
kérdéseire a polgármester és Kocsis Marianna képviselő válaszolt. Németh Miklós polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
Tamásiné Czinege Orsolya, a pénzügyi-településfejlesztési bizottság külsős tagja lemondott bizottsági tagságáról. Új tagot a soron
következő ülésen választ a képviselő-testület.
A jegyzőkönyvek és a helyi rendeletek megtekinthetők a www.pocsmegyer.hu oldalon.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
Felhívom a Tisztelt Lakosság ﬁgyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára. A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival
szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést
rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület
nagyságától függően egyaránt 15.000 - 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Mindezekre tekintettel, de különösen azért is, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben rontja a
levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.
Együttműködésüket megköszönve
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Tájékoztatás
kutak engedélyeztetésével kapcsolatban
Módosult a fúrt kutak bírságmentes engedélyezésére vonatkozó határidő,
miután az Országgyűlés elfogadta az erre vonatkozó törvénymódosítást.
A szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni szükséges.
Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül épült, vagy a létesítési
engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg.
Az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi XXXI. törvény alapján módosult az engedélyeztetés végső határideje.
A törvény 20. § értelmében mentesülhet a vízgazdálkodási bírság megﬁzetése alól, aki „engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”
Vagyis ez azt jelenti, hogy az elfogadott törvénymódosítással, a korábban az idei év végére rögzített határidő 3 évvel,
2023. december 31-ig kitolódik.
Eddig lehet a kúttulajdonosoknak a bírság kockáztatása nélkül kezdeményezni kútjuk helyzetének rendezését.
Mivel Pócsmegyer-Surány teljes területe vízbázis védelmi szempontból fokozottan védett, úgynevezett
hidrogeológiai „A” vagy „B” védőterület, ezért a kutak engedélyezése itt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hatáskörébe tartozik:
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság
1081 Budapest Dologház u. 1., Tel.: 06-1/459-24-76; 06-1/459-24-77
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Tájékoztatás nyári igazgatási szünetről
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot arról, hogy
Pócsmegyer Község polgármesterének 8/2020.(V.26.) számú határozata alapján,
a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal

nyári igazgatási szünetének
k időtartama 2020. évben
2020. augusztus 10-től 2020. augusztus 19-ig tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva lesz,
az ügyfélfogadás szünetel.
A Polgármesteri Hivatal ügyelet útján biztosítja a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Tájékoztató
a főépítész 2019. évi tevékenységéről
A főépítészi konzultációs irodát és számítógépet szerződés szerint Tahitótfalu
önkormányzata biztosítja. Ott tartok
szerdán 9.00-12.00-ig személyes ügyfélfogadást. Előzetes bejelentkezés esetén
szerdán 13.00 órától fogadom az ügyfeleket. Pócsmegyeren is lehetőség van
konzultációra. Telefon és e-mail megkeresésre a hét minden napján rendelkezésre állok.
A 15/2017.(XII.18.).számú a településkép védelméről szóló önkormányzati
rendelet előírásai szerint minden egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület
esetében, a tervezőknek legalább egyszer
szakmai konzultációt kell lefolytatnia a
település főépítészével.
Ez történhet személyesen vagy e-mailben
elküldött tervek alapján. A konzultációról
minden esetben emlékeztető készül, amit
a tervező feltölt az E-naplóba, és ellenjegyezve visszaküldi. Azoknál a terveknél,
melyek építési engedélyhez kötöttek a
polgármester ad ki településképi véleményt, ezek iktatás után kerülnek a tervezők által feltöltésre az ÉTDR rendszerbe.

2019-ben a szakmai konzultáció az alábbi
20 lakóépület terveinél került lefolytatásra:
Ibolya u. 12. 1619 hrsz., Csóka u. 10.
2666. hrsz., Diófa u. 8. 1027 hrsz., Muskotály u. 14. 2074/13., Gödszigeti u. 25.
2074/16., Fácános u. 11/b. 2121/8., Petőfi 13. 209.hrsz., Ibolya 12. 1619. hrsz.,
Hóvirág u. 46. 1719 hrsz., Arany János u.
116/2 hrsz., Nefelejcs u. 37. 1564 hrsz.,
Duna sor 909/29., Sziget u. 2195/1. ,
Mélyút 1869/6 hrsz., Hunyadi u. 23. 246
hrsz., Lejtős u. 7. 2600 hrsz., Panoráma u.
1852 hrsz., Ringló u. 8. 1679 hrsz., Dülöngélő u. 264/2 hrsz., Gyümölcsös u.
2441/3 hrsz.

tatások szempontjából. A véleményeket
elküldtük, a jóváhagyott dokumentációban ezek javításra kerültek.
Az MFP-HPH62019 számú pályázathoz
elkészítettem a Hunyadi u. 6. önkormányzati épület kerítés átépítésének, homlokzat felújításának és iroda átalakításának
terveit.
2019-ben az önkormányzat szűkös költségvetéséből nem tudott forrást biztosítani helyi védett épületek homlokzati
felújításának támogatására. A főépítészi
kollégium megkeresésére összeállítást készítettem az eddig önkormányzati támogatással felújított épületekről.
A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, a Magyar
Művészeti Akadémia, valamint a Magyar
Építőművészek Szövetsége által szponzorált kiadványban Pócsmegyer, Táncsics u.
20., Tabán u. 8. és Hunyadi u. 49. számú
felújított épületekkel került be.

Településképi vélemény az alábbi épületeknél került kiadásra: Fácános 11/b
2401/11. kerékpáros panzió létesítése,
Hunyadi u. 51. 222.hrsz. Berczelly kúria
felújítása, Szilva u. 28. 1715 hrsz. üdülőépület bővítése, Szőlő u. 10. 949 hrsz.
üdülőépület bővítése.
2019-ben készült el Pest Megye Telepü- A kiadvány megtekinthető a titkárságon.
lésrendezési Tervének véleményezési do- Pócsmegyer, 2019. június 15.
kumentációja Pócsmegyert érintő változKÖRMENDI JUDIT – FŐÉPÍTÉSZ

Óvoda zárva tartás
34/2020. ((VI.25.)) Kt. határozat:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Barangoló Óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Barangoló Óvoda nyári zárva tartása
2019/2020-as nevelési évben 2020. augusztus 17-től 2020. augusztus 19-ig tart.
Felkéri az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról soron
kívül a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket.
A Képviselő-testület a 16/2020.(II.27.)Kt. határozat 3. pontjának nyári zárva tartásra vonatkozó részét visszavonja.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Pócsmegyer Község Polgármestere
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
06 (26) 814-843 ¬ 06 (26) 395-702
e-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

ELADÓ INGATLAN
Pócsmegyer Község Önkormányzata
eladásra kínálja önkormányzati tulajdonú ingatlanát
cím
2017 Pócsmegyer,
Róka u.
2505/2
hrsz.

ingatlan
területe

ingatlannyilvántartási
megnevezése

övezeti
besorolás

1.072 m2

mĦvelési ágból
kivett zártkert

Lke-4

Bruttó induló ár

4.300.000 Ft

A vételi ajánlatokat postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.
HatáridĘ: 2020. szeptember 10.
Az Önkormányzati ingatlan megtekinthetĘ minden hétköznap 9-16 óra között. Konkrét
idĘpontot elĘzetesen a Polgármesteri Hivatal mĦszaki elĘadójánál kell egyeztetni a 30 /691 7837
telefonszámon.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
A vételi ajánlatot tevĘ nevét, levelezési címét, székhelyét, elérhetĘségi adatait: telefonszám,
email cím, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, vételi ajánlatát az ingatlan
vételárára vonatkozóan, amely a bruttó induló árnál kevesebb nem lehet. Nyilatkozatot a vételár
teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. Gazdasági társaság ajánlattevĘ esetén
cégkivonatot és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolati példányban, a kijelölt
kapcsolattartó telefonszámát, átláthatósági nyilatkozatot.
Az ajánlattevĘk közül a nyertest a KépviselĘ testület állapítja meg a vételi ajánlatok benyújtására
elĘírt határidĘtĘl számított 15 napon belül. Indokolt esetben 60 nappal a döntés határidejét
meghosszabbíthatja. Az eredményrĘl az ajánlattevĘket az elbírálást követĘ 15 napon belül
írásban értesítjük.

Németh Miklós
polgármester
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Pócsmegyer Község Polgármestere
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
06 (26) 814-843 ¬ 06 (26) 395-702
e-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

FELHÍVÁS
Pócsmegyer Község Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Cím

Ingatlan
területe

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

2017 Pócsmegyer,
Hunyadi utca 8.
157 hrsz.

565 m2,
ebbĘl az
ingatlan
255 m2

kivett lakóház,
udvar

Vt-1

38.300.000 Ft

383.000 Ft

A pályázatokat a hivatal iktatójába
2020. szeptember 10. 12:00 óráig
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri
Hivatalban átvehetĘ, és a hivatal honlapjáról www.pocsmegyer.hu letölthetĘ.
Tájékoztatás telefonon: 06 30/242 3099

Németh Miklós
polgármester

7

8

2020. augusztus

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2020. augusztus

9

Mi tudjuk, mi van a Kosarunkban
Köszönjük a bizalmat vásárlóinknak! – ez
fogalmazódott meg négyünkben, a Sziget
Kosara alapító csapatának tagjaiban az
első, június 2-ai átadónapunk után. Most
összesen 19 vásárlónk rendelt előre, és
vette át az árut hat jelenlévő termelőnktől
a horányi piacon, ahol mások is odajöttek
hozzánk érdeklődni, többet megtudni rólunk, és vásárolni – ezért is jó, hogy termelőink mindig hoznak magukkal a megrendeléseken felül valamennyi plusz árut is.
A nyitó alkalmunkat még egy kis zenei
csemegével is igyekeztünk ünnepivé varázsolni: egy helyi zenészekből álló trió,
Ágota (cselló), Virág (fuvola) és Sándor
(hang drum) adta elő dalait, kellemes
hangulatot teremtve ezzel. Az átadásra
szánt másfél óra zökkenőmentesen telt,
sok mosolygós arccal, kíváncsi gyerekekkel, beszélgetésekkel.
És hogy miért is csináljuk ezt az egészet?
A minap láttam egy fotót a Facebookon,
épp a Nyíregyházi Kosár Közösség egyik
tagja osztotta meg: görögdinnye a Sparban, származási helyként pedig ezt tüntették fel: Magyarország, Görögország, Spanyolország, Macedónia, Panama, Chile.
Most akkor honnan is érkezett vajon? És
ha még ezt sem tudni, akkor azt meg pláne nem, hogy vajon milyen körülmények
között termesztették, mi mindennel kezelték, hogy beérjen, és hogy kibírja a szállítást…? Nekem, ezek után, nem lenne elég
bizalmam hozzá, hogy megvásároljam.
Nekünk éppen ez az egyik legfontosabb
célunk a Sziget Kosarával: hogy pontosan
tudjuk, mi, és honnan kerül az asztalunkra.
Mielőtt egy termelővel szerződést kötünk,
meglátogatjuk a gazdaságát, és megtudjuk,
hogyan termeli, készíti a termékeit, ezért

• Alföldi Csaba: házi készítésű füstölt

sertéshústermékek (Tahitótfalu),
• Földijó Finomság: vegyszermentes
zöldségek (Tahitótfalu),
• Gyöngyösi Gyula: mézek és virágpor
(Horány),
• Horváth Ferenc, Tejesház: tehén- és
kecsketejből készült termékek, sajtok,
tojás (Tahitótfalu),
• Németh Tamara: kecsketejből készült
sajtok, vaj
• Rév Erzsébet: fürjtojás (Horány)
És hamarosan ők is várhatóak:
• Eszterle István, gyümölcstermelő
(Leányfalu)
• Kövesdi László: lekvár, szörp, sütemény (Szigetmonostor)
valóságos információval tudjuk ellátni a • Molnár Bence: Angus marhahús
(Kisoroszi)
vásárlóinkat. Sokszor kóstolunk is (bevallom, ez az egyik legjobb rész! :-)). Célunk • Sziget Kincse: zöldségek (Szigetmoaz is, hogy könnyebben, egy helyen hozzá
nostor)
lehessen jutni helyi termelők áruihoz széles választékban. Fontos, hogy a termelő Folyamatosan igyekszünk bővíteni a kísaját terméket kínáljon, hogy helyből, il- nálatot, újabb és újabb termelőkkel öszletve a környékről (vagyis legfeljebb 50 ki- szekapcsolódni, hogy minél több helyi
lométeres körzetből) származzon az alap- terméket mutathassunk be a vásárlóknak.
anyag, illetve más, hasonló célokat követő A távoli jövőben pedig ki tudja, még mi
közösségekkel együttműködve érkezzen minden kerül a Kosarunkba, ez biztosan
hozzánk. Így az is célunk, hogy egy igazán nem a mi igyekezetünkön és lelkesedéorganikus kapcsolat alakulhasson ki a vá- sünkön múlik majd. Aki ismer olyan tersárlók és a termelők között, és hogy egy melőt, akinek jó értékesítési lehetőséget
igazi, akár baráti kapcsolatokra épülő kö- jelenthetünk, kérjük, irányítsa hozzánk,
zösséget teremtsünk így meg, amelybe jó vagy ajánlja nekünk: szigetkosara@gmail.
tartozni, és amelyben megtartják egymást com.
az emberek. Mert a Szentendrei-sziget egy A Facebook oldalunk pedig: https://
igazán klassz hely ám, rajtunk áll, hogy ezt www.facebook.com/szigetkosara/
megőrizzük, és továbbfejlesszük.
És természetesen szeretettel várjuk vásárA termelőink, akik az első napon velünk lóinkat is, most már minden csütörtökön,
a horányi piacon, délután 17:30 és 19 óra
voltak (ABC-sorrendben):
között. Nemsokára lesz webshopunk is,
addig az előrendeléseket egy űrlapon keresztül lehet leadni, amelyet minden hétfő délután 5 órakor teszünk közzé a Facebook oldalunkon és csoportunkban, de
megosztjuk a Sziget négy településének
(Szigetmonostor, Pócsmegyer, Tahitótfalu és Kisoroszi) lakossági csoportjaiban is.
A megrendeléseket szerdánként, délelőtt
10 óráig fogadjuk.
…csak hogy tudjuk, mi van a Kosarunkban :-)
FORRAI MÁRIA MELINDA
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Az év fája verseny – közönségszavazás
„Engedjék meg, hogy bemutatkozzam:
Zöld juhar kisasszony vagyok, és mivel
nem vagyok sem tölgy, sem fenyő, ezért
családom tagjaiban sokak csak egy értékte-

len családfát látnak.Engem sem óvó kezek
telepítettek a Szentendrei-szigetre, Surány
Napsugár terének közepére, hanem csak
véletlenül kerültem ide valamikor: felme-

nőim, akik a szomszédos kertekben éltek,
pottyantottak ide nagyon régen…” – kezdődik a surányi juhar bemutatkozása.
A surányi Napsugár téri juharfát és az érdekes történetét beválogatta a zsűri AZ ÉV
FÁJA idei döntőjébe, ahol nemcsak a fára,
hanem a körülötte élő közösségünkre is lehet szavazni, itt:
https://evfaja.okotars.hu/dontosfak
A szavazás menete:
E-mail címet megadva lehet szavazni, és az
e-mailen érkező visszaigazolásra kell kattintani, hogy érvényes legyen a szavazat.
Egy e-mail címről egy voksot lehet leadni.
Kérjük Ön is szavazzon a mi közösségépítő juharfánkra október 1-ig, és biztassa erre
családtagjait, munkatársait, ismerőseit!
Köszönjük!.
TOPITS JUDIT
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Közösségi pingpongasztal avatása a Liget téren
Az 1933 táján kiadott telekértékesítési prospektus megfogalmazása szerint „A magyar
úri közönség, a sportemberek és evezősök gyorsan felfedezték és megszerették
Surányt, ezt a fővárostól 25 kilométernyire
fekvő gyönyörű üdülőhelyet, amely elsőrendű ivóvízzel és teljesen pormentes levegővel büszkélkedik.”
Irány Surány! volt az eredeti jelmondat,
amit maga Surányi Miklós földbirtokos talált ki a parcellázás szlogenjéül, és a településrészt szerényen saját magáról nevezte el.
Surányi a tervezőmunkára, az utcahálózat
kialakítására megnyerte Hajós Alfréd építészmérnököt, első olimpiai bajnokunkat,
aki nevezetes sugaras-gyűrűs hálózattal
lepte meg a nyaralókat, amely így kissé
New Yorkra „emlékeztet”, már legalábbis
mértanilag kimért, precíz szerkezetét illetően. Hajós Alfréd nyaralóházakat is tervezett Surányba, a földbirtokos először tíz
különböző mintaházat saját maga építtetett
és adott el. Évek óta beszélünk róla: milyen fájó, hogy arról az építészmérnökről,
aki Surány ezt az egyedi, sugaras szerkezetét alakította ki az 1930-as években, nincs
Surányban közterület elnevezve. A Köszi,
önkéntes! Egyesület ezt a hiányt próbálja
most a maga szerény eszközeivel orvosolni.
Tavaly decemberben egy cég, az Avenida
Travel Kft. egy támogatandó egyesületet
keresett, akik a támogatásukat korrekten,
egy konkrét célt megnevezve létrehoznak
valamit, ami a körülöttük élő közösségnek
hasznos vagy örömüket lelik benne.

Már évek óta szerettünk volna egy kültéri pingpongasztalt Surányba, úgy gondoltuk, ezt hoznánk létre, a szabadidőparkban, amit Hajós Alfrédról szerettünk
volna elnevezni. Szerencsére az egyesületünkben sok kreatív hobbiasztalos van,
akik örömüket lelik a famunkában,
kiemelném Antmann István alelnökünket, aki megtervezte ezt az igazán egyedi

pingpongasztalt és a padokat. Építette:
Antmann István és Pethő Zsolt. A napvitorlát Antmann István és Gombás Jenő
alpolgármester úr finanszírozta, a napvitorla oszlopai pedig Kökény Ákos adománya. Festette, szállította, napvitorlát
betonozta és felállította: Antmann István,
Pethő Zsolt, Tichy-Rács Levente, Dobos
Réka, Kökény Ákos, Kovács Nikolett, Kovács Attila, Stremeny Gábor és Rónaháty
Zsófia. Tábla dizájn és kivitelezés: Várnoki Mónika. A támogató: Avenida Travel
Kft. Köszönjük a támogatást!
Egy közösségi pingpongasztalt legméltóbban bajnoksággal lehet felavatni, úgyhogy pingpongversenyt rendeztünk, sok
résztvevővel! Használjuk mindannyian
örömmel!
TOPITS JUDIT – ELNÖK
KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET
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Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
Az előző részben Thuróczy György Katona Lászlóval beszélgetett. A rovatban
megjelenő beszélgetések utolsó szavaival
rendre eláruljuk, kit fog vendégül látni az
eddigi vendég:
„Egy Surányban élő pócsmegyerire gondoltam, Antmann Istvánra, akiben remek beszélgetőtársat ismertem meg…”
(Katona László kivételesen arra kért engem, aki ezt a rovatot gondozza, hogy legyek most én a kérdező.)
– Katona úr nem véletlenül nevezett
Téged Surányban élő pócsmegyerinek.
Hiszen sokan a két településrészt szavaikban elválasztják, ismét sokan szembe
fordítják egymással. Te azonban mintha
személyedben cáfolnád ezt a szemléletet.
Honnan és hogyan kerültél községünkbe?
– 1970-ben vettek szüleim itt egy telket,
és kezdtünk el kijárni. Én ekkor 7 éves voltam. Jellemzően budapesti lakhelyemen
a mai napig nem tudom a szomszédos
utcák neveit, itt viszont minden bokrot
ismertünk. Minden létező szabad időnket
itt töltöttük mint gyerekek. Ez megmaradt
95-ig, akkor szüleim, hiába kérleltük őket
nővéremmel, eladták a telket, de a kötődésünk megmaradt. Ha mást nem, kutyát
sétáltatni ide jártunk. Páromat nem volt
nehéz megfertőzni, de hát kit nehéz, ha beleszagol a szigeti létbe? Így 2017-ben hazajöttem, azaz ideköltöztünk.
– Mit jelent számodra az itteni lét?
– Lírai felsorolásban: csend, béke, madárfütty, szabadság, séta, homok, mezítláb
a homokban, vízpart, napsütés, a téli elhagyatottság, meleg kuckó, jó emberek, lelassuló idő, tűz a kályhában…
– Munkádra, életmódodra milyen hatással van a sziget? (Mivel keresed a kenyeredet?)
– Mérnök vagyok, tervező mérnök, gépész, cégvezető. Ha tehetem, nem megyek
be a városba. Ha már bent vagyunk, azt
számolgatom, mikor megyünk haza. Nagyon sokszor munka közben azt veszem
észre, hogy vagy utazásaink helyszínein jár
a fejem, vagy otthon. Azaz a szigeten.
– Sokan olyan emberként gondolnak
rád, aki sokat tesz a lakókörnyezetéért.
Ezzel azonban, hála Istennek, nem vagy
egyedül. Hogyan találtál közösségre?

– Először egy véletlen találka volt Topits
Judittal. Még tán itt se laktunk, találkoztunk az alsó strandon. Szemetelt, ha jól
emlékszem. Azaz a szemetesekkel foglalatoskodott. Szóba elegyedtünk.
Majd már mikor itt laktunk, vettem észre,
hogy a Civilek Házánál fekszenek a padok
beton lábai árván. Gyorsan megszerveztük
Judittal, hogy hova kerüljenek, a deszkákat már én csináltam, festettem, így lett az
első két parti pad. A pötty mintákat épp
itt lévő ausztrál barátaink csinálták. Ott a
helyszínen. Innen már belecsöppentünk
a tennivalók sűrűjébe. Jöttek az ötletek, a
megvalósításra váró dolgok. Én meg olyan
megcsinálós vagyok. Így alakult Judit öszszefogásával a Köszi! Önkéntes Egyesület, semmi másért, csak a faluért. Szoktam
mondani, hogy otthon sem várja el senki
mástól, hogy berendezze a nappalit, hát
alakítsuk a környezetünket magunknak.
Pici apró dolgok ezek, de mikor látom,
hogy pl. ahhoz, hogy leülj a padra, szinte
sorszámot kell húzni, hát megérte, így van
jól.
– Kérlek, szerénykedés nélkül sorold fel,
mi az a községet érintő ötlet, amiben eddig benne voltál?
– Mindannyian benne voltunk. Mindenben. Van, aki csak egy megjegyzéssel, van,
ki ás, fest, lenyírja, megszervezi stb. Ez egy
közösségi cselekedet, az öröm a végeredmény, ha más használja, megnézi, beleteszi,
leül rá vagy gyönyörködik. A legnagyobb
siker, hogy a Liget téren a növények öntözésében mennyien segítenek. Már rég egy
szál bokor nem lenne, ha nem lenne a sok
segítő kéz, akik a legfontosabbat, az időt
szánják rá.
– Mi az, ami megvalósult, és mi az, ami
nem sikerült?

– Persze álmok vannak. De amit normális realitásként találtunk ki, az meglett,
működik. Rengeteg ötletünk lenne, de
Surány nem egy falu, ez egy üdülő terület,
az összes örökölt adottságával. Nincsenek
közösségi célra felhasználható terek, grundok stb. Komoly gondot okozott egy csóri
pingpongasztal helyének megtalálása. Ez
így alakult az idővel, így kell elfogadni. Ez
adja a kereteket. De ne feledjük, pócsmegyeriek vagyunk, a faluban is tettünk-vettünk ezt-azt, még ha kisebb arányban is.
Na, ott pl. szerettük volna felújítani a töltést
megszakító kis hidat a kompnál, megvannak a tervek, hogy olyan jó legyen átnézni
Leányfaluról, de a Vízügy nem támogatta.
Majd megcsinálják ők. Teljesen rendben
van, megpróbáltuk. És van folyamatban
lévő padfelújítás oda is, csak a járvány kicsit
visszatartott minket.
– Milyen kezdeményezés van még a
tarsolyban, ami közösségi és önerőből
megvalósulhat?
– Húú! Álmok azok vannak. A Rózsa
utca végénél a gátközben megálmodtunk
egy fedett szaletlit, hogy a gyerekeknek pl.
esőben ne kelljen a szomszéd faluba menni egy fedett helyig. Már tudjuk, az ott nem
megvalósítható, de valahol talán egyszer
igen. Szeretnénk egy petáng (golyójáték)
pályát, nekibuzdulva a pingpongasztal sikerén.
Nekem nagyon gyengéim a fák, a zöld.
Igyekszem nem fanatikus lenni, szeretném,
ha egyre többen értenék meg, hogy menynyire függünk a természettől. Úgy látom,
ez azért alakul. Nagyon sajnálom, hogy a
Nárcisz utcáról lecsúsztunk, mert egy jó
párbeszéddel, mint a Megyeri fasornál is
történt, nagyon sok zöld megmenthető
lett volna. Ahogy látom, ez a párbeszéd
már alakul, szolgáljon ez a pár kopasz utca
tanulságul. Tudom, nem mindig sikerül elkapni jól a hangnemet, de a cél az mindig
a falu, a szűkebb környezetünk megóvása.
Nem, nem a fejlődés megakasztása, hanem
a jó kompromisszumok kialakítása.
– Mért érzed ezeket fontosnak?
– Ez a sziget egy gyöngyszem. Itt, Budapesttől egy ugrásra, és mégis egy fényév
távolságra. Ha kompolunk, olyan, mint
egy időutazás. Tudom, hogy nem lehet
a fejlődést megállítani, nem is szabad. De
óvni kell azt, ami érték. Hogy meg lehet
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tanulni biciklizni egy gyereknek a kis utcákban anélkül, hogy véresre törné magát,
és nem kell autóktól félnie. Hazajőve mezítláb lehet sétálni a homokos utcán a partra, ahol szabadon fürödhetnek a kutyák.
Madarak, őzikék este az úton, mókusok a
fákon. Ha túlzásba visszük az urbanizációt,
ez elveszhet, és látva a trendeket, el is vész.
Kötelességünk óvni, ami van, amibe mi belecsöppentünk. Gyerekkorunkban sokkal
több gyík volt, sikló, és több sündisznó. És
rengeteg béka. Most van vadkacsa, hattyú,
és a többiek? Hova lettek? Legalább amink
maradt, azt óvjuk! Egy öreg fa olyan, mint

egy antik könyv. Nem lehet pénzben az értékét kifejezni. Persze lehet számszerűsíteni, oxigéntermelésre, CO-megkötésre, por,
árnyék, páraszolgáltatásra. De menjünk
oda, öleljük is meg, tegyük rá a kezünket!
Ezek a fák hozzánk képest matuzsálemek.
Még meg se születtünk sokszor, mikor
nőni kezdtek, és hol leszünk, mikor ők
még nőnek egészségesen. Engem ez mindig tisztelettel tölt el.
– Köszönjük a beszélgetést, különösen
az utolsó szavaidat. Nem lehet elégszer
kimondani: a természet iránti tisztelet nem a köteles jómodor vagy erkölcsi

tanács dolga, hanem testi-lelki létünk
feltétele. Megóvása pedig nem a mások,
hanem pont itt és most a mi feladatunk.
Hátra már csak az van, hogy megkérdezzem: kinek adod tovább a stafétát?
– Van egy szomszédunk, ténylegesen a
mellettünk lévő telek, Wiedemann László
és Izabella néni. 89-90 évesek. Laci bácsi
3 éves kora óta surányi. Mindig telkesek
voltak, Budapesten laknak. Biztos vagyok
benne, hogy előkerülhetnek régi élmények, történetek, amelyek jó, ha nem vesznek el.

Ezüstgerely 2020
Sport a kortárs művészetben című
pályázat díjait adták át a július 16-án
SportAgórában, a Magyar Olimpiai és
Sportmúzeum kiállítótermében. Az alkalmazott művészet kategóriában 9 pályázó
26 alkotása lett kiállítva. Nagy örömünkre szolgál, hogy az Ezüstgerely 2020 díjat
surányi lakótársunk Dluhopolszky László
nyerte el.
A díjakat átadta Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Vékássy Bálint
a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára és
Dr. Bodnár András a MOB Mező Ferenc
Sportbizottság elnöke.
GYÍMESI JÁNOS

A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER
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Nagyapó mesél
Nagy a figyelem
Azt meséli ő
Mi a szerelem
Ez a réges-régi sláger jutott eszembe amikor
nekiláttam megírni azt a sokat – vagy keveset
– amit a huszadik századból láttam, hallottam,
éreztem. Persze nem a szerelemről írnék mesélnék mint a nótabeli nagyapó,– na jó-jó arról is,– hanem minden egyébről ami eszembe
jut, – és itt a bökkenő. Rádöbbentem, lehet
hogy elkéstem. Régi dolgok jutnak eszembe,
néha semmitmondó csip-csup ügyek, és közelebbi fontos események kihullottak az emlékezés rostáján.
Mégis belevágok mert az adósságot törleszteni kell, ígértem hát megteszem, írom ami
eszembe jut.
De hopp – álljon csak meg a menet! – bemutatkoznék mert ki tudja mikor olvassák
„művemet” (én nagyképűen művemnek
vélhetem) az olvasó meg gondoljon amit
akar. Bemutatkoznék tehát: a Kunfás család
legidősebbje volnék, az Úr kettőezer huszadik évében taposom, fogyasztom, koptatom
a nyolcvanegyedik évemet.
Egy vén surányi szivar ült neki – amint látják – emlékiratot körmölni, – igen körmölni
, golyós tollal, kockás irkába, mert az írógép
lármásan kopog, a laptop amit próbálok megismerni kiismerhetetlen technika.
Olvastam valahol, hogy Amerikában megszüntetnék a kézírás tanítását. Szegény grafológusok kenyér nélkül maradnak.
Ha elvégeztem volna az egyetemet ,ahol az
irodalomról tanítanak sokkal könnyebb dolgom volna, tudnám hogyan kell az ilyesfajta i
irományt megszerkeszteni, mivel elkezdeni és
hogyan befejezni, – tudás híján ösztöneimre
hallgatok, írom ahogy jön.
Kezdem hát Ádámnál Évánál a nagyszülőkkel
akiket megismerhettem.
Igaz sem Ádám sem Éva nem akadt közöttük apai nagyapám Kunfás László és felesége
lánynevén Dávid Eszter, akit valójában nem
ismerhettem meg mert születésem előtt
meghalt. Anyai nagyapám Cs. Nagy János és
felesége Zilahy Mária. Anyai nagyapámat sem
ismertem mert három gyermekének megszületése után elment a kútra víz ért és többet
Kisújszálláson nem látták, otthagyta nagymamát három gyermekével, – Mária, Erzsébet,
(édesanyám) és Sándor a legkisebb.
Itt most helyesbítek: eltűnt ugyan nagyapám
ezerkilencszáz huszonnégyben, de megjelent

ezerkilencszáz negyvenkilencben, hogy viszszajönne, de nagy mama már látni sem akarta.
(Na ezen nem csodálkozom.)
Már itt is vagyunk Kisújszálláson a Nagykunság kellős közepén, igaz eddig is itt voltunk
hiszen elején tartok a mesének aminek a hol
volt hol nem volt mesekezdet után a kisújszállási kerek erdő lenne a folytatása. Valóban van
kerek erdő a városka szélén, de erről majd később. Maradjunk a városban nagyszüleim társaságában. Kunfás nagyapám harmincnyolc
éves volt amikor Lajos fia az én édesapám
megszületett, ő volt a legkisebb a hatodik a sorban, – több testvér nem jöhetett mert nagymamát baleset érte. Szilvafáról esett le olyan
szerencsétlenül, hogy évekig nyomta az ágyat.
Keveset beszéltek szegényről, hiszen egy ágyban fekvő megnyomorodott asszony nagy
megpróbáltatást jelentett a család számára.
Annyit tudok a beteg nagyiról, hogy édesanyja, vagyis az én dédim szarvasi tót leányzó volt.
Szlamenka Erzsébet egy mukkot nem tudott
magyarul. Szoktam mondani viccesen, azért
szeretem én a krumplit mert tótocska vagyok.
Elidőzök kicsit az első világháborúnál – mert
most ott tartok a mesében – fejtetőre állt
minden. Nagyapó a háborúból visszatérve
belekeveredett a kommunista zendülésbe. A
Tanácsköztársaság alatt közélelmezési népbiztossá nevezte ki a helyi bolsevik vezetés.
Könnyű dolguk volt egy elkeseredett, földhöz ragadt szegény emberrel , aki iskolázatlan
(négy elemit végzett) de igen olvasott, a paraszt
olvasókör vezetője. Könnyűszerrel beugratták,
vagy talán szívesen „ugrott” magától de igen
nagy árat fizetett érte. A Kommün bukása után
gazdalegényekből számonkérő egységek alakultak, összeszedték a bolsi vezetőket. Nagyapámat százötven botütésre ítélték, és rövid
idő múlva ahogy lábra tudott állni, internálták
a világ végére valahová Erdélybe, de rabságában Bukarestig eljutott. Horthy Miklós 1920ban az ország kormányzója lett megfékezte a
fehérterror különítményeit és nagyapám igaz
szökve titokban, kalandos úton visszatérhetett
a családjához. Kalandosnak azért nevezhető a
hazatérés, mert a barátjával szöktek, szert tettek
egy kisebb kecskenyájra – lopták-e vagy vették
ezt nem tudom – és a húsz kecskét terelgetve
rongyosan szakállasan hazalopakodtak. A csalafinta ötlet jónak bizonyult a csavargó kecskepásztorokat senki nem háborgatta.
A gondolatsor végére érve eszembe jut: a szökésük megszervezését, kivitelezését valószínű-

leg támogatták titkos baloldali erők, bolsi
szervezetek. Ezt már soha nem tudjuk meg.
Túlélte hát a család az első háborút, a kommünt és következményeit , mert a nagyobb
fiúk már dolgozni tudtak, napszámos cselédmunkával kerestek kevés pénzt amiből szegényesen megéltek.
Legidősebb fiú László bácsi, lármás nagyhangú ember a legifjabb tesónál apámnál húsz
évvel idősebb, – apám soha nem tegezte, magázódva bátyámnak szólította.
Korban következő Sándor keresztapám. Ő
volt egy csuda figura.
Büszke, önérzetes, nem sokáig bírt Kisújszálláson maradni. Pestre ment dolgozni, rövidesen megnősült és nagy protekcióval a csendőrségbe lépett. Csakhogy az ilyen nyugtalan
hirtelen felfortyanó embernek nem való az
abszolút engedelmességet, belenyugvást, és
alázatot követelő pálya.
Rövidesen betelt a pohár. Kisebb vitát követően felettese a csoport vezető őrmester
pofon ütötte – és ez nem volt tilos a csendőrségnél,– keresztapám a kezében lévő töltött
fegyverrel rálőtt.
Szerencsére nem talált csak súrolta a golyó
és keresztapu repült a csendőrségtől. Azért
csak repült és nem került börtönbe, mert a
korábban említett nagy protekció kihúzta
a csávából. Hogy honnét való a protekció?
– egyszerűen jól nősült. Első feleségének az
anyja egy miniszternél volt szakácsnő. Nagy
rimánkodásra megmentették a börtöntől, sőt
újra nyugdíjas állásba kerítették a vasúthoz. Itt
élete végéig kitartott. Büszke volt rá, hogy villany mozdonyon szolgál.
Kilencszáz harminckilencben mikor megszülettem már második feleségével éltek Pesten a
Verseny utcában.
Édesapám két testvérét bemutattam, jönne a
harmadik József, de nincs szegényről mondani valóm, szolga legény volt egy nagygazdánál,
megrúgta egy makrancos ló és fiatalon meghalt. Rózsi néni. Az egyetlen lány (már aki
életben maradt, mert két kislány csecsemő
korban meghalt), Róza nagynéném nevetős
jókedvű asszony volt, szerette apámat froclizni. Könnyű dolga volt, – elég ha anyáskodva
öcsikémnek szólította. Ez a lekicsinylő öcsikémezés apámat vérig sértette, – bizony ő sem
lett volna jó csendőrnek, előbb-utóbb lőtt volna a főnökre, – igaz termetes keresztapámnál
fejjel kisebb, csendőrnek alkalmatlan.
LEJEGYEZTE: ASZTALOS LAJOS
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NAPIJEGY 500 FT/FŐ/JÁRAT (viszonylat)
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy a dunakanyari körjáratok NEM Budapestről indulnak!
Augusztus 20-án (csütörtökön)
a péntek-vasárnap között érvényes
menetrend szerint közlekednek a járatok!
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Szigetnapló – folyamtánc
Murányi Sándor Olivér – (Regényrészlet)
– Apa, dobáljunk köveket! – kéri két és fél
éves kisfiam.
– Hova? – kérdem.
– A Dunába! – Tudom, nem úszom meg,
le kell vinnem a folyampartra. Pár perc múlva ott szaladgál a surányi bolt előtti kavicsos
szakaszon. Ha kagylót talál, gondosan zsebébe teszi. Az apró színes kavicsokat is. A
nagyobb köveket szívesebben dobja a vízbe,
amely ezektől nagyobbat csobban.
Mögötte guggolok, és eszembe jut a történet
Augustinus Aureliussal, aki egy kisgyereket
figyel, mikor a tengerből meri a parti homokgödörbe a vizet.
– Mit csinálsz? – kérdi.
– Kimerem a tengert.
– Mikor lesz kész? – álmélkodik Szent
Ágoston.
– Hamarabb, mint ahogy te megfejted a
Szentháromság titkát – hangzik a válasz, és
azzal eltűnik a gyerek.
Előttem is egy ilyen kis angyal van, a fiam,
aki pontosakat igyekszik dobni minél meszszebb, és nagyokat nevet, amikor loccsan a
víz, amelynek misztériumát évek óta nem
tudom megfejteni, csak nézem a délutáni
napsütésben a mederben táncoló fényes vonalakat.
Mintha minden egyes hullám a saját kalotaszegi legényesét járná, saját figuráival
igyekezne egyedivé válni. Egyenként megismételhetetlenek a természet történetében,
amelynek itt én is részese lehetek. A Duna
kavarog, áramlik, örvénylik. Forgó táncot jár
ezernyi hanggal. Morajlik, zúg, kőre cseppen,
kőtől csobban. Nem kék. Nem zöld. Borús
időben sem fekete. Sok színben pompázik.
– Táncolunk? – kérdem a fiamtól. Meglepve néz rám. Választ nem várva elkezdem
járni a parton a gyerekkoromban tanult
kalotaszegi pontokat. Helyükre kerülnek a
folyam ütemére a kéz- és a lábmozdulatok.
Döbbenetes tapasztalni, hogy a folyamnak is
van ritmusa. Mintha Neti Sanyi bácsi húzná
a kalotaszegi húsvéti bálban!
A gyerek figyelmesen néz, abbahagyja a
kődobálást, és próbálja utánozni a mozdulataim. Kezdőfigurával indítunk, ezt követi a
tényleges figura jobb, majd bal lábbal, végül
a záró figura. Ezt a négy elemet nevezik egy
pontnak, a képlete: ABBC. A kozák legényes
tánc mellett a világ egyik legnehezebb, leg-

virtuózabb tánca.
A mozdulatsor közben nézem, ahogy fiam
elkapni igyekszik egy-egy elemet a táncból, miközben önfeledten nevet. Apa és fia
együtt járja – a hatalmas víztömeggel, amely
Bécsből érkezik, hogy együtt táncoljon velünk. Amikor elfáradok, megállok, kifújom
magam, a fiam újra dobálni kezdi a köveket.
Egy hajó halad el.
– Hajó? – kérdi a fiam.
– Hajó – felelem, majd hozzáteszem: –
Tudod, kit visz? Borus Demetert, a jeles
horgászt, a Dunai Liga bajnokát! Meg van
kötözve egy sötétkamrában az alján! A banditák kötözték meg! – Tudom, nem érti a
gyerek, ezért inkább hagyom, hadd dobáljon tovább, amíg én elképzelem, hogy Jules
Verne regényében itt haladhatott a dereglye
az éppen fogságba esett dunai hajóssal, igazi
nevén Serge Ladkoval.
A fogoly „tökéletesen ismerte a folyam minden
hajlatát, és így rájött, hogy most értek ahhoz
a kanyarhoz, amelyet a Duna a Pilis hegység
lábánál ír le. Nemsokára ismét keleti, majd
északi irányban fognak evezni, egészen addig
a pontig, ahol aztán a Duna egyenesen délnek
kanyarodik, a Balkán-félsziget irányába. (…)
Enyhe északi szellő fújt, aminek jó hasznát veszik majd, amikor valamivel Visegrád alatt a
Duna megint kanyarodik egyet, és most már
déli irányban folyik. (…) Valamivel Vác felett
végre bevonhatták az evezőket, és most a vitorlának feszülő széllel a hajó gyorsabban haladt
lefelé. Tizenegy óra tájt elhaladtak Szentendre
előtt…”
Révedezésemből az elhaladó hajó hangja
hoz vissza a jelenbe. – Mit is keresek itt? –
kérdem magamtól, majd választ nem várva
félhangosan felelek: – Barátkozni jöttem a
folyammal. – Ezzel azonban nincs lezárva
az ügy, mert, ahogy a dunai hajós is tovább
halad hazája, Bulgária felé, eléri azt a folyamszakaszt, amely felett nem sokkal Erdély, a
szülőföldem kezdődik.
Erre gondolva újra eszembe jut a szülővárosom, Székelyudvarhely, látom, ahogy gyerekként köveket dobálunk a két öcsémmel
a Nagy-Küküllőbe, majd önfeledten szaladunk haza, a Bethlen-negyedbe, ahol gyerekszobánkban a horgászfelszereléseket cserélgetjük egymás között, miközben Apánk
a lakásunkban kialakított fotólaborjában

halkan hallgatja a kazettafonból az István, a
királyt – nehogy a szomszéd is meghallja,
mert baj lehet belőle, besúgja, és kijön a szeku. Előttem van a két öcsém horgoknak és
pedzőknek örülő arca, valamint a kisváros a
kis folyójával, amely akkor számunkra a világ
közepe volt.
Hova lett ez a világ? Hova lett a gyerekkorom? Mikor horgászhatunk hárman újra
önfeledten? Hiányoznak most ők, akik Londonban azzal nyugtatják magukat, arrafelé
nagyobb vizek és nagyobb halak vannak.
Tévedtem volna, hogy a folyamhoz jöttem,
ahelyett, hogy velük mentem volna, hogy
hárman alapítsunk zenekart az angol fővárosban? De nem tudok zenélni. Ahogy előzőleg
említettem, azt mondták: – Hármunk közül
egyedül neked van egyetemi diplomád, te
nem tanultál zenélni, te vagy a legtehetségtelenebb, úgyhogy maradj magyar író! – Most
már basszusgitározni is megtanulnék, csak
újra együtt pergethessen ragadozóhalakra a
zene szüneteiben a három fivér. Nem mentem velük, mégis úgy érzem magam, mint
ahogy a nagyobbik öcsém érezhette magát,
amikor gyerekként Stemmer barátommal
együtt akartunk indulni Bethlen-negyedből
a Küküllőre tutajozni, és nem akartuk, hogy
velünk jöjjön. Rohanni kezdtünk, öcsém sírva szaladt utánunk egy csomag pattogtatott
kukoricával kezében. Stemmer megfordult,
visszament, kiütötte öcsém kezéből a csomagot, és még megtaposta a földön… Ettől
öcsém kétségbeesetten ordított, miközben
a lába előtt figyelte összetaposott étele látványát, így ezalatt kereket tudtunk oldani.
Később még felnőttként is évtizedekig volt
lelkiismeret-furdalásom emiatt.
Most kapom vissza? Itt hagytak. Elmentek.
Visszajönnek még magyar nyelvterületre?
Nem tudom. Néha írnak. Néha nem. Sokszor hónapokig semmi. – Remélem, jól vannak – mormolom magamban a Duna-parton, majd összeszorul a torkom. Most fiam
kérdi: – Táncolunk! – Igen! – felelem, majd
újabb kalotaszegi pontot kezdek járni. A gyerek utánoz. A folyam is. Vagy mi utánozzuk a
folyamot. Táncolunk.
A Duna is táncol. Hullámai sok színben
pompáznak, mint a kalotaszentkirályi mente, amelyben legények járják a figuráikat,
hogy versenyezzenek vele a leányok előtt.
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Megkezdem ügyvédi tevékenységem a Dunakanyarban!

Pászthoryné Dr. Tóth Mária ügyvéd
Több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezem
• polgári jogi (pl. ingatlanokhoz kapcsolódó
ügyek, öröklés, adósság behajtás),
• családjogi (pl. házasság megszűnése, házassági
vagyonjog, szülői felügyelet, gyermek tartása)
• munkajogi ügyek területén

Fogadóóra előzetes időpont egyeztetés
alapján, az alábbi helyszíneken:
• Pócsmegyer a Rendezvényközpont
(Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27.)
• Leányfalu Faluház (Leányfalu, Móricz
Zsigmond út 124.)

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

Elérhetőségek:
Telefon: 06-30-2844245
E-mail: tothugyvedi.iroda@upcmail.hu,
vagy info@toth-ugyvediiroda.hu,
További infók a weboldalon:
www.toth-ugyvediiroda.hu

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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Hulladékgyűjtő zsákok
Zsákértékesítő partnereinknél az alábbi hulladékgyűjtő zsákok szerezhetők be:
• A kisebb mennyiségű komposztálható zöldhulladék gyűjtéséhez biológiailag lebomló, kukoricakeményítőt tartalmazó anyagból készült zöldhulladékos zsákokat szerezhet be értékesítési partnereinknél 180 Ft áron. A lebomló zsákok bevezetését az is indokolta, hogy
2011. év végén a társaságunk által előállított komposzt a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során kiváló minősítést kapott.
Társaságunk számára fontos, hogy a jövőben is ilyen minőségű komposzttal szolgálhassa ki ügyfeleit.
• Az újrahasznosítható papír, műanyag és fém gyűjtéséhez való, 110 literes szelektív hulladékgyűjtő zsákokat gyűjtőjárműveink személyzete visz az Ön háztartásába térítésmentesen, az igényeknek megfelelő mennyiségben. További zsákok korlátozott mennyiségben
értékesítő partnereinknél térítésmentesen igényelhetőek.
• Többlet vegyes háztartási hulladék 60 literes, „Hulladék” feliratú, szürke színű köztisztasági zsákban helyezhető ki. (Állandó lakosok számára a gyűjtőedényzet használata kötelező, a többletgyűjtő zsák csak ennek kiegészítéseként használható!)
A zsák ára 465 Ft.
• Értékesítőhely: Pócsmegyer, Kossuth u., Iparcikk bolt

Lomtalanítás
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal 2 m lomhulladék térítésmentes
elszállíttatására. 2019-től azonban a lomtalanítást igényelni kell, és előre egyeztetett napokon történik.

A lomtalanítás menete
1. Igénylés és időpontok
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem
rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be a településük szerinti igényleadási időszakban, a honlapunkon a „Településválasztó” blokkon
keresztül elérhető, kitöltött és beküldött igénybejelentő lap segítségével vagy ügyfélszolgálatunkon, a kinyomtatott és kitöltött verzió leadásával. Az igénybejelentések beérkezését követően egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés pontos dátumáról és várható időpontjáról. Ha
az igénybejelentőn e-mail címet is megadott, akkor erre a címre küldjük a lomtalanítás várható időpontját. Figyelje a spam mappát, mert
egyes esetekben ide kerülhet a levél! (Ennek elkerülésére vegye fel a lomtalanitas@zoldhid.hu címet a megbízható e-mail címek közé a
levelezőjében.) A sikeresen kiértesített ügyfeleknek nem áll módunkban új időpontot biztosítani!
2. A lomok összekészítése, tárolása
A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől eltérő módon átadni kívánt
hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.
A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon belül kell tárolni. A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése a közterületre illegális hulladéklerakásnak minősül, és szabálysértési bírság kiszabásával jár.
3. A lomok elszállítása
Az előre egyeztetett időpontban gépjárművünk megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk vagy megbízottja az addig az ingatlanán
belül tárolt lomhulladékot átadja a személyzetnek (HT. 40 $ 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.
Kollégáink 5 percig várakoznak a helyszínen. Ha ez alatt az idő alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg, és ezért a
lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges!
Lomtalanítás igénybejelentési és teljesítési időpontjai 2020-ban: https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas/idopontok

Pócsmegyer:

Lomtalanítási igények leadása: 2020. július 13. – augusztus 21.

Lomtalanítás várható időpontja: 2020. július 27. – szeptember 5.
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Zöld hírek a nagyvilágból
Betiltott dakotai olajvezeték
Miközben Donald Trump elnök a környezetileg sérülékeny területeken is engedélyezné az olajfúrást és –szállítást, július
elején a washingtoni kerületi bíróság a környezeti hatásvizsgálat elmaradására hivatkozva augusztus 5-ödikei hatállyal lezáratott egy közel 1800 kilométeres, 2017-ben
átadott dakotai olajvezetéket. A beruházást
kezdettől fogva ellenezte egy sziú indián
törzs. Győzelme csak időleges: a részben
egy tó alatt húzódó vezetékből most ki
kell szivattyúzni az olajat, de csak arra a
– várhatóan 13 hónapnyi – időre, amíg a
hatástanulmány el nem készül. A beruházó
Energy Transfer részvényárfolyama 7 százalékkal esett az ítélet hatására, a cég fellebbezésre készül. A vezeték a Mexikói-öböl
és a keleti part menti finomítókba továbbítja az olajat. A bíróság nem vitatta ennek
az energiaellátásban betöltött szerepét, de a
környezetvédelmi törvény sérelmét – nevezetesen a kockázatok alapos mérlegelésének elmaradását – fontosabbnak tartotta.
A sziú törzs vezetője szerint eleve nem lett
volna szabad ezt a vezetéket megépíteni.
Az Energy Transfer szerint több milliárd
dolláros bevételtől esik el az állam és gyengül az enegiaellátás biztonsága. Ráadásul
a környezetnek ártani fog, hogy ezentúl a
csővezeték helyett vasúti tartálykocsikba
kerül a kőolaj.
Az ítélet azért is pofon Trumpnak, mert
elnökségének első intézkedései közé tartozott 2017-ben a szóban forgó – napi félmillió hordónyi kőolajat továbbító - vezeték
kormányzati támogatása. Ha novemberben a demokrata Joe Biden kerülne hatalomra a 3,7 milliárd dollárba került dakotai
vezeték végleges leállítása sem zárható ki.
Az amerikai szénhidrogénipari szövetség
(American Petroleum Institute) szerint az
ítélet jelzi az engedélyezési rendszer hibáit,
teret nyit „alaptalan, aktivisták által vezetett
pereskedésnek, aláásva az amerikai energiaipar fejlődését. megfosztva a közösséget a
modern vezetékek gazdasági előnyeitől”.
A washingtoni bírósági döntés előtti napon
jelentette be a Dominion Energy és a Duke
Energy cég, hogy félbehagyják a 2014-ben
elhatározott földgázvezeték építését a beruházás állandó csúszása, a pereskedések
és a környezetvédelmi csoportok ellenakciói miatt. A Dominion arculatot vált:

tiszta energiát előállító profilt vesz föl, gáz a terület és gyér a vegetáció (nincsenek pélüzletágát 10 milliárd dollárért eladja.
dául erdők, hogy segítsék a vízvisszatartást).
FORRÁS: (CNN) A patakmedrek tisztításának elmaradása is
növelheti a villámárvizek kockázatát.
A meteorológiai modellszimulációkból látVillámárvizek
ható, hogy egyre több és intenzívebb időA tavaszi aszályt júniusban villámárvizek so- járási szélsőség várható. A potenciális kárrozata követte. A fővárosban, a 2020. június okozások is egyre nőnek, mielőbb fel kell
12-ei intenzív csapadékhullás, a viharok ká- készülnünk arra, hogy tompítsuk ezeket a
rai egyetlen hétvége alatt elérték a 1,5 milli- hatásokat, és megfelelően alkalmazkodjunk
árd forintot. A Nagymaros és Szob közötti hozzájuk. A településeken csatornarendszevasútvonalon még mindig zajlanak a helyre- rekkel igyekszünk elvezetni az esőt, ám előállítási munkálatok a heves esőzések okozta fordulhat, hogy a túlzott mennyiség miatt
fakidőlések, sárelöntések miatt. Békésben egyszerűen fizikailag nem elég a kapacitás.
egy tubát figyeltek meg, ez a tornádó kezde- Hogy fordulhat ez elő? Úgy, hogy a terveti fázisa. Tótvázsonyban egy idős nőt a saját zés idején (például Budapest belvárosi csakertjében sodort el a víz, a kiérkező mentők tornarendszere közel 100 éves) még nem
már nem tudták újraéleszteni.
jelentett gondot a klímaváltozás, az akkor
A villámárvizek másutt is pusztítottak. Cseh- jellemző éghajlati karakterisztikáknak megországban törmelék és sár torlaszolta el az felelően építették a csatornákat. Így érthető,
utakat Zlin és Olomouc régióban. Az Os- hogy a mai körülmények között ez már nem
kava folyó vízszintje egyetlen nap alatt 1,28 minden esetben elégséges. Másfelől viszont
méterről 3,31-re nőtt. Korzikán június 11-én jó lenne, ha meg tudnánk tartani az esővizet,
néhány óra alatt kéthavi csapadékmennyi- hiszen a párolgása révén hűtő hatás lép fel,
ség hullott le, 70 embert kellett evakuálni. amely a városi hősziget jelenséget is enyhítUgyanaznap Ankarában utakat öntött el a heti. megoldás erre a zöldtető,
ő amely visszasár és törmelék, elhagyott járművek jelle- tartja a tetőről lezúduló vizet, orvosolva az
mezték a tájat.
egyik legnagyobb csatornázási problémát.
A villámárvíz hátterében jellemzően konvek- Ráadásul a zöldtetők hűtenek, párologtattív csapadékk áll. A forró felszín által felmelegí- nak, javítják a levegőminőséget, esztétikusak
tett levegő feláramlik, hirtelen lehűl, nedves- és a biodiverzitás szempontjából is haszségtartalma felhő formában kicsapódik. Az nosak. Hasonlóan hatásos az úgynevezett
elmúlt években egyre gyakoribbak az egy esőkert.t Ez a mélyebben fekvő területeken
nap alatt lehulló jelentős csapadékmeny- kialakított, növényzettel beültetett terület
nyiségek (> 10 mm) és az ilyen napok tárolja az esővizet, ahogy a csatornarendszáma a becslések szerint a jövőben még szerhez kapcsolt kisebb tavak is felfogják az
több lesz. Ezt a hirtelen jött vízmennyiséget esőt, ahonnan aztán lassabban áramlik be a
általában nem képes befogadni/elvezetni a csatornarendszerbe a víz.
FORRÁS: WWW.MASFELFOK.HU
felszín, pláne ha az egyre kiterjedtebb vízzáró,
KISS ANNA METEOROLÓGUS ÍRÁSA
burkolt felületre érkezik. Kedvez a villámárvizek kialakulásának az is, ha nagy lejtőszögű
SZERKESZTETTE: SZ.G.
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Programajánló
Időpont

Program

Helyszín

Augusztus 14. / 18:00

Dr. Kenyeres Zoltán előadása Weöres Sándor életéről, munkásságáról

Karinthy Ferenc Könyvtár

Szeptember 4. / 18:00

Dr. Kiss András legkedvesebb Kányádi-verseit olvassa fel

Karinthy Ferenc Könyvtár

szeptember 12.

Egészségnap

Egészségház, Rendezvényközpont

szeptember 19.

Huber Tibor kiállítás megnyitó

Rendezvényközpont

SchÄﬀer Erzsébet

Karinthy Ferenc Könyvtár

Szüreti bál - Nyugdíjas klub

Rendezvényközpont

Szeptember 25. / 18:00
Október 10. / 19:00

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

Civilek Háza állandó programjai

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

Surány, Akácos út 17

NYITVA TARTÁS:
Hétfő - Csütörtök:
Péntek:

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati
Tel.: 30/596-7581

8:00 - 16:00
8:00 - 12:00

HÉTFŐ
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
14:00 – 17:00 ....... Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
16:30 – 17:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
17:30 – 18:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
18:30 – 20:00 ........ Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

Családsegítő – Martonné Balga Andrea
Ügyfélfogadás a PRK-ban
Kedd: 8:00 – 12:00 és Csütörtök: 12:00 – 16:00
Tel.: 06-20/217-2883, E-mail: szolgalat@dunakanyar.hu

KEDD
17:00 – 18:00.......................................... Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István

SZERDA
9:00 – 13:00 ....... Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
16:15 – 17:15 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
17:15 – 18:15 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
17:00 – 18:00 ........................................... Karate- Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István

Karinthy Ferenc Könyvtár
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:30 – 12:30 ................15:00 – 18:30
8:30 – 12:30
8:30 – 12:30 ................ 15:00 – 18:30
Zárva
–
................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

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs
Körzeti megbízott –
Strehó Zoltán r. ftőrm
Kéményseprés

06-26/387-140
06-20/310-9128

Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 06-26/395-006, Fax: 06-26/395-702, E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő: 13:00 – 16:30, Szerda: 8:00 – 16:30, Péntek: 8:00 – 12:00
Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján
Feladatkőr – ügyintéző

Telefon

E-mail

Polgármester
Németh Miklós

06-26/814-843

polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea

06-26/814-842

jegyzo@pocsmegyer.hu

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes

06-26/814-850

kalman-kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

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

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

Szentendrei Közjegyző

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

Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő

Szigetmonostor Iskola

06-26/393-100

Pénzügy

-

Pócsmegyer Rendezvényközpont

06-26/200-013

Pro Pócsmegyer Kft.

06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár

06 30/831-0301

Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Somogyi Ágnes

06-26/814-846
06-26/814-849
06-26/395-006 /
860 mellék

Nyugdíjas klub

06-20/325-1960

Posta

06-26/395-575

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
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

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu
etkeztetes@pocsmegyer.hu és
penzugy2@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó (Építési- műszaki és csatorna ügyek)
Takács József
06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia

iktatas@pocsmegyer.hu

06-26/814-845

Igazgatás (Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)
Bor Ildikó
06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

HÁZIORVOS

FOGORVOS

Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123

Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092

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

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

ÁLLATORVOS

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első
órájában jelentkezzenek!

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

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, Kossuth u. 27.,
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

Minden, ami kert!

RÉVÁTKELŐ MENETREND
Rudas és Társa Bt., Tel.: 06-30/202-2283
Leányfalu

Pócsmegyer

Leányfalu

5:00

5:05

**4:50

**4:55

5:20

5:25

–

–

5:45

5:50

5:45

5:50

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

20:10

20:45

20:10

20:45

**21:10

**21:45

**21:10

*21:45

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

Kertgondozás
Füvesítés
Növényültetés
Permetezés
Telektisztítás
Fűkaszálás
Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba
Tel.: 06-20 8228502
e-mail: csaba.csereklye@gmail.com

Hulladékgyűjtés
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése
Zöldhulladék gyűjtő zsákok 180 Ft áron, a szelektív hulladék
gyűjtő zsákok térítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:
Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Dátum
AUGUSZTUS

Pócsmegyer

•
•
•
•
•
•
•
•

Hétvége és ünnepnap

Munkanap

Kedd

augusztus 4.

Kommunális

Szelektív

augusztus 11.

Kommunális

–

augusztus 18.

Kommunális

Zöld

augusztus 25.

Kommunális

–

Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér, Tel.: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: ...................................... 7:00 – 17:00
Kedd: ....................................... 8:00 – 16:00
Szerda: .................................. 12:00 – 20:00
Csütörtök: ............................. 8:00 – 16:00
Péntek: ................................... 8:00 – 14:00
Zárás előtt fél órával már nincs mód új sorszám húzására,
új ügyfelet fogadni.

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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szúnyog szezon

Ön is védekezzen ellenE!

Hogyan?

Az udvaron tárolt vödröt,
vö rö kkannát,
át ta
ttalicskát,
a
át
rd ffel, hogyy aabban aaz esővíz
sőv z
gyermekjátékot, stb. fordítsa
ne tudjon összegyűlni.
Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre. Az esővízgyűjtő hordót,
lóó
víztárolót, stb.fedje le vagy sűrű hálóval
takarja le.
Ne tároljon a szabadban
szétszórtan olyan hulladékot, pl.
gumiabroncsot, stb. melyben a víz
összegyűlhet.
ös
öss

GRAFIKA: PS2.0

A takaróponyvát,
taka
t
mezőgazdasági fóliát, stb.
olya
olyan módon terítse le, hogy a víz ne álljon
meg rajta.

Te
Tegyük a kertünket madár- és denevérbaráttá

ún
árvvái vízben
zb
A ccsípőszúnyogok
lárvái
őd
Ne
ak
ejlődnek.
Nem cs
csak a tavak,
folyókk áárterében
szaporodnak
a
fo
ré sz
ro
szúnyogok,
néhány
sz
zú go hanem
an aakár néh
ec
érrfo atúú pangó
an
deciliter
térfogatú
ízgy me ben is. A nyári
vízgyülemekben
mellett
hhőmérséklet
mérr et m
tt akár egyy
hhétt alatt
aal
iff dh tn
t
kifejlődhetnek
a
zzúúnyo
yoggl rvvá
vá
szúnyoglárvák.

Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok
szaporodását
segítik.

TTöbb sz
szúnyogfaj
og a telet védett
éd ttt hhelyen
el en vészeli át. A
pince, aakna, stb.nyílászáróit
stb yí
ró ttartsa zárva
á az őszi
hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.

Az
. ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsaa
karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
A kerti tóban tartott apró halak legtöbbje elfogyasztja
a szúnyoglárvákat.A rendszeres kezelt, tisztított vizű
medencében nem maradnak életben a szúnyoglárvák

Ne hagyja, hogy a virágcserepekben,
cserépalátétben hosszabb ideig víz
álljon. A temetői virágvázát töltse fel
apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal
és erre öntse a vizet.
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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

Eladó nyaralót keresünk családunk részére Surányban.
Felújítandó is érdekel. Tel. 06 30 605 5079
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Madarakról mindenkinek – a seregély
A seregély kb. rigó nagyságú madár, sokan
össze is tévesztik a fekete rigóval, pedig attól
sok mindenben különbözik. Tollazata nyáron ugyan fekete, de zöldesen vagy lilásan
csillogó, a fény beesési szögének függvényében. Télen és kora tavasszal a tollak szürkén pettyezettek. A frissen kirepült fiókák
szürkésbarnák, ősszel kezdenek megjelenni
a szürkés hegyű fekete tollak először az oldalukon, majd a fejen és a nyakon is. A csőr
színe télen barnásfekete, de nyáron citromsárgává válik. Farka a rigóénál rövidebb, és
nem ugrál páros lábbal, mint a rigó, hanem
fejét előre-hátra rángatva lépked. Repülés
közben sziluettje jellegzetes, kihegyesedő
szárny és rövid farok jellemzi. Abban is különbözik a rigótól, hogy nagymértékben
társas madár, csapatosan keresgél a talajon
táplálékot. A hímet és a tojót nehéz megkülönböztetni, a szakértők a szem íriszének
színét, a nyaki tollak milyenségét és a mell
pettyezettségét veszik figyelembe.
Hazánkban nagyon gyakori, a veréb- és
cinegefajokkal együtt. Nagyszerűen alkalmazkodott a kultúrterületekhez, kertekben,
parkokban költ, nagy csapatokban jár éjszakázni nádasokba, táplálékát előszeretettel
keresi füves területeken, gyakran láthatóak
a legelő állatok körül. A tápláléka részben
növényi, részben állati eredetű. Nagy károkat tud okozni a szőlőkben és gyümölcsösökben, de a rengeteg mezőgazdasági
kártevő rovar fogyasztásával viszont nagy
hasznot hajt. Rászáll a legelő állat hátára is,
megszabadítva azt az élősködőktől. A seregélyeknél háromféle táplálkozási módot
figyeltek meg. Konrad Lorenz osztrák etológus írta le először azt a módszert, amikor
próba-szerencse alapon a madár a csőrét a
földbe vájja, majd ott széttátja, így próbálva
elkapni a rovarokat. Másik módszer a héjá-

zás, amikor a madár a levegőben kapja el a
rovart, vagy a kitörés, amikor a talajon előre
törve felzavarják a rovart és elkapják. A táplálékbőség idején a seregélyek zsírt halmoznak fel a bőrük alatt, ami aztán átsegíti őket
a táplálékszegény időszakokon. A seregély
eurázsiai elterjedésű faj, de betelepítették Éés D-Amerikába, Ausztráliába, Új-Zélandra,
Dél-Afrikába. A hidegebb éghajlatú területeken vonuló, délebbre részleges vonuló, ill.
állandó madár. A nálunk ősszel a szőlősökben nagy kárt tevő seregélyek északabbról
származó madarak. Vonulási időszakban a
seregélyekre jellemző, hogy óriási méretű
csapatokba tömörülnek, melyben az egyes
madarak egymással teljes szinkronban fordulnak, emelkednek vagy ereszkednek alá,
mintha az egész nagy madártömeg egyetlen
madár volna. Ezt a jelenséget murmurációnak nevezik. Még nem sikerült kideríteni,
hogy tudja a több millió egyed annyira pontosan egybehangolni a repülését.
Nálunk a seregélyek már februárban megjelennek, de kisebb számban át is telelhetnek.

udvarló seregély

fészekrakás

Nagyon ügyes hangutánzók, énekükbe más
madárfajok énekéből is beillesztenek részleteket. Ha korán tavasszal sárgarigó hangját
halljuk, az nem lehet más, csakis a seregély,
mivel a sárgarigók április végén vagy május
elején érkeznek vissza hozzánk. Fogságban
felnevelt fiatal seregélyek állítólag az emberi beszédet is megtanulják utánozni, de azt
beillesztik az énekükbe. Az éneklésnek a
párválasztásban is szerepe van, mivel a tojók jobban kedvelik azokat a hímeket, melyeknek gazdagabb a repertoárja, mivel ez
a tapasztaltabb hímekre jellemző. Ennek a
terület védelmében is szerepe van.
A seregélyek évente kétszer is költhetnek,
erre a célra természetes vagy mesterséges
odúkat használnak. Gyakran megtörténik,
hogy a seregély kilakoltatja a már más faj által elfoglalt odú lakóit. Az odút a hím választja ki és kezdi el építeni a fészket, amit aztán
a tojóval együtt fejez be. A tojó 4-5 fényes
halványkék tojást rak le, amit két hét alatt
költenek ki. Nappal a hím is részt vesz a kotlásban, éjszaka csak a tojó van a tojásokon. A
fiókák 3 hétig maradnak a fészekben. A költési időszakban a hímek éjszakázó helyeken
gyülekeznek, melyhez még zavarás esetén is
ragaszkodnak. Olyan fákat vagy épületeket
választanak ki, ahol sok ülőhely van. A sok
seregély sokszor egész éjszaka csicsereg,
csattog, énekel. Ősz fele, amikor már a fiatal
madarak is csatlakoztak, a seregélycsapatok
nádasokban is éjszakáznak.
A déli országokban a seregélyeket óriás hálókkal befogják vagy lelövik és megeszik.
Ezért viszonylag sok gyűrűzött madár kerül
kézre. A legnagyobb távolság a gyűrűzési és
megkerülési hely közt 3.154 km (Magyarország-Marokkó). A legidősebb ismert korú
európai madár közel 23 éves volt.

átszíneződő fiatal seregély

MOLNÁR LÍDIA

bivaly seregélyek társaságában
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