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Szendrői Babi és Hubert Tibor
kiállítása 2020. október 20-ig megtekinthető a Pócsmegyer Rendezvényközpontban

Szironta Együttes harangkoncertje
a Református templomban
A Szironta Együttes jelmondata a következőképpen hangzik: A jól csengő választás!
Valóban jó választásnak bizonyult 2020.
szeptember 19-én meghívni az együttest,
hiszen a Református templomban egy
igazi örömzenélést hallhatott a közönség
ezúttal harangjáték formájában.

2020. október

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

3

Önkormányzati hírek
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-én
rendkívüli, nyílt ülést tartott.
Az 1. napirendi pontban a Pénzügyi –
Településfejlesztési Bizottságba, a korábban
lemondott külsős bizottsági tag helyére,
polgármesteri javaslatra Bodor Róbert taggá választásáról döntött a képviselő-testület
4 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett.
A döntését a polgármester úr azzal indokolta, hogy szeretett volna egy olyan tagot, aki
állandó lakosként régóta él itt, első kézből
ismeri, látja a településen élők problémáit,
továbbá jelöltje településüzemeltetési szakmérnökként szaktudásával is segíteni tudja
a bizottság munkáját.
A 2. napirendi pont megtárgyalását
megelőzően a testület ülésének termét Ko-

csis Marianna, Mwajas Krisztina és dr. Szilvágyi Gábor képviselők elhagyták.
A 2. napirendben önkormányzat a 2020.
évi szociális tűzifa pályázaton történő indulásról döntött.
A jelenlévő képviselők szavazata elegendő
volt ahhoz, hogy a pályázaton indulni tudjunk. A képviselők döntése azt jelenti tehát,
hogy a szociálisan rászoruló átlagosan 7080 család, kérelme alapján, az idei évben is
bízhat a nagy segítséget jelentő tűzifa érkezésében.
A 3. napirendi pontban a Családsegítő
és Gyermekjóléti intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról döntött a testület. A döntés lehetőséget biztosít arra, hogy veszélyhelyzetben
a társulás döntéseit online, vagy e-mailen

keresztül történő szavazással hozhassa meg.
4. napirendi pontban a testület a Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét
elfogadta, és annak Fővárosi Vízművek felé,
véleményezés céljából történő továbbításáról döntött.
Az 5. napirendi pontban a testület egyrészről döntést hozott a Zovika Kft. bérleti
és üzemeltetési szerződésének megszüntetéséről, továbbá tárgyalt a révközlekedés
helyzetének javításáról is.
Ezt követően a testület meghallgatta Gombás Jenő alpolgármester beszámolóját a
Zöld Híd Kft. legutóbbi közgyűlésén történtekről.
A jegyzőkönyv megtekinthető a www.
pocsmegyer.hu oldalon.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás tájékoztató

Tisztelt Lakosok!
A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadásra
csak ügyfélfogadási napokon, bejelentkezés alapján van lehetőség.
A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében
kérjük az alábbiak megfogadását:
A megbeszélt
g
időpontra
p
kérjük, hogy pontosan
p
jelenjenek meg.
Tekintettel arra, hogy az előadó előtt egyszerre egy ügyfél tartózkodhat, ezért kérjük,
hogy csak a ténylegesen
y g
ügyet
gy intéző személyy érkezzen a megbeszélt időpontra.
Az ügyintézés alatt a maszk viselése kötelező!
Időpont egyeztetésre az előadókkal történt megbeszélés alapján a honlapunkon
található telefonszámokon, vagy elektronikus levélben van lehetőség.
Megértésüket köszönjük!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Képviselőnek lenni szolgálat
Németh Miklós polgármester gondolatai
Sokat gondolkodtam azon, hogy szükséges-e erről beszélni, de az elmúlt időszak
történései okán úgy érzem, hogy szeretném megosztani az olvasókkal azt, mit is
jelent számomra a képviselőség.
22 éve vagyok tagja a testületnek, 18 éve
polgármestere ennek a nagy múlttal rendelkező, sokszínű, varázslatos helyen fekvő kis
településnek.
Még azok sem tudhatják feltétlen, akik ide
születtek, vagy sok-sok évtizeddel ezelőtt
szerettek bele településünkbe és költöztek
ide, hogy mennyi munka van amögött,
amit ma láthatunk környezetünkben, hogy
valójában mit is csinál vagy csinált az önkormányzati Képviselő-testület.
A testület munkáját nem csak a döntések
meghozatala jelenti. A döntést meg kell,
hogy előzze a lehetőségek feltárása, sok
esetben azok település igényeihez való iga-

zítása, rengeteg egyeztetés, tárgyalás, véleménycsere. A döntés meghozatala a tárgyalás végső szakasza.
Amikor valaki képviselőnek jelölteti magát, azt jó esetben azért teszi, mert úgy érzi,
hogy több kérdésben megegyezik a véleménye az itt lakókéval, ezáltal képviselni
tudja azon embereket, akik a választás során
bizalmat szavaznak neki. Ezen felül vállalni
tudja azt is, hogy a közszolgálata során az
egyéni érdekeihez képest előtérbe helyezi a
köz érdekét.
Képviselőnek lenni tehát számomra azt
jelenti, hogy véleményem elmondásával
képviselem, szolgálom szavazóimat. A legfontosabb, hogy meggyőződésem alapján
mindenképpen leadom támogató vagy ellenző szavazatom. A tartózkodás lehetőségével azért nem élek, mert nálam az egyet
jelentene azzal, hogy nincs véleményem,

hogy nem érdekelt a kérdés, esetleg nem
értek hozzá, és nem is néztem utána.
Sok év tapasztalatával a hátam mögött, sok
szavazást átélve mondhatom, hogy a képviselőség még akkor is, ha egyedüliként képviselem a meggyőződésemet, még ha biztosan kisebbségben maradok is a szavazás
során, azt kell, hogy jelentse, mint amikor
megválasztottak. Szolgálatot! A bizottságok
és testület munkájában való részvételt a véleményem kialakítását, annak kinyilvánítását, és végül az annak megfelelő szavazást.
Bízom abban, hogy vannak olyan társak
ebben a munkában, akiket – legyen bármilyen is az egyes kérdésekben a véleményük
–, ugyanez a cél vezérel, és szolgálatukkal
segítik azt, hogy településünk úgy tudjon
fejlődni, hogy választóink azt érezzék, hogy
kiérdemeltük bizalmukat.
PÓCSMEGYER, 2020. SZEPTEMBER

Pócsmegyer Község Önkormányzata
az Innoviációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, meghirdeti a 2021. évre

a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot,
melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló ﬁatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Pályázati adatok feltöltése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva
y
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt
gy érvényes!
y
A részletes felhívás megtalálható a www.pocsmegyer.hu oldalon!
NÉMETH MIKLÓS – POLGÁRMESTER
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Tisztelt Lakosság!
A képviselő-testület a 11/2016. (IX.6.) számú önkormányzati rendeletében a szennyvíz közcsatornába be nem kötött
ingatlanokról a háztartási szennyvíz begyűjtésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-t, mint közszolgáltatót jelölte ki.
A rendelet értelmében az érintett ingatlanok tulajdonosai kizárólagosan a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást vehetik igénybe a szennyvíz elszállíttatására. A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok felé folyamatos
rendelkezésre állással, napközben, az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított három napon belül a közszolgáltatást teljesíteni.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy igénybejelentés céljából a Fővárosi Vízművek Zrt. Vízvonalán (061/247 7777 / 7. mellék) keresztül egyeztessenek időpontot.
A rendelet teljes szövege honlapunkon letölthető.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Pócsmegyer Község Polgármestere
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 06 (26) 814-843, Fax.: 06 (26) 395-702,
E-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

E L A DÓ I NGAT L AN!
Pócsmegyer Község Önkormányzata eladásra kínálja önkormányzati tulajdonú ingatlanát
cím

ingatlan területe

ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

övezeti besorolás

Bruttó induló ár

2017 Pócsmegyer, Róka u.
2505/2 hrsz.

1.072 m

művelési ágból kivett zártkert

Lke-4

4.300.000 Ft

A vételi ajánlatokat postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba (Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Határidő: 2020. november 20.
Az ingatlan megtekinthető minden hétköznap 9-16 óra között. Konkrét időpontot előzetesen a Polgármesteri
Hivatal műszaki előadójánál kell egyeztetni a 30 /691 7837 telefonszámon.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell: A Vételi ajánlatot tevő nevét, levelezési címét, székhelyét, elérhetőségi adatait: telefonszám,
e-mail 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 ajánlattevő
esetén cégkivonatot és aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolati példányban, a kijelölt kapcsolattartó telefonszámát, átláthatósági
nyilatkozatot. Az ajánlattevők közül a nyertest a Képviselő testület állapítja meg a vételi ajánlatok benyújtására előírt határidőtől számított 15 napon belül, indokolt esetben 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. Az eredményről az ajánlattevőket az elbírálást
követő 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 kereskedelmi vagy turisztikai
célú hasznosításra történĘ bérbeadásra

cím

ingatlan területe

ingatlannyilvántartási
megnevezése

2017 Pócsmegyer,
Hunyadi utca 8.
157 hrsz.

565 m2,
ebbĘl az ingatlan
255 m2

kivett lakóház,
udvar

övezeti besorolás

Vt-1

A pályázatokat a hivatal iktatójába
2020. november 10., 16 óra 0 percig
(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
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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

2017
Pócsmegyer,
Hunyadi
utca 8.
157 hrsz.

ingatlan
területe

ingatlannyilvántartási
megnevezése

övezeti
besorolás

Bruttó
induló (licit)
ár

Pályázati
biztosíték

565 m2,
ebbĘl az
ingatlan
255 m2

kivett
lakóház,
udvar

Vt-1

38.300.000
Forint

383.000
Forint

A pályázatokat a hivatal iktatójába
2020. november 10., 16 óra 0 percig
(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
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Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei
Az egészségügy újraindításával kapcsolatban kiadott Miniszteri Utasítással összhangban, az
alábbiak szerint folytatjuk a működésünket 2020. május 11-től kezdődően:
Legfontosabb tudnivalók:
• Betegek csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján, időpontra jöhetnek a rendelésekre
• Az épületbe belépni csak maszkban lehet.
Az egyes rendelések működési idejének kezdetéről, rendelési idejéről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a honlapunkon, és telefonos elérhetőségeinken.
Mielőtt elindul hozzánk, kérjük telefonáljon!
Kérjük, hogy az egyeztetett időpont előtt 15 perccel, pontosan érkezzenek meg a bejáratnál
végzett betegellátási sorrend okán, köszönjük!

Kedves Betegeink!
Köszönjük eddigi türelmüket, belátásukat és együttműködésüket! Tartsanak még ki, mi is
kitartunk. Közösen túl leszünk rajta!
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Csapata

Már e-mailben is lehet időpontot kérni
a szakrendelésekre
Szeptember 14-től elektronikus úton is lehet előjegyzést kérni a SZEI szakrendeléseire a rendelőintézet weboldalán, az “Időpontkérés e-mailben” kiemelt menüpontra kattintva. Az új
intézkedés a telefonvonalak tehermentesítésével gyorsítja meg az időpontkérést.
A pontos weboldal cím: https://szei.szentendre.hu/elojegyzes-emailen
A honlapon a név, a telefonszám, az e-mail cím és a felkeresni kívánt szakrendelés vagy
szakrendelések megadását követően egy automatikus visszaigazoló e-mailt küld a rendszer.
Ezt követően a SZEI kollégái mielőbb, de maximum 48 órán belül felveszik a jelentkezővel a
kapcsolatot.
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Döntött a Parlament
Betiltották egész Magyarországon az avarégetést!
Tilos a kerti hulladék égetése!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a természet
védelméről szóló törvény módosítását
az agrárminiszter nyújtotta be – 148 igen
szavazattal és 21 tartózkodás mellett az
Országgyűlés ezt elfogadta a 2020. május
3-án, szerdán tartott ülésén.
A törvénymódosítás értelmében egész
Magyarországon tilos az avarégetés, valamint a kerti hulladék elégetése. A cél egyértelműen az, hogy a levegő minősége javuljon, ezáltal a lakosság egészségét védjék.
Érdekesség, hogy a levegő nem megfelelő
minősége miatt jelenleg is folyamatban van
Európai Uniós kötelezettségi eljárás – ezért
is szükséges minden lépés megtétele.
Mikortól tilos az égetés?
2021. január 1-jétől törlődik el az a rendelkezés, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést és
a kerti hulladék égetését. Tehát január 1-jétől általánossá válik a levegő védelméről
szóló kormányrendelet alapján a tilalom az
egész országban.
A jogszabály biztosítja, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hozzáférjen az
Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszerhez az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmével összefüggő feladatai érdekében.
2021. január elsejével tehát végre eljöhet
a tisztább levegő kora, végre valahára tilos
lesz Magyarországon a kerti zöldhulladék
égetése. Sokan azonban nem értik, hogy
mi a baj az avarégetéssel, ráadásul túlzónak
tartják ezt a fajta szankcionálást.
Mi a baj az avarégetéssel? Azon kívül, hogy büdös…
Rengeteg káros anyag kerül a levegőbe, ráadásul a legtöbb tüzeskedő ember már vizesen begyújtja a frissen összehúzott avart
– legalább várná meg, hogy megszárad, de
nem…Tény: aki avart éget, az önmagát károsítja a legjobban, ezt nem ártana már észrevennie mindenkinek! Azonban a baj az,
hogy nemcsak magának okoz problémát,
hanem a környezetének is. Az égés során
szén-monoxid, PM10-es mikrorészecskék,
fenol-származékok és még sok más káros
anyag keletkezik. Ezek mindegyike roncsolja az élővilágot rövid-, és hosszútávon

egyaránt, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők számára különösen ártalmasok.
Avarégetés elleni küzdelem
Rengeteg civil szervezet harcol évről évre
az avarégetés betiltásáért, sajnos eredményt nem tudnak elérni, helyi rendelethez kötve engedélyezik mind a mai napig a
lakosság részére az avar elégetését.
Avarégetés helyett sokkal jobb megoldások léteznek!
A komposztálás az egyik legtökéletesebb
megoldás, ha őszi lombhullásról van szó.
Nem szennyezzük vele a levegőt, nem keletkezik sem hamu, sem füst, viszont létrejön egy sokkal jobb dolog, amit úgy nevezünk, hogy humusz!
Régi, rossz beidegződés
Egyébként az avarégetés egy nagyon régi,
és nagyon rossz beidegződés. Volt idő,
amikor még nem szállították el a lehullott
faleveleket, és még hírből sem ismerték azt
a szót, hogy komposztálás. Ezért összehúzták a leveleket, a gallyakat, és gyújtottak
egy nagy tüzet. Ilyenkor ráadásul előkerült
minden a pincéből is, égett minden, amire
nem volt többé szükség.
Szerencsére ez az avarégetés azért valamelyest visszaszorult, én legtöbbször manapság az öregeket látom tüzeskedni, csak velük meg az a baj, hogy még nekik áll feljebb,
ha szóvá teszi az ember…
Mit tehetünk, ha éget a szomszéd?
A legfontosabb dolog, amit az eszedbe kell,
hogy véss, az az, hogy nem kell neked nyelni más butasága miatt a hihetetlenül káros
füstöt! A baj az, hogy az emberek többsége
tűr-tűr, belefásul a mérgező füstbe, gondolván, hogy úgysem tehet semmi, hiszen
szabad égetni. Ez nem így van! Ne félj a
szomszédtól, nem kell tartanod a konfron-

tációtól, mivel mindenkinek az az érdeke,
még neki is, hogy egészségesen éljen. Én
először úgy gondoltam, hogy nem fogok
összeveszni senkivel az avarégetés miatt,
ezért először tényeket mondtam az öregbácsinak, aki meg is értette azonnal, hogy
mit szeretnék mondani, csak éppen nem
érdekelte.
Viszont azzal, hogy elmondtam az összes
szomszédnak, hogy mennyire mérgezik
a környék levegőjét és mekkora veszélyt
jelentenek az égetéssel családjukra, saját
magukra és a kis házi kedvencekre nézve,
célt értem. Sajnos korábban tízből kilenc
szomszéd égette az avart, a jó szomszédi
beszélgetés után azonban már csak az öregbácsi maradt, ő hajthatatlan volt.
Van más megoldás az avarégetőkkel
szemben!
Nem akartam vele veszekedni, nem is tettem, éppen ezért a megyei kormányhivatal
környezetvédelmi és természetvédelmi
osztályához fordultam. Most ismét utánanéztem, hogy is működik ez: közérdekű
panaszbejelentést kell tenni, ami illetékmentes, írásban történik, és erre a jogszabályra kell vonatkozni: 1995. évi LIII. törvény 97. paragrafus második bekezdése
és a 306/2010. kormányrendelet. Jó, ha
mellékelünk videót, vagy fotót, sokat segít!
Végső megoldás az avarégetés ellen
Ha ez sem célravezető, akkor lehet a tűzoltóságot, vagy a rendőrséget értesíteni.
A helyszínre érkező szerveknek kötelező
írásban rögzíteni a bejelentő által tapasztalt
problémát, ezt pedig továbbítják a járási
hivatal felé. Érdemes tudni, hogy minden
esetet kivizsgálás követ, tehát eljárás is indulhat az égető ellen!
FORRÁS: WWW.AGRAROLDAL.HU/
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Számolj velünk! – Indul a 11-es projekt
első szakasza
A 11-es projekt egy forgalmi hatástanulmány, melyhez szeptember 8-án
indul az adatgyűjtés. Ennek során a
11-es út Szentendrén átvezető szakaszán elkezdik mérni a forgalmat.
A projektben a városban közlekedők
közreműködésére is számít az önkormányzat. A cél: a 11-es út közlekedésének javítása, a szentendreiek
igényeinek hatékony és biztonságos
kiszolgálása. Ahhoz, hogy ez a távlati
cél megvalósuljon, rendkívül fontos
a forgalom pontos felmérése. Ez az
alapja minden további lépésnek. A
projekt, mely voltaképpen egy forgalomszimulációs modellezés, három
szakaszban zajlik: 1. forgalomszámlálás, 2. applikáció 3. problématérkép. Az első szakasz tehát szeptember 8-án, forgalomszámlálással
indul. A projekthez reklámkampány
is kapcsolódik, melyben közreműködésre biztatják a közlekedőket.
Az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő és
Városfejlesztő Program négy fő eleme közül
az egyik a közlekedés, azon belül is a 11-es
főút Szentendrén áthaladó szakasza.
A 2019. november 13-i testületi ülésen a képviselők megszavazták a 11-es út – Ady Endre
úttól (Spar áruház) a Kalászi útig terjedő szakasz – forgalmának informatikai modellezésének elkészítését.
A forgalomszimulációs modelleket hazánkban is egyre szélesebb körben alkalmazzák a
tervezésben, hiszen segítségével olyan helyzeteket lehet vizsgálni, amelyek kiépítésére
még nem került sor. A modellező eljárásokkal leírható lesz a a közlekedési rendszerben
megjelenő járművek viselkedése, előzetesen
megbecsülhető lesz a hálózat teljesítőképessége és a teljesítőképesség változása különböző intézkedések esetén.
A forgalommodellezésre ajánlattételi felhívást hirdettünk meg. Ez eredményesen zárult
2020. július 31-én. A modellezés első szakasza szeptember 8-án indul az első fázissal, a
forgalomszámlálással.

Modellezésen alapuló forgalmi hatástanulmány készül a 11. sz. főút Szentendrén
átvezető szakaszáról. A forgalmi modell elkészítésének első lépéseként komplex forgalmi adatfelvételt végeznek a szentendrei
szakasz legfontosabb csomópontjaiban.
A modellezéshez elengedhetetlen a forgalmi adatok és forgalmi áramlatok pontos,
részletes ismerete. A forgalomnagyság értékeinek meghatározása mellett nagyon fontos sok más egyéb adat részletes felvétele
és vizsgálata is: pl. a sorfelépülés, sorhossz,
eljutási idők értékei.
Ezen részletezettség és pontosság eléréséhez az alábbi módszereket alkalmazzák:
• Hagyományos csomóponti és keresztmetszeti számlálások
• Járműkategóriák megoszlásának vizsgálata
• A forgalom időbeni lefolyásának elemzése
• Településen áthaladó forgalmi volumen
felvétele
• Forgalomszámláló detektorok adatainak feldolgozása
A forgalmi adatfelvételek során a MŰISZ
Iskolaszövetkezet alkalmazásában álló mérőbiztosok a rendszámokat rögzítik annak
érdekében, hogy a településen áthaladó
forgalom volumene pontosan meghatározható legyen. Mindezekkel egyidőben,
a csúcsidőszaki forgalmi terhelés mérését a
11-es út városi csomópontjaiban kézi forgalomszámlálással végzik, melynek során
kizárólag anonimizált adatgyűjtésre kerül
sor. A forgalmi adatfelvételt egyetemi hallgatók végzik, az út mellől, negyedórás időbontásban. A számolásra a 11-es út átkelési
szakaszán (Kalászi úti és a Spar szupermarket csomópontok között), valamint annak

közvetlen környezetében 17 jelzőlámpás
és legalább 4 nem jelzőlámpás csomópontjában kerül sor.
A célforgalmi számlálás (aminek eredményeit feldolgozzák, s így kiderül az átkelő
forgalom nagysága) szintén egyetemi hallgatókkal, a rendszámok rögzítésével (az
adatkezelésre vonatkozó GDPR tájékoztatóban ismertetésre kerülő feltételeknek
megfelelve), adatrögzítő eszköz segítségével történik. A számolásra a főút és a Dera
patak keresztezésében, valamint a Szentendre, Határ u. keresztmetszetében (mint
ki- és belépési pontok) kerül sor.
Mindkét mérés 4 műszakban, 3 órás időtartamban zajlik; hétköznap reggel és délután, szombaton reggel, valamint vasárnap
délután. A pontos mérési időszakok kijelölése az automatikus mérőberendezések
adatainak kiértékelése alapján történik, annak érdekében, hogy minden napszakban
a csúcsidőszaki és ahhoz közeli forgalmak
felvétele történjen meg.
A felmért adatok alapján egy forgalmi modell és tanulmány készül, amely személyes
adatokat nem tartalmaz. A tanulmány célja
a 11-es út átvezető szakaszán javasolt fejlesztések forgalomra gyakorolt hatásainak
elemzése, a szentendrei lakosság igényeinek lehető leghatékonyabb és forgalmi
szempontból legbiztonságosabb kiszolgálása.
FORRÁS: HTTPS://SZEVI.HU/
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Közösségi adatgyűjtés a 11-es úton
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéke
egy éve hirdette meg az ún. crowdsourcing (tömegtől nyert információk, így
működik pl. a Wikipedia, vagy a WAZE
alkalmazás is – a szerk.) eszközökkel
támogatott forgalommodellezést, mint
kutatási témát. A felhívás nyomán jelen
pillanatban egy hallgatójuk a diplomamunkájában keresi a választ: az utazások
nyomkövetése az OpenStreetMap alkalmazás (OsmAnd) segítségével milyen
mértékben, és hogyan képes támogatni
a tervezési feladatokat. S hogy mi köze
mindehhez Szentendrének, dr. Tóth János tanszékvezető mondja el.
– Mi ez az applikációval történő
közösségi adatgyűjtés?
– Az adatgyűjtés célja, hogy a tervezők
pontosabb utazási információkhoz jussanak, és azokat felhasználva, vizsgálva
értékeljék a jelenlegi helyzetet. Bárki,
aki részt vesz ebben az adatgyűjtésben, a
közlekedéstervezés sikeréhez járul hozzá, ugyanis megtudjuk, hogy az adott
utazás milyen útvonalon, honnan hová
történt, hogyan változott a sebesség,
mikor és mennyi időre állt meg az utazó.
Az adatokból pedig következtetéseket
lehet levonni arra nézve, hogy az adott
időszakban mennyire volt hatékony az
utazás. Nagyon fontos elmondani, hogy
nem csupán az autósokra számítunk, jó
látni ilyenkor a motorosok, a kerékpárosok, sőt, akár a tömegközlekedők által
szolgáltatott adatokat is.
– Miért fontos az itt élők bevonása?
– Mivel ennek az adatgyűjtésnek jelen
pillanatban egyetlen alternatívája az,
amikor maga a tervezőcsapat ül autóba,
és teszi meg mindenféle napszakokban
az adott utat (ez az ún. úszókocsis mérés), ezért, ha már ketten érvényes és
minden napszakra irányadó adatokkal
szolgálnak, részletesebb és összetettebb
információk alapján dolgozhatnak a tervezők.
– Mi lesz a felhasználók adatainak a sorsa?

– Azokat a BME anonimizálja, valamint a személyes adatokat törli, és már
ekként adja át a tervező csapatnak.
– Önök ingyenesen vesznek részt
ebben a munkában, miért fontos
ez a projekt a Műegyetemnek?
– A jelenlegi tervezői gyakorlatban
egyáltalán nincs mód arra, hogy maguk
az érintettek ilyen mértékben bevonva
és motiválva legyenek. Egyetemünk az
újragondolt megoldásokban élen járó
intézményként vizsgálja ennek lehetőségét. A mi részvételünk leginkább tudományos hozzájárulásként definiálható
Szentendre projektjében. Ez egy közös
kísérlet, amit nézhetünk onnan is, hogy
az egyetem segíti a szentendreiek forgalommodellezési munkáit, de onnan is,
hogy a szentendreiek segítik a Műegyetem vizsgálatát a tekintetben, hogy ez a
módszertan későbbiekben a hazai tervezési gyakorlat részévé tehető-e.
– A 11-es problémája nem újkeletű. Az agglomerációba évről évre
egyre többen költöznek ki, ám az
infrastruktúra nem volt képes ezzel lépést tartani. Őszintén, lát-e
arra lehetőséget, hogy ezúttal valódi előrelépés történjen?

– Azt tudom mondani, hogy minden
olyan felmérés, ami a jelen állapotról
pontos képet ad, hozzájárul egy olyan
megoldáshoz, ami jobb állapotokat képes teremteni. Azt nem tudom most bizton megmondani, hogy ennek a vizsgálatnak az eredménye milyen mértékben
fogja a Dunakanyarban élők közlekedését jobbra fordítani, de abban biztos vagyok, hogy kis pozitívumok lesznek.
Azt gondolom továbbá – és erre a járvány is ráerősített –, hogy időszerű
szemléletet váltani a forgalomirányítási
rendszerek kialakításában – komplex és
dinamikus módon kell a jövőben őket
kialakítani. Fontos látni, hogy a dugó
nem egy tőlünk, emberektől elvonatkoztatható jelenség, hanem az utazási
igények térben és időben koncentráltan
történő megjelenése. Hosszabb távon
egy intelligens és rugalmas közlekedésirányítási rendszer mellett is fenntartható
megoldásokat kell találni. Például utazásainkat tudatosabban szervezni. Ha van
rá mód, többen utazni egy autóban, vagy
kisebb helyigényű (pl. kerékpár) közlekedési eszközöket igénybe venni.
Talán a legfontosabb jelen pillanatban
annak belátása, hogy aki Szentendrén él
és közlekedik, ő maga is aktív részese egy
közlekedési helyzetnek. Most viszont segíthet, mert ha megosztja velünk a saját
történetét, a saját közlekedési tapasztalatait az adatsora segítségével, akkor egy
olyan egyedi hozzáadott értéket ad át a
tervezőknek, ami sokkal többet nyújt,
mintha csak szavakba öntené azokat az
utazó.

Az applikációval, és annak letöltésével kapcsolatban további részletekért kattintsanak a BME weboldalára.
AZ INTERJÚ A SZENTENDRE ÉS VIDÉKE SZEPTEMBER 16-I, 13.
SZÁMÁBAN JELENT MEG.
FOTÓ: KÉPERNYŐFOTÓ AZ OSMAND ALKALMAZÁSRÓL.
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Visszaemlékezések 1956-ról
A kereskedőtanuló –

Borbély Erzsébet visszaemlékezése
Másodikos kereskedőtanuló voltam 1956ban a XVIII. kerületi Közértnél. Az Állami
telep ún. 2-es kapujánál voltam gyakorlati
oktatáson. Amikor kitört a forradalom, épp
az iskolából jöttünk hazafelé, és nem tudtuk még, hogy mi ez a csoportosulás. Nekem mint tanulónak, egy héten 3-4-szer a
közértben kellett dolgoznom gyakorlaton.
A Vöröshadsereg útja és a Vasvári utca sarkán lévő pékségben kellett kenyeret árulnom. Egyik nap hosszú sor állt a pékség
előtt, amikor Pest felől jött egy tank, amire
ellenállók lőttek a Piros iskolából. Szegény,
sorban álló emberek azt sem tudták, merre
szaladjanak. A pékség vezetői nem engedték be őket az üzletbe. Nagyon féltettem
őket. Akkor történt, hogy az egyik Vöröshadsereg úti családi házat szétlőtte a tank,
s amikor a házat építő szerencsétlen lakó
feljött a pincéből, a látványba beleőszült.
Én, mikor a tank elment, újból árultam a
kenyeret. A pénzt egy dobozban, lehajolva,
félve a lövésektől vittem át a közértbe.
A félelmet, a rettegést soha nem tudom
elfelejteni. A munka végeztével, (az Állami
telepről) ugyancsak lehajolgatva végig a
Rákóczi úton mentem haza a Bókay utcába, félve a fejem fölött röpködő töltényektől. Egészen addig kellett dolgozni járnunk,
amíg egy éjszaka az éhező emberek ki nem
rabolták az üzletet.
(Lejegyezte Torma Imre 2006-ban.)

A tanítónő –

Szöllősy Antalné visszaemlékezése
Az 1956/57-es tanévben Pestszentimrén,
az Ady Endre utcai Általános Iskolában
tanítottam, ahol már a második évemet
kezdtem. Az előző iskolai év vége felé vidékről egy túlkoros fiúcska érkezett osztályomba. Bazsik Istvánnak hívták. Szőke, kicsi, göndör hajú, kék szemű gyermek volt,
tanulótársainál fejlettebb testalkatú, mivel
két évvel idősebb volt náluk. Tanulásban,
szorgalomban nem tűnt ki, sőt több tantárgynál komoly lemaradásai voltak. De az
osztály hamar befogadta, és úgy látszott, ő
is szeret köztünk lenni.
Az 1956-os forradalmi események alatt
csendesen üldögéltünk mi pedagógusok

a tanári szobában – mert tanítás nem volt,
de be kellett járni –, amikor szóltak, hogy
egy gyermek keres. Kimentem a folyosóra,
Bazsik Pityu állt előttem. Azt hittem azért
jött, mert vissza akarnak menni vidékre,
ahonnan jöttek.
„Tanító néni – kezdte –, nincs tanítás? Akkor
jó, mert minden nap a srácokkal bejárunk
Kispestre.”” Csodálkozva néztem rá. Anélkül,
hogy kérdeztem volna, elmesélte (mert akkor ez nekem mesének tűnt), hogy a lajosmizsei vasút mellett megy gyalog Kispestre
minden nap, és ott a sorompó környékén a
többiekkel együtt elbújnak. Az esti szürkületben az ott állomásozó tankok kipufogójába krumplit, rongyot dugnak. „Benzines
üveget is dugtunk már bele”” – dicsekedett.
Ő még nem tudta, hogy ez a Molotov-koktél. Ekkor elképedtem, és meg is ijedtem.
Próbáltam ésszerűen a lelkére beszélni,
hogy ez nagyon veszélyes. De ahogy az ártatlan kék szemeivel rám nézett, egyszerűen a csodálat lett úrrá bennem. Elmondása
szerint napokig jártak oda, arra a sarokra,
amíg a tankok el nem takarodtak onnan.
Amikor a tanítás megkezdődött, Pityu
nem jött iskolába. Féltem arra gondolni,
hogy mi történhetett vele. Osztálytársai,
tanítványaim azonban tudták, és nagy hangon közölték: „Pityu eldisszidált, nem tudjuk
hová ment!”” A tanév végén levelet kaptam
Belgiumból. Pityu írt, igaz, tele helyesírási
hibával: „Boldog vagyok, mert jó helyem van.”
Óriási kő esett le a szívemről. Levélnek kevesen örültek úgy, mint én akkor. Rögtön
válaszoltam neki. Emlékszem, figyelmeztettem a helyesírási hibákra, és kértem, ne
felejtse el a magyar nyelvet és a magyar
hazáját. Pityuval még egyszer váltottunk
levelet, aztán a történelmi idők elsodortak
egymástól bennünket.
(Lejegyezte Karip Gyula 2006-ban.)

Tragédia a Béke tér melletti
Fröhling-pékségnél –
Az áldozat
Horváth Éva visszaemlékezése

Soha nem fog sikerülni elfelejtenem a velem és édesapámmal megesett szörnyűségeket. 1956. november 8-án történt, 16
éves koromban. A Béke tér utáni Fröhling
péknél álltunk sorba kenyérért. Pest felől

szovjet tankok jöttek, és az egyik tüzet
nyitott az Üllői úton, Vecsés irányába. Az
ágyúlövedék eltalált egy villanyoszlopot.
A repeszek és faszilánkok a sorban állók
közé repültek. Engem és édesapámat,
Horváth Lajost is eltalálták.
Az emberek az Üllői úti bejáraton próbáltak beszaladni a pékhez, így mi is.
Éreztem, hogy a jobb lábammal valami
nagyon nincs rendben, egy Feri nevű
fiatalember elszorította sebemet, hogy
csökkentse a vérzést. A tankok közben
odaértek, és látván a futó embereket, géppuskatüzet nyitottak rájuk. A repeszek és
a géppuskatűz hatására 15-en azonnal, a
kórházba szállított sebesültekkel együtt
összesen 21-en haltak meg.
Az én repesztalálatom nem ért csontot,
azonban leszakította az Achilles-inamat,
és a vádlim jelentős részét. Elvittek a Kassa utcai általános iskolában kialakított elsősegélynyújtó helyre, ahonnan egy fiatal
srác egy kézsérült fiatalemberrel együtt
bevitt bennünket a Szent István kórházba. Egy másik srác vöröskeresztes zászlót
lobogtatva állt a dzsip lépcsőjén. A Határ útnál szovjet katonák állították meg a
kocsit, de látva a vérző embereket, továbbengedtek bennünket. A kórházban 2,5
liternyi vérátömlesztést kaptam. Odahozták édesapámat is, őt időközben megoperálták az akkor még Steinmetz kapitány
utcában lévő SZTK-ban.
Az operációt egy fiatal orvos(tanhallgató?) végezte, de a szilánkok által szétszaggatott epehólyag és máj, valamint a
bennmaradt rengeteg apró szilánk együttesen vérmérgezést váltottak ki nála, így
november 14-én szörnyű szenvedések
között, morfiumozva, a magyar Himnusz
egész épületben hallható éneklése közepette meghalt.
Engem Dr. Peer Gyula operált, aki kijelentette: „Addig nem nyugszom, amíg ez a
kislány táncolni nem tud”” – s arany kezével
nagyszerű munkát végzett. Sebesülésem
következtében 24 műtéten estem át, jobb
lábam ma is nagyon rossz. Férjhezmenetelem után fiam született, fiam 32 éves,
már nyugdíjas vagyok. Ma is keresem azt
a Ferenc nevű fiatalembert, aki segítségével sokat tett az életem megmentéséért.
FORRÁS: HTTP://18KER1956.HU
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Kopp Mária: A csendes tragédia…
Annak idején Kopp Mária magyar orvos, pszichológus (Pócsmegyer Község díszpolgára) egy
magánbeszélgetésben azt mondta, hogy Európát nem a harmadik
világháborútól, hanem a semmittevésben felnövő, saját kontrollálatlan vágyainak odavetett generációktól félti! Sajnos, felnőtt
egy olyan generáció, amelynek
egy részét nem lehet feladatokkal terhelni, mert unja, s mindjárt
továbbáll! Ezek a fiatalok, mivel
kitartó munkát sem az iskolában,
sem az életben nem végeztek,
nem is tudnak maguknak parancsolni, más véleményét elfogadni
még kevésbé, így a házasságban, családi
életben, de a munkahelyen is nagyon sok
kudarccal találkozva megkeserednek. Érdemes az alábbi írást ilyen szempontból
elolvasni! Ne okozzunk szeretetből, könynyelműségből maradandó kárt gyermekeinknek!
A mostani kor otthonaiban van jelen ez
a csendes, de annál szomorúbb tragédia,
amely a szemünk láttára ragadja el a nekünk legkedvesebbet: a gyermekeinket.
Ők ugyanis szörnyű mentális állapotban
vannak!
A legutóbbi 15 év statisztikájából egyértelműen kiviláglik, hogy a gyermekek
pszichológiai rendellenességei egészen
elképesztő mértéket öltenek: minden
ötödik gyerek mentális rendellenességben szenved; a figyelemhiányos rendellenességek száma 43, a serdülőkori depreszsziós betegségeké 37 százalékkal, a 10–14
éves gyermekek körében az öngyilkossági
arány 200 százalékkal nőtt.
Igen, az a valóság, hogy – bár fáj ezt saját
magunknak is bevallani – egyedül mi,
szülők vagyunk a hibásak, nekünk kell segíteni a gyermekünknek.
A modern kor gyermekei nem élik meg az
egészséges gyermekkor élményét, ehhez
tartozna például: az érzelmileg elérhető,
megközelíthető szülők; egyértelműen
meghatározott határok és erkölcsi minta,
felelősség; kiegyensúlyozott étrend, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás;
megfelelő mennyiségű, szabadban eltöltött aktív mozgás; kreatív játékok, a közös,
önfeledt szabadidő eltöltése.

EZ A KÉP ÖSSZEFOGLALJA
MI A GOND A MAI GYEREKEKKEL

Ehelyett a gyerekek ezt látják: örökké elfoglalt szülők; a végletekig kényeztető szülők,
akik mindent megengednek a gyermeküknek; az érzés, hogy „nem kellesz senkinek”;
kiegyensúlyozatlan étrend és hiányos alvás; „otthonülős” életmód...
Végtelen stimuláció, technológiára alapuló szórakoztató eszközök hada, az igények
azonnali kielégítése. Hogyan lenne lehetséges, hogy ilyen körülmények között egy
mentálisan egészséges gyerek nőjön fel?
Természetesen sehogy…
Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünknek
valóban egészséges és önfeledt gyermekkora legyen, akkor vissza kell térnünk egészen az alapokig:
– Állítsunk fel korlátokat, közben ne feledjük, mi a gyermekeink szülei és nem
barátai vagyunk.
– Azt biztosítsuk a gyermekünknek, amire szüksége van, és ne azt, amit szeretne.
– Biztosítsunk számára egészséges ételeket és korlátozzuk a nassolást.
– Naponta legalább egy órát töltsünk a
természetben.
– A családi, közös vacsora alatt felejtsük
el az elektronikai eszközök nyomogatását.
– Rendes, asztali játékokkal játsszon a
gyerek.
– Minden napra kapjon valamilyen feladatot, például: beágyazás, a játékok öszszeszedése játszás után, kiteregetés, táskák
elrendezése, megterítés stb.
– Mindennap ugyanabban az időben
feküdjön le, és tiltsuk meg neki, hogy az
ágyba vigye a különböző eszközöket, tárgyakat.

– Tanítsuk meg a felelősségtudatot és az önállóságot. A kis sikertelenségektől ne védjük meg
őket. Ezzel megtanítjuk megbirkózni a nehézségekkel, leküzdeni
az akadályokat.
– Ne csomagoljuk össze, illetve
vigyük a gyermek helyett az iskolatáskát. Ne vigyük neki az iskolába az otthon hagyott ételt, házi
feladatot stb. Ha elmúlt 5 éves,
ne tisztítsuk meg neki a banánt
se. Tanítsuk önállóságra. Tanulja
meg, mi az a türelem, és adjunk
neki esélyt, hogy a szabad idejét
valóban szabadon töltse el. Ezalatt kissé unatkozhat, ami arra
sarkallja majd, hogy alkotótevékenységet
végezzen.
– Az élet ne csak szórakozásból álljon.
Ne vegyük körül gyermekünket állandóan technikával, hogy addig se unatkozzon. Semmilyen oda nem való tárgy
ne legyen az asztalon, amikor étkezésről
van szó. Akkor se, ha autóban vagy étteremben ül, vagy akár az üzletben vagyunk
vele. Ezzel arra ösztönözzük a gyermek
agyát, hogy gondolkozzon és kitaláljon
valami unaloműzőt.
– Legyünk ne csak fizikálisan, de emocionálisan is elérhetőek gyermekünk számára.
– Tanítsuk meg neki, mik is azok a szociális készségek.
– Ne a telefonon lógjunk, gyermekünkkel beszélgessünk.
– Tanítsuk meg, hogyan birkózzon meg
a haraggal és az ingerültséggel.
– Tanítsuk meg kezet fogni, helyet átadni, megosztani valamit, együttérezni,
illetve megfelelően viselkedni az asztalnál
vagy beszélgetés közben.
– Tartsuk vele az érzelmi kapcsolatot:
nevessünk rá, pusziljuk meg, csiklandozzuk meg, olvassunk neki, táncoljunk, ugráljunk vele, kússzunk-másszunk együtt.
Változtatni kell eddigi szemléletünkön,
különben az egész utánunk következő
generáció pirulákon fog élni, és ennek
súlyos, nagyon súlyos, vissza már nem
fordítható következményei fogják megmételyezni mindannyiunk jövőjét!
GYÍMESI JÁNOS AJÁNLÁSA
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Nagyapó mesél
Kedveseim, mesét ígértem, kövessetek
hát képzeletben távoli vidékekre. Most
csak Kisújszállásig, de rövidesen indulunk tovább. Tehát első állomás a Kisúji
Petőfi utcai iskola, az Úr 1948-ik évében. Egy napon rosszul lettem a tanító
bácsi hazaküldött, – mondd anyádnak
gondozzon meg, ha jobban vagy holnap gyere.
Bizony-bizony nem lettem jobban, sőt,
kis híján elpatkoltam. Kétféle fertőző
betegséget szereztem, skarlátot (vörheny) és diftériát (torokgyík). Ajtónkra
tiltó cédulát ragasztottak, se ki se be.
Mint manapság, akkor sem vették komolyan az efféle tiltást, édesanyám
barátnője vizitált nálunk, amikor megjelent az egyik orvos (három is járt a
házhoz, több szem többet lát alapon).
Talán az új csodaszer a penicillin segítene – tárta szét a karját Rácz doktor –,
de sajnos itt még nem jutunk hozzá.
Doktor úr hol kapható ez a valami? –
Pattant elébe Eszter asszony, elhozom
én a világ végéről is – (életmentőmet
a Jóisten küldte éppen akkor oda), elutazott Debrecenbe, megszerezte és
életemet megmentette. Réges-rég nem
él már és mai napig fájlalom, hogy nem
köszöntem meg soha. Azzal vigasztalom magamat, hogy a Mennyei Atyának tartozunk köszönettel. Hálából
most írásban emléket állítok ennek a
talpraesett, tipp-topp asszonynak.
Lássuk hát Eszter nénit! Városunk
megtisztelte a bibliai Mózest, egy szép
hosszú utcát kapott a zsidók vezére. A
zsidó negyed vége, ahol már gojok is
éltek, velünk szemben laktak Csillagék,
Eszter néne családja.
Szorgos parasztok, nádfedeles házikó,
kemence, sült tök, esti beszélgetések és
a két fiatal asszony sirámai a háborútól
elragadott férjek – apám és Gergely –,
Eszter néni embere miatt. 1948-ban hazatértek, de mai napig nem értem, ezek
a szabadult hadfik miért nem érezték
jól magukat a kisvárosi klímában.
Gergely bácsi is Pestre vágyott, pedig
kínálták neki otthon a városi tűzoltóságot. Pesten vállalt munkát, feleségét és
velem egykorú kislányát elfeledve „öszszeállt egy féllábú artista nővel, hallottam a suttogó méltatlankodó pletykát.

A sajnálkozó, néha kárörvendő részvétet nem sokáig bírta ez a takaros, büszke
kis parasztmenyecske, – (két lábával) és
Margitka lányával otthagyva csapot-papot a fővárosba majd Nagytéténybe
került, a fegyvergyárba és az 1956-os
forradalomig kezelte, gondozta a fegyverraktárt.
Kitárta a raktár ajtaját, vigyétek fiaim,
védjétek a hazát, és bizony a raktárt széthordták a fiatal forradalmárok.
Ahogy elcsitult a pesti harci zaj valaki figyelmeztette: Eszti jó lesz, ha elpucolsz
valamerre, mert nem kapsz dicséretet a
raktárnyitásért. Legalább kaptál volna
egy-két pofont, volna mire hivatkozz,
erőszaknak engedtél.
Úgy megijedtek a lányával és annak
vőlegényével, hogy meg sem álltak az
Egyesült Államokig és ott Detroitban
egy éjszakai pékségben dolgoztak jó pár
évig, szépen gyarapodva, saját házban
unokákkal megszaporodva.
Eldicsekszem, hogy vendégük lehettem
1978-ban a barátságos otthonukban.
Ne gondold barátom, hogy „hősnőnk”
most már békésen üldögélt a babérjain.
Dehogy-dehogy! Nagy fényes autójával
addig-addig járogatott a Magyar Klubba mígnem szert tett egy fájintos férjre.
Elmondom a históriát, de előbb kicsit
beszélnék a közlekedésről. Eszter néni,
akit mint tudjuk zsenge leányka korában
nem kergettek a zongora körül, hanem
Cadillac autóban pöffeszkedett, sajátságos elveket vallott az amerikai autózásról. Engem ugyan senki nem bitol meg,
mondta egyszer büszkén, – vagyis – hogy
megelőzni magát az utakon nem hagyja.
Úgy látszik ezt akceptálták az amerikai
ellenfelek, mert nem tudok róla, hogy valaha is összetörte volna a „káréját” (amerikai magyarok gyakran keverik az angolt a
magyarral).
Lássuk hát az új férjet – őkelme sem volt
egyszerű kis fityfiritty. Tóth Gábor bácsi
szeretetre méltó, köpcös kis magyar, a
felső Tisza vidékről „tántorgott” Amerikába. Olyan ízesen beszélte a magyart,
hogy csupa élvezet volt hallgatni. Amerikába kerüléséről faggattam, át is adom
a szót neki:
„Az úgy vót, hogy a szeretőm meggondolta magát és a gazdagabb kérőjét vá-

lasztotta. Keseregtem, keseregtem egy
darabig, pájinkával gyógyultam, de a
tüske csak bennem háborgott. Na, esküvőre készülnek a faluba. Az emberek öszszekacsintanak a hátam megett – Gábor
kiestél a pikszisből.
Estefelé, kissé már kapatosan elhatároztam, hogy beugrok hátul a kerítésen, és
a nagy zenebonában megtáncoltatom
még utoljára a menyasszonyt, régi kedves szeretőmet. Szerencsétlen ötlet vót,
mert rádzsampoltam az odébb kőtöztetett budi helyben maradt gödrér, amit
befedtek ugyan valami rossz korhatag
deszkával, nehogy egy lakodalmi részeg
belekeveredjen. Nekem sikerült a sűrűjébe derékig. Összeszaladt a násznép, vót
röhögés, hálistenkedés.
Eliszkoltam hamarjában le a Tiszára,
beálltam a jéghideg vízbe,- így nem mehettem haza, kaptam otthon emigy is
anyámtól eleget, hideget-meleget.
Nem vót a faluba tovább maradásom,
még a gyerekek is utánam kiabálták a
csúfságot: szaros Gabi.
Kedves jó kenyeres pajtásom régóta hívogatott Kanadába, már két éve ott élt,
jó soráról dicsekedett, nekem is könnyű
munkát, jó keresetet ígérgetett. Édesanyám is biztatott, – hiszen látta, hogy
szenvedek, – mennyél fiam bátran, itten
csak a mérget nyeled.
Elhajóztam hát Kanadába. Hogy mi volt
a könnyű munka és jó kereset? – szeszcsempészet az Usába. Pisztoly a kabát
alatt, sűrű erdőben vagy vízen, sötét éjszakákon vittük az italneműt át a másik
ódalra. Gyakran keveredtünk lövöldözésbe a fináncokkal. Nem tetszett nekem ez
az élet. Egy nap elhatároztam, hogy nem
mék vissza Kanadába hanem itt Detroitban eresztek gyökeret. A vasgyárban találtam jó munkát. Nehéz-nehéz, de igen
jó kereset, most öreg fejjel mondom,
megérte.
Édesanyámnak sűrűn küldtem a dollárt,
de magam is szépen gyarapodtam.”
Hozzáteszem Gábor bátyó beszámolójához, hogy nemsokára követte őt fiú
és lánytestvére is. Bizony egyikőjük sem
várta a munkanélküli segélyt tátott szájjal
az Államokban. Dolgos- szorgos emberek voltak ők az új hazában is. Nyugdíjas
korukban már mindnyájan Floridában
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éltek csak a fiatalja maradt Detroitban.
Kérdésemre, hogy miért választották ezt
a gyönyörű, de nagyon forró éghajlatú
államot, Gábor bá’ csak röviden ennyit
mondott: itt nem kell havat lapátolni.
Többször meglátogatták az itthoni rokonságot, mikor már lehetett jönni-menni, de a nagy durranás még hátra van:
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addig-addig duruzsoltak anyám fülébe,
– valahogy így: hagyd itt ezt a rongy
embert (anyukám élettársát ítélték meg
ilyen szépen) – gyere Erzsikém velünk,
férjhez adunk egy snájdig norvéghoz
(a norvégot már korábban kiszemelték
anyukám számára) – mígnem jóanyám
kötélnek állt, útlevél vízum és már ment

is az új hazába.
Jó-jó persze nem volt ez ilyen egyszerű,
majd egyszer elmesélem a cifra viszontagságokat.
Most kedveseim elégedjetek meg ennyivel, – kívánok nyugodalmas jó éjszakát.
LEJEGYEZTE: ASZTALOS LAJOS

Ez most az író kalapja, vagy másé?
Sok régi mondás arra az esetre, ha valaki idegen tollakkal ékeskedik. Tanultam
egy másik kifejező mondást erre: aki
kéretlenül és az érintettek hozzájárulása nélkül kisajátítja mások munkájának
eredményét, az más kalapjával köszön.
Világos: a férfiember a sajátját kell használja. Ez alól nincs felmentés. Még egy
tollforgató esetében sincs.
Murányi Sándor sorozatát Szigetnapló címen már egy ideje olvasgathatjuk.
A legutóbbi „Regényrészlet” A malom
őre alcímmel jelent meg. Egy irodalmi lapban most súlyos szakmai kritikát
írnék ezekről a „regényrészletekről”. A
Kisbíróban azonban, a község/közösség
lapjában inkább felháborodásomnak és
kínos, kényelmetlen érzéseimnek adok
hangot a magam és az érintett falubeliek
nevében.
A szerző bő fél éve megkeresett, hogy a
malomról beszéljek neki, mert szeretné
valamiképpen egy készülő regényében
megjeleníteni a község múltjának ezt a
fontos részét. Leültem hát vele beszélgetni, megmutattam neki azt a kis múzeumszobát, amit kialakítottunk azokból a
fényképekből, szövegekből, tárgyakból,
amelyeket teljes egészében a Deák-családnak, Bécsy Lászlónénak és Csengő-Tschörner Andrásnak köszönhetünk.
Sokan tudják, hogy Csöpike gyűjtését, levéltári kutatásait éveken át csendes és kitartó munkával végezte, valódi
helytörténeti tudást hozva létre a Deák-családtól kapott és a faluban gyűjtött
információkból, fényképekből. Ehhez jelentős segítséget adott Csengő-Tschörner András is. A malom renoválásakor
vállaltuk a családommal, hogy ami a
malmot illeti, mindezt bemutatható,
hozzáférhető módon megjelenítjük.
Kis kamarakiállításunk 2018. augusztus
20-a óta látogatható. Itt, ebben a szobá-

ban beszélgettem az idei télutón Murányi Sándorral, világosan jelezve, hogy ez
nem az én munkám eredménye, hanem
Bécsy Lászlóné helytörténeti kutatása,
és a Deák család együttműködése van
benne. Megegyeztünk az író Murányi
Sándorral, hogy amit lát és olvas, azt
közvetlenül nem, csakis szépirodalmi ihletforrásként használja. Amit ír, azt megmutatja, elolvashatom, hiszen számít a
véleményemre, mielőtt megjelenne. Hát
elolvastam.
És amit olvastam, annak alapján megkértem, hogy vonja vissza a Kisbíró szerkesztőségéből. Hiszen regényrészletnek
nem nevezhető, inkább dokumentum
jellegű szövegnek, ahol azonban jegyzetben meg kell jelölje a forrásokat és köszönetet kell mondania a felhasználásért. Az
érintett Deák családot is illik megszólítania, ha már róluk, a családi múltjukról ír.
Nagyon bántott az is, hogy a terjedelem
jó részét kitevő szó szerinti helytörténeti
idézetek és átvételek köré olyan figurát
írt belőlem, aki nem vagyok. Nagyon
nem. Ez persze lehet magánügyem, de
az már nem, hogy olyan érdemeket tu-

lajdonít ennek a figurának, ami sok, a
pócsmegyeri művelődésért, a minőségi
együttlétért évtizedek óta dolgozó embert sért, bánt és sebez. Nem is idézem,
úgy ég az arcom.
Úgy tűnt akkor, megértette kérésemet,
elfogadta a tanácsomat, hogy ne jelenjen
meg az írás abban a formában. Egyrészt
az írás szépírói minősége, másrészt a forrásmegjelölések hiánya, harmadrészt pedig a személyes érintettségek miatt.
Erre kaptam ígéretet. Nyugodtan aludtam azzal a jóérzéssel, hogy sikerült valami kínosat és bántót elhárítani. És akkor
egyszer csak most, hónapokkal később
olvasom a Kisbíróban az egyszer már
visszavont, és most újra beküldött írást.
Hát ezért érzem magam nagyon kínosan,
kellemetlenül és kiszolgáltatottan azok
nevében is, akiknek az életét, múltját az
írás érinti. Első sorban a Deák-család, és
Bécsy Lászlóné és végül a magam nevében. Végül pedig azok nevében, akik elhitték, hogy ez egy regényrészlet. Pedig
csak valaki megint a más kalapjával köszönt.
SCHRAMKÓ PÉTER

Nyugdíjas Klub Hírek!
2020. szeptember 08-án Klibán Vendel
Klub Vezető rendkívüli ülést hívott öszsze, melyen 10 fő részvételével az alábbiak szerint döntött: a tagok egyértelműen
és közösen úgy határoztak, hogy az idei
programok a kialakult helyzetre való tekintettel nem lesznek megtartva.
Az elhangzottak alapján a klubnak több,
mint száz tagja van és mind nagy veszélynek lenne kitéve. Biztonságosabbnak

ítélték meg, ha a programokat jövő évre
halasztják. A vezetőségi tagok mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánnak,
vigyázzanak egymásra!
A sikeres „társas játék klub” mindaddig
tartja nyitva a Kollár Ház kapuit, míg
azt a szabadban lehet padokon és asztaloknál megtartani. A maszk használata
kötelező!
KRAJLICH KAROLINA
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Miért fontos a klíma tisztítása?
Sokan megijedtek a vírushelyzetben a klímáktól, pedig ez nem indokolt. A forró
nyarakon egy jól beállított
és rendszeresen tisztított klíma akár „életmentő” is lehet.
Bizonyos betegségek esetében (pl. szív- és érrendszeri
betegségek) a forró nyári
napok nagyon megviselhetik
a beteg szervezetét. Ilyenkor nagyon sokat segíthet a
klíma. De a klíma - mint oly
sok minden az életben – problémaforrás
is lehet, ha elhanyagoljuk. Időnkét egy
kis figyelmet kell fordítani a tisztítására is.
Miért fontos ez?
1. Betegség megelőzés céljából!
Használat során a beltéri egység nedves
közeget hoz létre, ami a gombák, baktériumok és penészek megtelepedését elő-

segíti, amelyeket a klíma szétterít az adott
helységben.
2. Növeljük a klíma élettartamát!
A beltéri egységen penész, baktérium,
por vagy zsír jelenhet meg. Ezek nagy
befolyással vannak a klíma élettartamára,
mivel az említett anyagok visszafogják a
készülék hatékony működését. Hosszabb

távon tehát a klímatisztítás
költségmegtakarítást is jelent. Amit kifizetünk a tisztításra, visszanyerjük a hatékonyságnál és a megnövelt
élettartamnál, nem is beszélve az előző pontban leírtak
pénzben nem kifejezhető
hasznánál.
3. Garancia feltétele!
Szinte minden esetben a készülék garancia feltétele az
évente egyszeri karbantartása.
Ha bármilyen kérdése van, állok rendelkezésére!
Üdvözlettel:
Kubicsek Márk:
+36 20 508 9885
kubicsekklima@gmail.com
facebook.com/klimamarkkubicsek
FORRÁS: RIKKANCSHIREK.HU/…

Így tegyél el friss zöldfűszert télire!
4 egyszerű tartósítási tipp
A nyár és kora ősz friss zöldfűszereit különböző módszerekkel tartósíthatod - lássuk,
hogyan, mindegyiknek az előnyeivel és a
hátrányaival együtt!
Hűtőszekrényben: Összegumizott nejlonzacskóban vagy folpakba csomagolva a
zöldségesrekeszben 1 hétig elállnak.
Olajban: Durvára aprítva olíva- vagy
napraforgóolajban 5 hétig eltarthatók. Mutatós üvegben a konyha díszei lehetnek így.

Szárítva: Az összekötött fűszercsokrot
meleg, jól szellőző helyen kb. 2 hétig szárítsd, majd üvegedényben, összemorzsolva tárold. Kb. 1 ek szárított felel meg 2 ek
frissen felaprított zöldfűszernek.
Fagyasztóban: Csokorba kötve mosd
meg, majd a vastagabb szárak levágása
után konyhai papírtörlőn szárogasd meg,
és aprítsd fel. Adagonként csomagold kis
nejlontasakokba, és címkézd fel ezeket.

Készíthetsz zöldfűszeres jégkockákat is.
Ehhez az adott fűszernövényt aprítsd fel,
keverd el egy kevés vízzel, majd tömködd
a jégkockatartóba. Miután megfagyott,
szedd ki, és feliratozott nejlonzacskóban
tedd vissza a fagyasztóba. Az így előállított
fűszerkockák kb. 6 hónapig állnak el, és
könnyen adagolhatók például a levesekhez, főzelékekhez.

Mit érdemes?
A legtöbbet használt fűszernövények petrezselyem, bazsalikom, rozmaring, snidling, tárkony, kapor, oregánó – mellett
érdemes ciromfüvet, lestyánt, mentát, turbolyát és zsályát is tartósítani.
TIPP: Főzéskor, sütéskor a fagyasztott
zöldfűszereket mindig a legvégén tedd az
ételbe, hogy a hő hatására minél kevesebbet veszítsenek illóolajaikból, és megőrizzék aromájukat!
FORRÁS: MINDMEGETTE.HU
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Zöld hírek a nagyvilágból
Halászati tilalom
a Balti-tengeren

A halálokok között
a környezetszennyezés

A Balti-tenger szennyezettsége és – feltehetően – a vízhőmérséklet emelkedése
miatt az Unió évek óta korlátozza, vagy
egyenesen tiltja a tőkehal kifogását. Ennek ellenére nem várható gyors javulás,
a halállomány legkorábban 2024-ben állhat vissza elfogadható szintre.
Aggasztónak tartják a kutatók, hogy a
halászati korlátozásokat már az 1990-es,
majd a 2000-es években is elrendelték, de

Az Unióban minden nyolcadik halálesetben
(pontosabban 13 százalékukban, azaz 630
ezer esetben) közrejátszik a rossz minőségű
környezet – áll az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) jelentésében. Magyarország „jobban teljesít”, itt 17% az arány.
A jelentés szerint a légszennyezés és a zaj, valamint az éghajlatváltozás – például a hőség
– érinti a legjobban az erre érzékenyebbek
szervezetét. A tanulmány az Egészségügyi

átmeneti javulás után most ismét a halak
általános leromlását tapasztalják. Csökken a méretük, a szaporodóképességük
és összállományuk nagysága. Mivel rövid
távon sem a klímaváltozás, sem a szenynyezés nem állítható meg, a brüsszeli
bizottság az idén nyáron is megújította a
tavaly már elrendelt halászati tilalmat.
Ez sok halászati vállalkozást csődhelyzetbe kerget. Az 1980-as évek elején szovjet
és lengyel hajók száz-százezer tonnánál
is több tőkehalat fogtak ki a Balti-tengerből, 2008 óta az orosz, lengyel, észt,
litván, lett, német, dán és svéd halászok
együttesen sem ejtettek el évi 43 ezer
tonnánál többet.
FORRÁS: EURONEWS, NEWEUROPE

Jót tett a bolygónak
a koronavírus
Fél évszázada túlhasználja az emberiség a
Földet, évente többet von ki a bolygó erőforrásaiból, mint amennyi újratermelődik, azaz a tartalékokhoz nyúl. Kezdetben
csak egy-két nappal, majd egy hónappal,
végül már több mint egy negyedévvel

korábban jutott el az így értelmezett „túllövés” napjához. Az idén azonban – nyilvánvalóan a koronavírus okozta gyárleállások és általános fogyasztáscsökkenés
miatt – a tavalyinál három héttel később
következett be ez az aggasztó dátum: augusztus 22-edikén.
A számítás – erősen leegyszerűsítve – úgy
készül, hogy összevetik a rendelkezésre
álló megújuló termőterületet, valamint
a tengerek biokapacitását az igénybe vett
növényi és állati termékekkel, terményekkel, valamint az emberiség szén-dioxid
kibocsátását annak elnyelésével (többek
között a fatömeg növekedése révén).
Mindezeket és más, nem említett a tényezőket úgynevezett globális hektárra számítják át. Ha egy ország többet fogyaszt,
mint amennyi a rendelkezésére áll, akkor
importból pótolja azt, tehát egy másik ország erőforrásaival egészíti ki a sajátját. Ha
pedig globális a túlfogyasztás, akkor ez azt
jelenti, hogy az emberiség több fát vág ki,
több halat eszik, több termőterületet vesz
igénybe, mint amennyi az adott évben nő,
születik, újratermelődik.
Ennek a teóriának az alapjait a brit New
Economics Foundation kutatója, Andrew Simms dolgozta ki, az első „túllövési” kampányt 2006-ban indította a Global Footprint Network (GFN), majd
2007-ben a WWF (Természetvédelmi
Világalap) is csatlakozott. A GFN egy
Kaliforniában alapított, ma már számos
országban irodával, vagy bejegyzett civil
tagszervezettel rendelkező tudományos
szervezet, amely a rendelkezésre álló
adatbázisokból számolja ki és állítja össze
éves jelentéseit.
FORRÁS: FOOTPRINTNETWORK.ORG

Világszervezet halálra és betegségekre vonatkozó 2012-es adataira támaszkodik.
A szegényebbek nagyobb mértékben vannak kitéve a légszennyezésnek és az extrém
időjárásnak, mivel gyakran a rosszabb környékeken, a nagy forgalom közelében élnek,
dolgoznak – áll a jelentésben. „Világos összefüggés van a környezet állapota és a lakosság
egészsége között” – mondta Stella Kyriakides egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos. Az EEA szerint a légszennyezés évente 400 ezer idő előtti halált
okoz, amely tüdőrák, szívbetegség és stroke
formájában jelentkezik a leggyakrabban. A
zajszennyezés mintegy 12 ezer korai halálhoz vezet. A fő zajforrás a közúti közlekedés,
és ez egyre nő – szögezi le az ügynökség.
Délkelet- és Kelet-Európában a legroszszabb a helyzet: Bosznia-Hercegovinában
a halálesetek 27%-a környezeti tényezőkre
vezethető vissza. A másik oldalon Norvégia
és Izland áll, 9% -kal. Az EU-n belül viszont
Romániában (19%), Bulgáriában (17%) és
Magyarországon (17%) a legmagasabb a
környezettel összefüggő halálozások aránya.
FORRÁS: EEA.EUROPA.EU, WHO
SZ. G.
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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 - 19:00
8:00 - 16:00

Családsegítő – Martonné Balga Andrea

HÉTFŐ
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

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
16:00 – 17:00........................... Görkori Suli – Gáspár Sándor
17:00 – 18:00.......................................... Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ........................... Cross Training – Sipos István
8:00 – 12:00 ....... Családsegítő – Martonné Balga Andrea

SZERDA
16:30 – 17:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
17:30 – 18:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK
17:30 – 18:50 ................................. Hatha jóga – Kollár Anita
12:00 – 16:00 ....... Családsegítő – Martonné Balga Andrea
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

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.)

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

06-1-238-3838

Református Lelkészi Hivatal

06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia

06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal

06-20/886-1927

Szentendrei Földhivatal

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu
etkezes@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

GYÓGYSZERTÁR

HÁZIORVOS

FOGORVOS

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

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

Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

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

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 – 12:00
Csütörtök: ................................. 14:00 – 17:00

VÉDŐNŐ

Előzetes bejelentkezés: Szekeres Erika

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

ÁLLATORVOS
Dr. Bándli Józseff – Tel.: 06-30/974-2548
Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.
DunakanyarVet Állatorvosi Rendelő
Tahi, Elekfy Jenő utca 4., Tel.: 06-20/450-0709

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első
órájában jelentkezzenek!

Tel.: 06- 26/395-123, és 06-20/422-7092

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15.,
Tel: 06-70/369-1111 /
www.dunakanyarvet.com
Hétfő – Péntek: ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 18:00
állatorvosok:
Dr. Munkácsi Miklós és
Dr. Löbmann Csilla
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

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

Pócsmegyer

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

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
OKTÓBER

Munkanap

Kedd

október 6.

Kommunális

–

október 13.

Kommunális

–

október 20.

Kommunális

Zöld

október 27.

Kommunális

Szelektív

Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér, Tel.: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: ...................................... 8:00 – 18:00
Kedd: ....................................... 8:00 – 16:00
Szerda: .................................. 11:00 – 19:00
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

22 2020. október

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

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2020. október 23
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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
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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.

2020. október 25
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INGYENES

RUHABÖRZE




Október 8.-án, csütörtökön 9-17 óráig
Dunakanyari- Család és Gyermekjóléti Szolgálat Használtruha börzét tart

a Pócsmegyer Rendezvényközpontban

A börze alkalmával nem áll módunkban használt ruhát átvenni!
Kérjük, hogy a létesítményre vonatkozó higiéniai szabályok betartására figyeljenek!

26 2020. október
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2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű
mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják
bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors
és szakszerű lebonyolításában!
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság
aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai
és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,
ezért a pontos válaszadás közös érdekünk.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

2020. október 27
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Madarakról mindenkinek – zöldike

zöldike fészek

A zöldike a verébalakúak rendjébe és a
pintyfélék családjába tartozik. Nagyon
gyakori madár, az etetőkön is nagy számban fordul elő. Veréb nagyságú, vaskos csőrű, zömök kinézetű madár. A hím és tojó
jól megkülönböztethető egymástól. A faj
nevét a tollazatában uralkodó sárgászöld
színről kapta, ami a hímnél kifejezettebb.
A tojó zöldes árnyalatú szürke, a hím melle
sárgászöld, felsőteste szürkészöld, fejoldala
szürkés. A szárny kézevezőin és a faroktollakon kiterjedt a sárga szín, míg a tojóknál
kevesebb a sárga ezeken a helyeken. Mindkét nemre jellemző az élénksárga faroktő,
mely repülés közben nagyon jól látható. A
fiatalok barnás testén elmosódott sötét sávozás látható.
A zöldike a fákkal, bokrokkal tarkított kultúrtájakat kedveli, szereti a fenyveseket, de
a hegyvidéket elkerüli. Ha egy lombhullató erdőben van egy fenyőfolt, a zöldikék ott
nagy számban csoportosan fészkelhetnek.
Egyes városokban a veréb után a leggyakoribb madár.
Egész Európában elterjedt, kivéve a hideg
északi részeket, Ázsiában egész Afganisztánig, É-Afrikában pedig Marokkótól Egyiptomig fészkel. Betelepítették Ausztráliába,
Új-Zélandra, Dél-Amerika egyes országaiba, de az Amerikai Egyesült Államokban
sikertelen volt a telepítés. Elterjedési terüle-

zöldike hím

zöldike fiatal

tén több alfaja létezik, nálunk a törzsalak él.
Érdekességként említem meg, hogy a Szardínián és Korzikán élő alfajt egy magyar
ornitológusról és festőről, Madarász Gyuláról nevezték el. A Dél-Európában és Afrikában élő alfaj nagyobb és élénkebb színű,
míg az Oroszországban, Közép-Ázsiában
élő alfaj erőteljesebben szürkés színű.
A déli terülteken élőkön kívül részleges
vonuló, az egyre enyhébb teleknek és a
madáretetésnek köszönhetően egyre gyakoribb az áttelelés. A nálunk élő zöldikék
száma telente felszaporodik az északabbról
érkezőkkel. Ilyenkor csapatokban is látható pl. a napraforgó táblákon vagy gyomos
területeken. A fiatal madarak vonulnak a
legmesszebbre, az öreg hímek pedig kisebb
távolságra, mint a tojók. A zöldike csapatokban, így az etetőknél is megfigyelhető a
dominancia (fölérendeltség) alapú szerkezet. Az öreg hímek állnak a rangsor tetején
és a fiatal tojók az alján.
Amint a vaskos csőr is elárulja, a zöldike
magevő madár, gyom magvakat, olajos
terméseket (pl. napraforgó) fogyaszt, de a
fiókanevelés idején hernyókkal és ormányosbogarakkal gazdagítja a menüt.
A szaporodási időszaka elég korán elkezdődik, sokszor már februárban elkezdenek
énekelni a hímek és ilyenkor meg lehet
figyelni a denevér röptére emlékeztető

zöldike tojó

nászrepülésüket is. Szívesen fészkel fenyőféléken, de a fészket a törzs közelében építi.
A fészeképítés a tojó feladata, eközben a
hím egy fa tetejében énekel. A fészek nem
olyan művészi, mint más pintyféléké, az
építéshez vékony gyökereket, fűszálakat,
tollpihéket használ. Városokban már márciusban, máshol áprilisban kezdődik az
első költés, melyet június-júliusban egy
második is követ. Az 5-6 tojásból álló fészekaljon csak a tojó kotlik, a hím táplálja
párját és énekével védelmezi a fészket. A
fiókák kikelése kb. 14 nap múlva kezdődik,
és ugyanannyi ideig maradnak a fészekben. Az etetésben mindkét szülő kiveszi
a részét, de más énekes madarakkal ellentétben a fiókák ürülékét nem viszik el, azok
ott maradnak a fészek szélén és valóságos
falat képeznek, mire a fiókák kirepülnek. A
frissen kirepült fiókák még nem tudnak jól
repülni, ezért gyakran kerülnek a macskák
karmai közé.
A zöldike az egyik leggyakrabban gyűrűzött faj, kb. 250.000 egyedet jelöltek meg
nálunk ez idáig. Közel 13.000 példányt
fogtak vissza. A legtávolabbi megkerülés
Törökországban van 1.370 km-re innen. A
legöregebb kézre került madár majdnem
10 éves volt. A zöldike védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint.
MOLNÁR LÍDIA
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