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A 10. Surány Fesztivál alkalmából, meglepi 
Önöket településünk közkedvelt havilapja 
a KISBÍRÓ! Huszonkét éves fennállása 
óta, most először augusztus hó elején je-
lentkezik egy humoros kiadással, melynek 
neve "DUNAFANYAR". Ez egy olyan 
szigeti Ludas Matyi lesz. Színes rajzok-
kal és szellemes történetekkel, tréfákkal. 
Önbizalmunkat növeli, hogy 11 alkotó 
verseng Pócsmegyer és Surány mosolyá-
ért. Számtalan neves karikaturista küldött  
rajzot lapunkba, hogy kusza bök rajzaikkal 
nevetést csaljon, a napbarnított  arcokra. 
Az ötletet az adta, hogy találtunk Gombos 
Zoltán surányi könyvtárában, egy 1938-as 
vicclapot, a SURÁNYI KURIRT. Ebben 
a fekete/fehér élclapban a vidámságé volt 
a főszerep. Mi csak folytatjuk ezt a nemes 
hagyományt. Külön öröm, hogy Surány 
lakója a Ludas Matyi nyugalmazott  főszer-
kesztője. Kik csatlakoztak hozzá? Az örök-
ifj ú Gelléri Miklós bácsi, Asztalos Lajos 

Surány humoristája, Popelka Adolf most 
Svájcból jelentkezik, Kovács István (Isty) 
volt surányi nyaraló ( a Kisbíró állandó 
szerzője) kinyitja humor tarisznyáját. Ka-
puvári Gábor (MTV) egy szenzációs ég-
ből kapott  cikkel, az örökifj ú Gelléri…
Leányfaluról Kövesdi Miklós Gábor prof-
izmust hoz a Dunafanyarba. De sorjáznak 
a hivatásos tollforgatók szellemes írásai is. 
Ozsda Erika, Szabó Gábor, Balla Ferenc 

és Hegedűs Sándor emeli a színvonalat. 
Meglepett  minket Ernyei Béla is, aki gyer-
mekkorában a mi surányi kápolnánkban 
volt ministráns. Egy 1968-as Ludas Matyi-
ban találtuk Farkas Imre versét a "Surányi 
fecskék"-ről. Érdemes lesz megvásárolni a 
lapot. Kihagytam valakit?
Ja és aki az egészet kitalálta és lejegyezte:

DLUHOPOLSZKY LÁSZLÓ ( DLUHO)
SURÁNYBÓL

Kedves Olvasóink!
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2017. május 25-én tartott a Pócsmegyer 
Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te az év 5. testületi ülését. A testületi ülésen 
az alábbi napirendi pontok kerültek meg-
tárgyalásra:
A napirendi pontok tárgyalása előtt  Né-
meth Miklós polgármester ismertett e a 
Testülett el, hogy időszerűvé vált a csend-
rendelet módosítása, elsősorban a nyara-
lók pihenése, illetve tevékenysége miatt , de 
hasonló javaslat érkezett  a faluból is. Ne-
vezetesen az lenne a kívánalom, hogy hét 
végén a kerti munkákat, fűnyírás, kertkar-
bantartás, a délutáni pihenő betartásával 
szombaton kell lebonyolítani. Vasárnap és 
ünnepnapokon ne kerülhessen sor zajos 
tevékenységre. A következő testületi ülésre 
előkészítik a rendeletmódosítást.
Ezt követően került sor a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
moló elfogadására, majd a Testület meg-
kezdte a napirend tárgyalását.

1. Az önkormányzat 2016. évi gaz-
dálkodásának zárása, a pénzmarad-
vány elfogadása
Fazekas János, a Pénzügyi Bizott ság elnöke 
elmondta, hogy mivel 2016-ban pénzhi-
ány volt, a betervezett  fejlesztési munkák 
elmaradtak, hitelt nem vett  fel az önkor-
mányzat, a maradvány ugyanannyi, mint 
tervezték. Az idei évben a Napsugár tér fel-
újításának előkészítő munkái befejeződtek. 
A hídhely kijelölő tanulmány, függetlenül 
att ól, hogyan alakul az Eurovelo sorsa, nem 
kidobott  pénz, erre még szükség lehet. A 
bizott ság javaslata, hogy a testület fogadja 
el a 2016-os év gazdálkodásáról szóló be-
számolót. A Testület 5 egyhangú igen sza-
vazatt al elfogadta a javaslatot és megalkott a 
Pócsmegyer Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 6/2017. (V…) 
önkormányzati rendelete az önkor-
mányzat 2016. évi zárszámadásáról.

2. Pro Pócsmegyer Településfejlesz-
tési Kft . 2016. évi mérlegbeszámoló-
jának elfogadása
Fazekas János ismertetve a Pénzügyi Bi-
zott ság javaslatát, elmondta, hogy a Kft . 
eredményesen oldott a meg a feladatait, 
null szaldó helyett  árbevételt realizált, si-
keresek a rendezvényei. Javasolja a közvi-
lágítás korszerűsítésének lebonyolítását is a 
Kft -re bízni. A továbbfejlesztésben jelentős 

lehetőség az iskolával folyó tárgyalás, ez év 
szeptemberétől esetleg 4 alsó osztály ven-
né birtokba az épület egy részét.
Klibán Zita, a Kft . ügyvezetője kiegészített e 
az elmondott akat azzal, hogy több, köztük 
jelentős tőkéjű vállalkozás választott a szék-
helyéül a PRK-t, mely iparűzési adó tekin-
tetében is kedvező a településnek.
A Képviselő-testület a Pro Pócsmegyer Kft . 
beszámolóját az 58 /2017. (V.25.) Ök.sz. 
határozatával egyhangúlag elfogadta.

3. Beszámoló a belső ellenőrzés 
2016. évi tapasztalatairól, belső el-
lenőrzési nyilatkozat
Fazekas János, a Pénzügyi Bizott ság véle-
ményét ismertetve elmondta, hogy a belső 
ellenőrzést évek óta ugyanaz a cég látja el. 
Jelentős problémát nem talált. Javasolják a 
Testületnek a jelentés elfogadását. A Kép-
viselő-testület 59/2017.(V.25.) Ök.sz. 
határozatával egyhangúlag elfogadta a je-
lentést.
A 60/2017. (V.25.) Ök.sz. határozat 
egyhangú elfogadásával Polgármesteri Hi-
vatal vezetője által készített , a belső kont-
rollrendszer működéséről szóló nyilatko-
zatot hagyta jóvá a Testület.

4. Beszámoló Pócsmegyer Község 
Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátá-
sáról.
Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
Megtárgyalta, és elfogadja Pócsmegyer 
Község Önkormányzata gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak 2016. 
évi ellátásáról, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alap-
ján készült beszámolót; 61/2017. (V.25.) 
Ök.sz. határozatával, és felkéri a Jegyzőt, 
hogy az értékelés Pest Megyei Kormányhi-
vatal Szociális és Gyámhivatala felé történő 
megküldéséről gondoskodjon.

5. A Dunakanyari Család- és Gyer-
mekjóléti Intézmény 2016. évi be-
számolója
A Képviselő-testület Németh Miklós pol-
gármester javaslatára 62/2017. (V.25.) 
Ök.sz. határozatával egyhangúlag elfo-
gadta a beszámolót.

6. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesü-
let 2016. évi beszámolója
Németh Miklós polgármester tájékoz-
tatt a a Testületet, hogy a beszámolót a 
dunabogdányi egyesület készített e, aktív 
a tevékenységük, javasolja az elfogadását. 
A Képviselő-testület 63/2017. (V.25.) 
Ök.sz. határozatával egyhangúlag elfo-
gadta az egyesület beszámolóját.

7. Tájékoztató az ASP rendszer beve-
zetéséről, használatáról
A napirendi pont tárgyalása során a Tes-
tület egyhangú 64/2017. (V.25.) Ök.sz. 
határozattal elfogadta az önkormányzat 
komplex gazdálkodási rendszeréről szóló 
előírást.

8. A Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
nyári igazgatási szünetének megha-
tározása
65/2017. (V.25.) Ök.sz. határozat
Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pócs-
megyeri Polgármesteri Hivatal nyári igaz-
gatási szünetének időtartama 2017. évben
2017. augusztus 14-től , 2017. au-
gusztus 25-ig tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt  a 
Polgármesteri Hivatal zárva tart. A Polgár-
mesteri Hivatal ügyelet útján biztosítja a 
zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, 
valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.

9. Aktuális témák
a) UPC Magyarország Kft  elvi hozzájáru-
lás kérése
Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a UPC Magyarország 
Kft . kérelmére a község területén elekt-
ronikus hírközlési hálózat kiépítéséhez 
elvi hozzájárulását adja, 66/2017. (V.25.) 
Ök.sz. egyhangú határozatával
b.) támogatási kérelmekről a döntést a kö-
vetkező ülésre halasztott a a Testület.

Önkormányzati hírek

Folytatás a 4. oldalon »
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c.) Zöld Híd Régió Kft . közszolgáltatási 
szerződés módosítása 
Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 67/2017. (V.25.) 
Ök.sz. határozatával egyetért azzal, hogy 
a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft ., mint 
jelenlegi közszolgáltató helyébe a Zöld Híd 
B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofi t Kft ., mint új közszol-
gáltató lépett 
d.) Szennyvízátemelők önálló helyraj-
zi számmal történő ellátásáról 68/2017. 
(V.25.) Ök.sz. határozatával döntött  a Tes-
tület az önkormányzat tulajdonában lévő  
2080 helyrajzi számú és 913 hrsz-ú ingatla-
nok esetében.

A továbbiakban szó esett  a hétvégi gyermek-
napról, Klibán Zita ügyvezető megemlített e, 
hogy június elsejével nyit a strand az ANTSz 
engedély birtokában.
Szente Sándorné képviselő híddal kapcsola-
tos kérdésére Németh Miklós polgármester 

elmondta, hogy tárgyaltak Révész Máriusz 
kormánybiztossal, átadták részére a hídkije-
lölő tanulmányt, aki közölte, hogy október-
novemberre várják a tárgyalások megkezdé-
sét az eurovelo nyomvonalának kijelölésére.

JEGYZŐ

Szentendrei Járási Hivatal tájékoztatja la-
kosságot, hogy Pócsmegyer területén,  
2017. június 1. és 2017. augusztus 31. kö-
zött i időszakban, a külterületi termőföldek 
és a termőföldnek nem minősülő egyéb 
ingatlanok kapcsán, határszemlét tart!
A termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése köte-
lezően előírja valamennyi termőföld hasz-
náló részére a termőföld hasznosításának 
kötelezett ségét.
A földhasználó – ha e törvény másként 
nem rendelkezik, választása szerint – köte-
les a termőföldet művelési ágának megfele-
lő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés 
folytatása nélkül, a talajvédelmi előírások 
betartása mellett  a gyomnövények meg-
telepedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágnak 
megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
A Járási Hivatal Földhivatali Osztálya az 
előírt hasznosítási kötelezett ség betartását 
rendszeresen, helyszíni szemlék során el-
lenőrzi.
A helyszíni szemlék során ellenőrzi továb-
bá:
• a természetbeni állapot és az ingatlan 

nyilvántartásban szereplő adatok 
egyezőségét (művelési ág megváltozása, 
illetve bejelentésének elmulasztása),

• az időleges más célú hasznosítás meg-
szüntetését,

• az időleges más célú hasznosítási en-
gedély lejárta után az eredeti állapotba 
történő   helyreállítást,

• a más célú hasznosítás megkezdésének 
előzetes bejelentését,

• a földminősítési mintatereket
• felderíti az engedély nélküli más célú 

hasznosításokat, illetve ezt követően az 
eredeti állapotba történő helyreállítás 
megtörténtét,

• felméri a beruházási területeken a mel-
lékhasznosítási, ideiglenes hasznosítási 
kötelezett ség teljesítését.

Felróható mulasztás esetén a Járási Hivatal 
földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. 
Amennyiben, a bírsággal érintett  földrész-
letnek több földhasználója van, illetőleg az 
érintett  földrészlet közös tulajdonban áll, a 
földvédelmi bírság a földhasználókat, illető-
leg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.
A hasznosítási kötelezett ség ellenőrzése 
mellett  a parlagfű elleni közérdekű védeke-
zéssel kapcsolatos felderítésre is sor kerül. 
Amennyiben, 2017. július 1-után parlag-
fűvel fertőzött  terület kapcsán eljárás indul, 
úgy a kiszabott  bírság mellett  a kényszerka-
szálás költségét is meg kell fi zetnie a föld-
használónak.
A fentiek alapján felhívják a termőföld hasz-
nálók és tulajdonosok fi gyelmét a termő-
földek hasznosítási, valamint a felhívásban 
még felsorolt kötelezett ségeknek a betartá-
sára, mely mindannyiunk közös érdeke!

JÁRÁSI HIVATAL 

» Folytatás a 3. oldalról

Felhívás a termőföldek hasznosítási kötelezettségére

Önkormányzati hírek

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2017. (V.25.) 
Ök.sz. határozatával úgy dönt, hogy  a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal 

nyári igazgatási szünetének időtartama 2017. évben

2017. augusztus 14–től, 2017. augusztus 25-ig tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. 
A Polgármesteri Hivatal ügyelet útján biztosítja a zavartalan ügymenetet és 

a feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot.
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A tavasz kezdetével elkezdődik az őzek pár-
zási időszaka, amely augusztus közepéig 
tart. A tapasztalatok szerint ekkor ugrássze-
rűen megnövekszik a közúti balesetek szá-
ma a vadak megváltozott  mozgási területe 
és viselkedése miatt . 
Természetesen nem csak őzek szaladhat-
nak ki az útt estre, akár egy kisebb termetű 
vad – pl.: nyúl – is okozhat komoly anyagi 
kárt egy gépkocsiban. Még egy utunkat 
repülve keresztező fácán is képes a jármű 
szélvédőjét berepeszteni. A környezetünk-
ben élő vadállatok a hajnali és a szürkületi 
órákban a legaktívabbak, ekkor fokozott an 
fi gyeljünk az utakon.
Tanácsok a balesetek elkerülése érdeké-
ben:
• Az egyik leghatásosabb módszer az üt-

közés elkerülésére a lassítás, a fokozott  
fi gyelem. Amennyiben lakott  területen 
kívül 90 km/h helyett  80 km/h sebes-
séggel közlekedik, hamarabb észlelhető 
a vad, a reakció idő rövidül.

• Ne hagyja, hogy közlekedés közben 
elvonja bármi a fi gyelmét. A gépjármű-
vezetésre koncentráljon, kézben tartott  
mobiltelefonnal ne telefonáljon.

• Folyamatosan fi gyelje az út mindkét 
oldalát, haladjon lassabban.

• Ha a vadállat már az útt esten van, adjon 
hosszú hangjelzést. 

Mi a teendő, ha a baleset mégis bekövet-
kezik? Először is mindent meg kell tenni 
a további balesetek elkerülése érdekében. 
Lehetőség szerint álljon félre az útpadká-
ra, használja az elakadásjelzőt és az autó 
mögött  kellően biztonságos távolságban 
helyezze ki a fényvisszaverő háromszöget. 

Ezek után értesítse a rendőrséget és a helyi 
vadásztársaság munkatársát. 
A vadon élő állatok által okozott  károk 
megtérítésére vonatkozó szabályokat a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint 
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, 
valamint az ennek végrehajtására kiadott  
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet tartalmazta 
egészen addig, amíg az alapvető szabályok 
be nem kerültek a 2013. évi V. törvénybe 
(Ptk.) külön fejezetben, „A vadászható ál-
lat által okozott  kárért való felelősség” cím-
szó alatt .
Érdemes tisztában lenni a megtérítés sza-
bályaival, mivel a tenyészérték széles spekt-
rumú és egy fácántyúk is megközelítőleg 
20.000 Ft, egy 12 kg-os gím bika 3,75 mil-
lió Ft megtérítési költséggel is járhat. 
Ha a vadállatot elütött e, az elszaladni nem 
tudott , azt nem viheti el a baleset helyszí-
néről saját célú felhasználásra, mivel az lo-
pásnak minősül. 
Balesetmentes közlekedést kívánunk!

SZENTENDRE RK.

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának 
a közegészségügyi és gazdasági károsító ha-
tása számott evő. A parlagfű elleni védekezés 
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illet-
ve használójának a kötelezett sége. A hatósá-
gok feladata, hogy – amennyiben a tulajdo-
nos nem tesz eleget a kötelezett ségének – a 
mulasztók költségén elrendelik az un. közér-
dekű védekezést, emellett  növényvédelmi 
bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy június 
30-ával lejárt a parlagfű-mentesítési türel-
mi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, 
külterületen (az ingatlanügyi hatóság által 
helyszíni ellenőrzésről felvett  jegyzőkönyv 
tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi 

hatóság köteles hatósági eljárást indítani 
azokkal szemben, akik elmulasztott ák a par-
lagfű elleni védekezést.
A június 30-ai időpont a törvény értelmé-
ben a legvégső időpont, ameddig meg kell 
akadályozni a parlagfű virágbimbója kiala-
kulását. Amennyiben a parlagfű elleni vé-
dekezési kötelezett ségének a földhasználó 
nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább 
virágbimbós fenológiai állapotú parlagfű-
vel fertőzött , akkor közérdekű védekezést 
kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, valamint az álla-
mi, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) 
Korm. rendelet értelmében a közérdekű vé-
dekezést belterületen a jegyző látja el a nö-
vényvédelmi hatósági feladatokat, külterüle-
ten, Pest megye és Budapest területén Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
(növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védeke-
zést az általa megbízott  vállalkozók végzik. 
Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-
mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga 

eleget tesz kötelezett ségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költsé-
geket az ügyfélnek kell megfi zetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására belte-
rület esetében a növény- és talajvédelmi ha-
tóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés 
elrendelését követően a jegyző az ügyben 
keletkezett  iratokat továbbítja az eljárásra jo-
gosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött  terület nagysá-
ga. A bírság mértéke belterületen és külte-
rületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 
Ft-ig terjed.
Arra tekintett el, hogy a parlagfű-mentesí-
tés minden állampolgár közös érdeke, és 
eredményt csak összefogással, illetve kö-
zös felelősségvállalással érhetünk el, kérem 
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötele-
zett ségüknek, ugyanakkor szükséges fi gye-
lemmel lenni arra is, hogy nem elegendő 
az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta 
a szennyezett  földterületet, azt tiszta, parlag-
fű-mentes állapotban mindvégig meg kell 
őrizni.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Szentendrei Rendőrkapitányság tájékoztatója – vadelütés
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Az új helyére költözött  községi könyvtár át-
adó- és egyben névadó ünnepségét tartot-
tuk június 17-én. Vendégünk volt Karinthy 
Márton, a Karinthy Színház alapítója és 
igazgatója, Karinthy Ferenc fi a. Vele beszél-
gett ünk az itt eni kötődésekről, emlékeiről, 
édesapjáról, a könyvtár névadójáról, Karin-
thy Ferencről. 

 – Különös érzés lehet a nagyvárosi színházi 
embernek eljönni Pócsmegyerre, ahol az édes-
apjáról kívánják elnevezni a községi könyvtá-
rat. 

 – Én most nem fővárosi színházi em-
berként, hanem mint a Dunakanyarban 
felnövő gyerek vagyok itt . Legnagyobb 
örömömre látom, hogy ezt a helyet inku-
bátorháznak is nevezik. Ilyesmi egyre több 
felé látható: jó ügyek mellett  bábáskodni, 
befogadni. Mire való lenne egy inkubátor-
ház, ha nem éppen arra, hogy inkubáljanak 
vele kultúrát, művészetet, könyvtárat. Hát 
ennél jobbat nem is tudok elképzelni. 

 – Milyen személyes emlékei vannak a Duna-
kanyarban felnövő gyermeknek?

 – Ahogy jött em itt  most a parton, hát 
megrohantak az emlékek. Megható volt 
végigjönni itt  a Dunakanyaron, és főleg 
Szentendre, Leányfalu és hát át Pócsme-
gyerre. Apám gyakorlatilag minden ideg-
szálával és érzékével Budához és a Duna-
kanyarhoz kötődött . Teljesen dunakanyari 
ember volt, én pedig lázadásból, dafk e, di-
rekt nem. Csak akkor jött em, amikor na-
gyon kellett , de akkor jól éreztem magam. 
Nekem nem volt annyira szívügyem, mint 
apámnak és anyámnak az egész leányfalusi 
történet. Hogy mi minden történt itt , azt 
én gyerekként követt em.
Buda volt ugye az ős sasfészek, családilag, 
hiszen mind a mai napig én is ott  lakom. 
A másik nagy szerelem apámék életében 
a Dunakanyar, azon belül jelesül Leány-
falu, de közvetlen környezete is. Hiszen 
Pócsmegyer gyakorlatilag ugyanannyira 
minden nap benne volt az életünkben, 
mint Leányfalu. A Kacsa-szigetre rendsze-
resen átjárt. Emlékszem a kis csónakjára, 
melybe én nem mertem volna beleülni, 
mert rögtön belefordulok, de ő valahogy 
a nagy testével kiegyensúlyozta. Ráadásul 
a csónak tatján ott  ült Zsiga kutyánk. Így 
átballanszíroztak naponta a Kacsa-szigetre, 
nem tudom mi kötött e oda, mi fűzte oda. 
Talán egy szép kislány, vagy egy labda, én 
nem tudom, de neki nagyon fontos része 

volt az életének. 
A Dunakanyar az ő irodalmi ténykedésé-
nek is nagyon meghatározó része. Össze-
gyűjtött  műveiben rengeteg novella játszó-
dik a Dunán, kezdve a „Mi van a Dunában?” 
Már az én gyerekkoromban is, mielőtt  a kis 
leányfalusi házat megvett ék 1963-ban, már 
sok-sok nyarat ott  töltött ünk a Marschalkó 
villában, ahol emlékszem Sennyei Veráék 
voltak a szomszédaink. Én ott  töltött em a 
kis triciklimmel a gyerekkoromat. És aztán 
jött  a híres, 63-tól egészen apám haláláig 
tartó idő, amikor Leányfalu neki a felüdü-
lés, a menedék, a kikapcsolódás és az írás 
telephelye volt. Mindig arról beszélt, hogy 
csodálatos dolog reggel felébredni, kinyit-
ni az ablakot és azt látni, hogy a Duna még 
mindig ott  folyik, semmi sem változott , 
van tehát egy biztos pont az életben. Neki 
ez a Duna volt, a Dunának ez a kicsi szaka-
sza volt rett entően meghatározó. 
Karinthy Ferencnek tényleg szíve lelke ez 
a vidék. Ő azt mondta, hogy a leányfalusi 
házunk a világ közepe. És az is volt. Volt 
is neki egy könyve: Leányfalu és vidéke. 
Mintha az lenne a föld középpontja. Ez a 
vidék közvetlenül értendő: a Kacsa-sziget, 
Pócsmegyer, Tahitótfalu. No meg a renge-
teg ismerős, akik állandóan jártak hozzánk. 
A gyerekkorom után menve kerestem a Po-
kol csárdát. Azt a tahitótfalusit, ahová sokat 

jártunk. Emlékszem még arra a reklámra 
a Határ Csárdában – egyébként most ott  
ebédeltünk unokástul –,  hogy zörget vala-
ki a csárdában és Horváth Tivadar kinyitja 
a rácsos ajtót és azt mondja, hogy „Menjen 
a pokolba!” Az a Pokol Csárda volt emlék-
szem.

 – Az Eper Csárda sem működik, a Pokol 
Csárda sem…

 – Ez elég nagy disznóság, hol a Pokol 
Csárda? Én azt hitt em, hogy ott  fogunk 
ebédelni. Viszont van helyett e Karinthy 
Ferenc Könyvtár. Valamit, valamiért, ugye, 
ahogy mondani szokás. Nagyon megható 
a községnek a lokálpatrióta megnyilvánu-
lása, hogy egyáltalán könyvtárat avatnak a 
mai időkben. Ez valami csodálatos dolog. 
Mindig meghatódom – mintha ezen meg 
kéne hatódni – már ott  tartunk. Színház, 
könyvtár, irodalom, zene, hogy ezekről 
egyáltalán még szó van, hogy ezek még 
fontosak. 

 – Bármennyire is lehetetlennek tűnő törekvés, 
mégis ez az egyetlen lehetséges esélyünk. 

 – Igen, igen. Nincs más lehetőség, mint 
hogy kultúrával tapétázzuk ki az életünket, 
különben semmi értelme.

 – Erről az emelkedett  mondatról eszembe jut 
a leányfalusi ház legendás ajtaja, amit a mű-
vészet, irodalom és közélet sok szereplőjének 
aláírásai borítanak, és ma a Petőfi  Irodalmi 
Múzeumban egyik raktárában van.

 – A híres ajtó a leányfalusi házból a Petőfi  
Irodalmi Múzeumba került, mert a házat 
eladtuk. Nem kegyeletsértő módon, ha-
nem mert miután apám meghalt, anyám 
azt mondta, hogy nem tud ide bejönni 
Cini nélkül. Tehát megmaradt a mementó, 
a ház és az emléktábla, de magába a házba 
anyám már nem tudott  belépni. Viszont az 
a bizonyos híres ajtó, ahol a magyar közélet 
a 60-70-es években gyakorlatilag rajta volt, 
megvan a múzeum pincéjében. Remélem, 

Kultúrával tapétázzuk ki az életünket
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hogy egyszer még közszemlére is tétetik. 
Azon az ajtón Latinovics Zoltántól kezd-
ve, Páger Antalig és Puskás Öcsitől Kádá-
rig mindenki fel volt írva. Erre az utolsóra 
még én is emlékszem. Egyszer ott  sétáltak 
az úton – mert szembe volt a pártüdülő – 
Kádár és Kállai Gyula. Nézegett ek befelé. 
Apám mondta, hogy „Tessék vendégek, 
tessék befáradni!” Mondta, hogy ide min-
denki felírja a nevét. Emlékszem én akkor 
ilyen tizenvalahány éves lehett em, még 
gimnazista. Kádár kérdezte, hogy: „Nem 
lesz ebből magának valami baja?” Azt 
mondta apám: „Megreszkírozom!” Ez is 
egy szelet Magyarország, egy szelet múlt az 
életünkből, és ez így volt jó, ahogy. 

 – Karinthy Márton (Marci) most a ven-
dégünk, az édesapjáról, Karinthy Ferencrről 
(Cini) nevezett  könyvtár avatásán. Lehetetlen 
nem gondolni a harmadik (első) Karinthyra, 
Frigyesre (Frici) is. A három generáció egymás 
vállán áll. Nem csak egymás árnyékában, ha-
nem egymás vállán is, mint valami gyönyörű 
esély.

 – Persze. A kett ő együtt  – jól mondod – 
árnyék és dicsfény. Mint a Cirkusz című 
novellában, egymás hátán, székekre tor-
násszuk fel magunkat. És a legmagasabb 
ponton, ahonnan már csak zuhanni lehet, 
eljátsszuk a magunk kis nótáját. Szimbo-
likus ez. Minden meg van írva a „Bibliá-
ban”, mármint Fricinél. Ez is. Mindenfajta 
alkotóművészre igaz, és azokra is igaz, akik 
hozzák a maguk terhét. Mert ugye azért a 
Karinthy névvel bekerülni az irodalomba 
az egy óriási lehetőség, de óriási teher is, 
hiszen állandóan hasonlítgatják, hogy hol 
van, hogy van ő, a nagy Karinthy kis uno-
kája. Megkaptam én is, apám is megkapta, 
hogy egy életen át csak a Frici fi a. Volt is a 
Ludas Matyiban egy karikatúra: Karinthy 
Frigyes út lett  a Verpeléti út, ott  áll apám a 
tábla előtt , Frici pedig leszól az égi Hadik 
kávéházból, hogy „Na Pupák, ezt csináld 

utánam.” És ott  áll Pupák, apám, és meg-
próbálja utána csinálni, ami Karinthy Fri-
gyes fi aként nem volt könnyű. Ezt én, mint 
harmadik utód többszörösen megértem. 
Tudom, hogy nem volt könnyű, folyama-
tosan nem könnyű. De nagyon nagy do-
log, hogy ez mégis így alakult. Hát most 
már többen szólnak le, mint addig, de azért 
csinálni kell, Pupák! 

 – A saját színházadban, a Karinthy-
színázban az ő műveiket is rendezed. Hogyan 
tudod eltávolítani magadtól a hozzájuk fűző-
dő személyes kapcsolatot?

 – El kell. Amikor Karinthy Frigyest, vagy 
Ferencet, sőt olykor Mártont is rende-
zek – mert saját feldolgozásaim is voltak 
a színházban –, akkor tökéletesen külön-
válik tőlem a név. Eltávolítom magamtól 
és az elvégzendő munkát nézem. A Tanár 
úr kérem-et játszott uk 17 évig, és amikor 
rendeztem, akkor nem Karinthy Marci 
voltam, hanem a rendező, akinek meg kell 
szólaltatnia a művet. Ez egy más műfaj. 
Azt hiszem szerencsés dolog, mert olyan 
a szakmám, hogy benne is tudok lenni és 
kint is tudok lenni. Tudathasadásos, de jó 
állapot. 

 – Különös helyet foglalsz most el a színházi 
munkáddal és ezzel az „első budai állandó 
színházzal” a magyar színházi életben. Te ho-
gyan látod ezt a te függetlenségedet belülről?

 – Én nagyon élvezem, meg kell mond-
jam, hogy ez ilyen helyzett é alakult. Har-
minc évem van benne, szóval megdol-
goztam érte. Nem a semmiből pott yant, 
nagyon nem a semmiből. Vagy éppen 
ellenkezőleg, a semmiből kellett  teremteni 
valamit és ezt elég erős ellenszélben. Ma 
már látszik, hogy ez a színház nem volt 
mindig a kultúrvezetés tenyerén. Inkább 
olyan megtűrt volt, hogy csak ne essen le. 
Most meg ez egy olyan színház, ami tel-
jesen benne van a budapesti színházi élet 
vérkeringésében, csak éppen Budán. Azt 

szoktam mondani, hogy aki engem látni 
akar, az itt  láthat, csak etetésem tilos. 

 – Nem csak a budapesti Verpeléti út kapta 
meg anno Karinthy Frigyes nevét, hanem a 
mai napon Karinthy Ferenc nevét is megkapta 
itt  a Dunakanyarban a mi községi könyvtá-
runk.

 – Ami a névadást illeti, az különösen 
meghat, mert jelenleg ma Budapesten, de 
máshol is az országban rengeteg Karinthy 
emlékhely van. Ami viszont apámat ille-
ti, őneki még nagyon kevés van. A budai 
házon kívül nincs, úgyhogy szeretném, 
ha ez a könyvtár most tradíciót teremtene 
azzal, most Karinthy Ferenc is bekerül a 
közintézmények névadói közé. Azt hiszem, 
hogy függetlenül a családi kötődésektől, 
vagy a személyes érintett ségtől nagyon jól 
választott ak, mert ha valaki, akkor ő abszo-
lút idevaló. A budai emléktábláján ott  van, 
hogy „én tősgyökeres budai vagyok”. Azt 
hiszem, hogy ha egyszer a Dunakanyarban 
is lehetne egy táblát rakni, akkor azt lehet-
ne írni, hogy „én tősgyökeres dunakanyari 
vagyok”. Ezt igazolja a teljes élete és élet-
műve. Ő is nagyon örülne, ha tudná, hogy 
Pócsmegyeren Karinthy Ferenc Könyvtár 
alakult. .

LEJEGYEZTE: SCHRAMKÓ PÉTER

A könyvtár nyitvatartása

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

Kedd:  ............... 8:30 – 12:30  ............  –

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

Csütörtök: ................. –  ....................  –

Péntek:  ..................... –  ...........15:00 – 18:30

Minden hónap első szombatján:

10:00 – 12:00

Telefonszám: 06 30 831 0301
E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu

facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány
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A könyvtár nyáron szinte folyamatosan 
nyitva tart. A rövid szabadságokról, kérem, 
tájékozódjanak a Könyvtár Pócsmegyer-
Surány facebook oldalon. Ne riasszon 
senkit vissza, ha az épületet zárva találja, a 
könyvtár csengőjével jelezheti, hogy szeret-
ne bejönni. 
Várok mindenkit szeretett el, aki olvasni-
valót keres a nyaraláshoz vagy a délutáni 
sziesztáihoz. Egy igazán szórakoztató és 
ugyanakkor elgondolkodtató nyári olvas-
mányról kaptunk könyvajánlót egy kedves 
könyvtárlátogatónktól.

SCHANDL ESZTER

Anna Gavalda:
Együtt  lehetnénk
Jó kis nyári olvasmány vízpartra, vagy hű-
vös szobába „happy end”-es befejezéssel 
szórakoztat, jó szájízt hagyva maga után.
Franciás könnyedséggel írja meg három 
csodabogár egymásra találásának törté-
netét. A főszereplők három átlagosnak 
nem mondható ember, akik teljesen kü-
lönböző miliőből érkeznek. Nemcsak a 
kulturális hátterük, de az életútjuk is elég 
eltérő, ám ez nemhogy elválasztja, hanem 
inkább összeköti őket.
Talán ez magyarázza azt, hogy miért vált 
ki tudat alatt empátiát a regény. Valahol 
a valódi esélyegyenlőségről szól, mert a 
különc embereknek bizonyítja, hogy le-
hetsz te más, vannak hasonszőrűek és így 
is lehetsz boldog, sőt talán boldogabb. 
Talán azt is üzeni, hogy a kultúra össze-
köt, hiszen Camille és Philou, a két értel-
miségi ezen a csatornán keresztül kerül 
közel egymáshoz. Ugyanakkor érzékel-
teti, hogy ez a csatorna mennyire el is 
választ, amit Camille és a Frank kapcso-
latán keresztül követhetünk végig.
Az értelmiségiek- és az egyszerűbb em-
berek félelmei az értelmiségi léttel szem-
ben, amit a könyv játszva próbál felolda-
ni, akárcsak Roberto Bellini Az élet szép 
című filmében, amikor komoly dolgokat 
játékkal és humorral oldanak fel, ebben 
az esetben a nagymama befogadása és 
kvázi „bandataggá” tétele a feloldás kul-
csa.
Mindemellett egy szerelmi történet is, 
ami nem a szokásos „habcsókos-rózsa-
színfelhős” egymásra találás, hanem 
inkább azt mutatja meg, hogy egy kap-

csolathoz mindenkinek alkut kell kötni, 
engedni kell a büszkeségéből és dolgozni 
kell érte, ha szeretné, hogy működjön.
Tipikus francia karakterekkel dolgozik 
az írónő; elmaradhatatlan a bohém mű-
vész (Camille), az elvont értelmiségi 
(Philou), és a szuper szakács (Frank), aki 
a francia kultúrában „alapdarab”. 
Mondanivalója azért különösen aktuális, 
mert a mai világ külsőségek által meg-
határozott keretei ellenére azt próbál-
ja bizonyítani, hogy ezek a külsőségek 
mennyire nem fontosak, sőt inkább el-
választanak egymástól és a valódi emberi 
értékektől, úgy mint a tartalmasan eltöl-
tött közös idő. A karaktereken keresztül 
ismerjük meg az egyes rétegeket:

Philout, az értelmiségi nemesi család sar-
ját, akivel szemben elvárások vannak, ám 
ennek nem tud eleget tenni és ez nyomo-
rítja meg, majd mikor más emberek meg-
tanítják, neki elengedni a dolgokat akkor 
teljesedik ki, érkezik meg, vagy ahogy 
tetszik lesz boldog.
Camillet, a bohém művészt, a sokat meg-
élt mélységek és magasságok ismerőjét, 
aki depresszív anorexiás alkat és éppen 
menekül ebben az életfázisában, kapasz-
kodót keres és a másik két „rázós múltú” 
különcben találja meg ezt.
Franket, a család nélküli munkájába 
temetkező sikeres fiatalt, aki bármely 
európai ország mai ifjonca lehetne: hát-
tér nélkül küzd az élet útvesztőiben és a 
végén elnyeri a „királylány kezét” is, me-
sebeli életút kalandokkal és buktatókkal 
fűszerezve, de sok emberség szeretet és 
kemény leckék kísérik útján.
Fontos dolog, amit szintén tárgyal a 
könyv; a fiatalok és öregek viszonya, mert 
a regényben leírtak nem a mai tendenci-
ákat tükrözik: Hogy 3 „fiatal” a nyakába 
vegyen egy idős gondozásra szoruló öre-
get és még élvezzék is, sőt mindenki pro-
fitáljon belőle.
Izgalmas, mert a szereplők életét csupa 
titok övezi, ami fokozatosan derül ki és 
világítja meg a cselekvések motivációit, 
nívósan vicces módon a vulgaritást sem 
nélkülözve.
A vége az amerikai filmeket idéző happy 
end, amitől könnyed, de mégsem „limo-
nádé” szórakoztató még a legnagyobb 
kánikulában is.

TÓBIÁS ANDREA

Karinthy Ferenc Könyvtár
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Az eltelt óvodai évünket a három csoport 
évzáró ünnepéllyel és az iskolába készülők 
búcsúztatásával zárta le. A Nyuszi csopor-
tosok a „ Pünkösdölő” népi hagyomány 
felelevenítésével, a Süni csoportosok me-
seelőadással és a Katica csoportosok a 
szülőkkel való közös játékkal tett ék emlé-
kezetessé az ünnepélyt. Ebben az évben 18 
kisgyermektől köszöntünk el.

Visszatekintve, újra tartalmas évet zártunk!
A csoportos foglalkozásokon kívül, igye-
keztünk olyan programokat szervezni, ha-
gyományokat teremteni, ahol gyermeke-
ink átélhetik a nagyobb közösséghez való 
tartozás örömét.
Ebben az évben először tartott unk mese-
dramatizálós délelőtt öt. Minden csoport 
egy-egy mese megelevenítésével  örven-

deztett e meg a többieket.
Költészet napján közösen mondtunk ver-
set, sőt, a szerepelni vágyó gyermekek ön-
állóan is elmondták kedvenc versüket.
Március 15-én együtt  sétáltunk a kopjafá-
hoz emlékezni, a gyermekek által készített  
zászlókat és kokárdákat kitűzni.
A Föld napján virágok ültetésével szépítet-
tük óvodánk udvarát. 
A Víz napján forgószínpad szerűen, a víz-
hez kapcsolódó foglalkozásokon szerez-
hett ek ismereteket a gyerekek, ezzel is erő-
sítve a környezett udatos magatartást.
A rajzpályázatokon is egyre több kisgyer-
mek vesz részt. Örömünkre szolgált, hogy 
tél végén a PRK-ban kiállítás is volt a gyer-
mekek rajzaiból, amit örömmel és büszkén 
tekintett ünk meg.
Többször is részt vett ünk a PRK által szer-
vezett  mese és báb-előadásokon és óvo-
dánkban is voltak színvonalas előadások.
Ági néni vezetésével 5 éve néptánc foglal-
kozás van az óvodában minden kisgyer-
mek számára. Az év utolsó foglalkozásán az 
érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek 
ebbe a munkába.
Már hagyománnyá vált, hogy az iskolába 
készülő gyermekek közös kirándulásra 
Szentendrére utaznak, és ott  kézműves fog-
lalkozáson vesznek részt. Az idén, a Marci-
pán Múzeumba látogatt ak el.
Záró programunk az udvaron gyermek-
napi mozgásos játék volt, ahol mindenki 
kedvére próbálhatt a ki ügyességét, gyorsa-
ságát.
Hamarosan itt  a nyári szünet, mindenki-
nek jó nyaralást, pihenést, feltöltődést kívá-
nunk a Barangoló Óvoda minden dolgo-
zója nevében is!

BOCS ÁGNES ÉS KISSNÉ JACSÓ KATALIN

Barangoló Óvoda
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„Többé nincs határ!
Ledőlt a gát.
A péntek most söpör
Az osztálytermen át.
Nincs több óra már.
Kicsengetés!
Mától szabad lett 
Minden csínytevés!”

(ROSSZCSONTOK)

Nagy utat tett ünk meg a tanév kezdete óta, 
még ha rövidnek is tűnik az eltelt idő, és 
most elérkezett  a számadás, a bizonyítvány-
osztás ideje, ami egész éves munkánkat 
mérlegre teszi. Ilyenkor mi, tanárok is el-
gondolkodunk azon, hogyan teljesített ünk 
a gyerekekkel közösen, mit tett ünk jól vagy 
rosszul ebben a tanévben.
A 2016 / 17-es tanévben, 17 osztályban 
307 tanuló járt iskolánkba. 6 napközis és 2 
tanulószobai csoportot működtett ünk. A 
napi oktató-nevelőmunkát 32 pedagógus 
látt a el. Munkánkat 1 logopédus, 2 gyógy-
pedagógus 2 pedagógiai asszisztens, 1 isko-
latitkár segített e. Lehetőségekhez mérten 
igyekeztünk, hogy a tehetséges tanulók 
megkapják azt a többet, ami segíti kibonta-
kozásukat.
Az önmaguk hibáján kívül hátrányos hely-
zetű tanulóinknak és a rászorulóknak, a fel-
zárkózás lehetőségét biztosított uk.
Ebben a tanévben is azon munkálkod-
tunk, hogy megteremtsük az elvárások, 
igények és a pedagógiai programunk-
ban megfogalmazott ak összhangját.
Sok tanulónak lett  jó az idei bizonyítványa. 
Az alsó tagozaton 34 kitűnő és 31 jeles bi-
zonyítvánnyal büszkélkedhetünk. Felső 
tagozatosaink közül 4 tanuló kap kitűnő és 
7 tanuló jeles értékelést. Ők ma büszkén ve-
hetik át bizonyítványukat. Ebből is látszik 
tehát, hogy nem lehetetlen a jó bizonyít-
vány elérése, a jó vagy kiváló teljesítmény.
Sajnos, vannak olyan tanulók is, akiknek 
nem úgy sikerült ez a tanév, mint ahogy 
szerett ük volna. Azonban az élet nem áll 
meg, a bizonyítás lehetősége a jövő tanév-
ben mindenki számára adott .
Művészeti iskolánkba beiratkozott  ta-
nulók száma a következőképpen alakult. A 
képzőművészeti ágon 64, a zeneművészeti 
ágon 93 növendék tanult. Néptáncra 40-en 
jártak. 9 pedagógus látt a el ezt a feladatot.
Az elmúlt tanév során, számos eseményen 
vett ek részt művészeti iskolánk tanulói. Pi-

ros lábos fesztivál, karácsonyi hangverseny 
a katolikus templomban, néptáncosok fel-
lépés a Hagyományok házában, a Visegrádi 
Néptánc találkozó, kamaratalálkozó Tahi-
tótfalun, tűzzománc kiállítás az Eperfeszti-
válon, melyekkel intézményünk hírnevét 
öregbített ék. A rengeteg munka mellett  
hangszeres tanáraink bemutató órákat szer-
veztek, koncerteket adtak. Sikeresek voltak 
a vizsgakoncertek, ahol minden művészeti 
ág bemutatkozott . Nagy élmény volt a nép-
táncosok bemutatója, a szolfézsosok sze-
replése, s az egyéni hangszeresek közül né-
melyek már mestermódra szólaltatt ák meg 
hangszerüket. A tűzzománcosok munká-
iban egész évben gyönyörködhett ünk az 
aulában és a folyosón
Az általános iskolában is elvégeztük 
azokat a feladatokat, amit a tanévre cé-
lul tűztünk ki magunknak. Voltak vidám 
és szomorú pillanataink, voltak ragyo-
gó sikereink és esetenként kudarcaink 
is. Mindezek ellenére sikeres tanévet 
tudhatunk magunk mögött . Nevelőtes-
tületünk mindig arra törekedett , hogy 
minél több legyen az, az érték, amit a 
gyerekek tudásban, szociális – kulturá-
lis fejlődésben kaphatnak az iskolától. 
Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, belső 
és külső erőkkel megküzdve is, hogy az ér-
tékeit megőrzi és továbbadja.
Ennek érdekében tanulóinkkal több tanul-
mányi, illetve sportversenyen vett ünk részt.
Hagyományosan indultunk a XXII. Fábián 
Zoltán mese- és prózamondó versenyen, 
Tahitótfalun, ahol szép sikert értek el har-
madikos diákjaink: Frend Anna 3. b 
osztályos tanuló 3 helyezett , Engel-Iván 
Lili 3. b osztályos tanuló különdíjas lett . 
Gratulálunk!
Jelentkeztünk 8-os diákjainkkal a szent-
endrei kistérségi angol versenyre. Vadnai 
Kristóf 3., Kökény Zalán 6., Boda 
Benjámin 12. helyezést ért el. Felkészítő 
tanár Kammerer Ágnes tanárnő volt. 
Gratulálunk a szép teljesítményhez.
Az alsó és felső tagozatosok közül többen 
beneveztek a Bendegúz Gyermek és Ifj ú-
sági Akadémia országos tanulmányi verse-
nyére, Bott likné Grósz Ágnes és Pász-
tor Annamária tanárnők vezetésével. Ők 
az egész év folyamán fi gyelemmel kísérték 
a tanulók munkáját.
14 tanuló továbbjutott  a megyei döntőre, 
Budapestre. Az alábbi szép eredmények 

születt ek:
Koller Mihály 4. c tanuló angol hala-
dóból 7. helyezést, Doviscsák Lilla 5. a 
matematikából 51., Karaff a Koppány 5. 
a természetismeretből 29., Kovács Mar-
cell angol kezdő 26., Csiernik Petra 6. b 
angol kezdő 20., Gubás Fanni 6. b angol 
kezdő 32., Nagy Kristóf 6. a természet-
ismeretből 17., Polyák Péter 6. a angol 
kezdő 8., Sipos Zsófi a 6. b irodalomból 
13., Szladki Rajmund 6. a angol kezdő 
13., Czobor Richárd 7. a angol haladó 
37., Lakatos Hanna 7. b irodalomból 2., 
Németh Ágoston 7. a angol haladó 22., 
Vámos Bence 7. b biológiából 3. helye-
zést ért el. Gratulálunk minden tanulónak, 
s a felkészítő tanároknak.
Beneveztünk a Kinder Sport országos ve-
télkedőre is. Tanulóink igen lelkesek, és ki-
tartóak voltak, bejutott ak a regionális meg-
mérett etésre is. A szép eredmény mellett  
sporteszközöket nyertek iskolánknak. Kö-
szönjük Barókáné Pere Katalin tanító 
néninek a nevezést, az egész évi szervező-
munkát, amit előzetesen el kellett  végezni 
ahhoz, hogy bejuthassunk a regionális 
döntőbe. Kati néni segítségére volt ebben 
a hatalmas munkában Pásztor Anna, 
Smitola Lívia, Fűrné Láng Erika. 
Május végén a „Zöldfülű Csepürágók” 
színházi előadásában gyönyörködhett ünk. 
Szép, színvonalas színdarabokat adott  elő a 
2. a, 3. a, 4. b osztály és az Art osztály. Kö-
szönjük Bodnár Ágnesnek, Csákó Ta-
marának, Barókáné Pere Katalinnak. 
és Kas Krisztinának a lelkes, odaadó 
munkát, mellyel nagy örömöt szereztek 
a szereplő gyerekeknek ugyanúgy, mint 
a nézőközönségnek. Köszönjük Fűrné 
Láng Erikának, hogy megálmodta s 
évek óta összefogja ezt a rendezvényt.
Az Art osztály részt vett  a színjátszósok  
megyei megmérett etésén. Gratulálunk 
a bronz minősítéshez. Külön köszönöm 
Kas Krisztinának, aki bár szabadságon 
van pici gyermekével, mégis vállalta, hogy 
az Art osztály tanulóközösségét együtt  
tartja.
Iskolánk tanulói a diákolimpián is elin-
dultak. Az atlétika – többpróba verseny-
számban induló csapatok közül a IV. kor-
csoportban a fi úk: Alvincz Márk, Boda 
Benjamin, Bozóki Barnabás, Czobor 
Richárd, Dóri Csaba, Fekete Att ila 4. 
helyezést értek el.

Tanévzáró a Zöldsziget Iskolában
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A III. korcsoportban a lányok csapata: 
Barta Szonja, Csiernik Petra, Gubás 
Fanni, Molnár Fruzsina, Papp Mó-
nika és Szentesi Nóra 3. helyezést ér-
tek el, a fi úk csapata: Bátori Máté, Dani 
Máté, Fanczal Konrád, Rákosi Pat-
rik, Szabó József és Tatai Brendon 
bejutott  a megyei versenyre, mivel az első 
helyen végeztek. Köszönjük testnevelőik: 
Takácsné Szőke Erzsébet és Kas Pé-
ter, továbbá a gyerekeket egyesületekben 
felkészítő edzők munkáját!
Peiker Csenge, iskolánk 6. b osztályos 
tanulója részt vett  a Diákolimpia megyei 
döntőjében atlétika, mezei futás sport-
ágban, s a III. korcsoportban 5. helyezést 
ért el. Csenge és testvére Panna azóta 
is eredményesen szerepelnek országos 
bajnokságokon. Köszönhetően Gedeon 

Zsolt edzőnek, aki nagy szakértelemmel 
fejleszti diákjait.
Iskolai versenyek is színesített ék életün-
ket. Egyéni tanulmányi versenyen, szava-
lóversenyen, népdaléneklési versenyen, 
peonza bajnokságon, asztalitenisz ver-
senyen mutathatt ák meg tehetségüket a 
tanulók.
Az idei tanévben szervezett  rendezvénye-
ink is a gyerekek fejődését szolgálták.
Az őszi akadályversenyek, adventi kon-
cert, a karácsonyi ünnepély, a farsangi 
bálok, a papírgyűjtés, az osztálykirándu-
lások felejthetetlen élményt nyújtott ak 
tanulóink számára. A kirándulásokon di-
ákjaink felfedezhett ék Magyarország szép 
tájait, kulturális örökségeit.
Köszönjük Pócsmegyer és Szigetmonos-
tor Önkormányzatainak a kirándulások-
hoz nyújtott  anyagi támogatást.
A 27 éve tartó német–magyar nyelvmű-
velő cseretábor német résztvevői jelen-
leg is itt  töltik a vakációt. Csizmaziáné 
Witt inger Kinga egész évben szervezte 
a programot. Reméljük sok barátság szü-
letik és szép élményekkel gazdagodva tér-
nek haza vendégeink Németországba.
Minden évben ér bennünket kedves meg-
lepetés a szülők részéről. Idén sem történt 
másképp. Engel Bett ina focilabdákat 
ajándékozott  tanulóink szabadidős tevé-
kenységéhez, a Czirják család gyönyörű 
könyveket adott  iskolánknak ajándékba. 
Köszönjük a támogatást tanulóink nevé-

ben. Év végén, az összegzés után a köszö-
neté legyen a főszerep. 
Köszönöm mindenki áldozatos munká-
ját, akik ebben a tanévben támogatt ak 
bennünket.
Köszönöm a fenntartó Váci Tanker-
ületi Központ igazgatójának, Vere-
bélyi Ákosnak gyermekeink nevében 
az egész évi támogatást. Köszönöm Szi-
getmonostor s Pócsmegyer pol-
gármestereinek, a képviselő-tes-
tületeinek, a folyamatos odafi gyelést, 
anyagi segítséget. Lehetőségeikhez mér-
ten, mindig magunk mögött  érezhett ük 
támogatásukat. Jó érzés, hogy bár már 
nem fenntartóink, mindig fordulhatt unk 
hozzájuk segítségért. Öröm az is, hogy a 
nyári szünetben is gondoskodnak tanuló-
ink pihenéséről, nyári táborok keretében.
Köszönöm kollégáimnak az éves munkát. 
Köszönöm türelmüket, s azt, hogy soha 
nem adták föl, még akkor, sem ha tudták, 
holnap újból el kell kezdeni.
Köszönöm a szülőknek is az egész évi 
támogatást. Nagyon fontos számunkra, 
hogy érezzük a mindennapokban odafi -
gyelésüket, segíteni akarásukat.
Végezetül minden partnerünknek na-
gyon kellemes nyarat, aktív kikapcso-
lódást feltöltődést kívánok a Zöldsziget 
Körzeti Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szeti iskola tanulói, munkatársai nevében.

SZENTE SÁNDORNÉ – INTÉZMÉNYVEZETŐ

Június 16-tól, a nyári időszakban éjszakai 
buszjáratot indít a Volán Budapest – Szent-
endre – Visegrád viszonylatban.
Az éjszaki járatot kísérleti jelleggel indítják, 
és a kihasználtságon múlik, hogy megmarad, 
bővül, vagy megszűnik a járat.
A régóta megfogalmazott  vágy valóra váltá-
sára 2016 őszén indult civil kezdeményezés. 
A leányfalui Adorján Botond vezett e fi atal 
csapat azt a célt tűzte ki, hogy megoldódjon 
a hazajutás lehetősége tömegközlekedéssel 
Budapestről a Dunakanyarba az éjszakai 
órákban is, illetve a települések között i éjsza-
kai utazás is lehetővé váljon. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériummal történt egyeztetés 
után igényfelmérés céljából internetes kérdő-
ív kitöltésére kérték az érintett eket. Rövid idő 
alatt  közel kétezren töltött ék ki a világhálón 
elérhető igényfelmérő ívet. Emellett  támo-

gatókat gyűjtött ek a legnépszerűbb közös-
ségi oldalon, htt ps://www.facebook.com/
ejszakaibusz/?fref=ts, amelyet már több szá-
zan lájkoltak, illetve követnek.  Emellett  meg-
keresték az érintett  önkormányzatokat is.
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata fel-
karolta a civil kezdeményezést, polgármester 
úr megbízásából az alpolgármester hivatalos 
tárgyalásokat kezdeményezett  a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Szol-
gáltatási Főosztályával. Hosszas egyeztetések 
eredményeképpen megegyezés született , 
mely szerint a tárca kezdeményezi a Volán 
társaságnál egy próbajárat indítását a nyári 
időszakban, heti három alkalommal.
Mint május 31-én hivatalossá vált: a járatok 
június 16. és szeptember 03. között  péntek, 
szombat, vasárnap hajnalban közlekednek 
Budapest – Szentendre – Leányfalu – Tahi-

tótfalu – Dunabogdány – Visegrád útvona-
lon, Szentendrén a 943-as éjszakai autóbusz-
járathoz csatlakozva.
A járat Tahitótfalui betéréssel közlekedik, így 
a Szentendrei-szigeten lakók számára is nagy 
könnyebbséget jelent. A járatok az útvonalon 
található valamennyi megállóban megállnak, 
és normál díjszabásúak. 
Az éjszakai busz amellett , hogy jóval kom-
fortosabbá teszi a Dunakanyar életét, módot 
ad arra is, hogy településeinken lakók az éjjeli 
biztonságos hazajutás tudatában könnyebben 
látogassák egymás kulturális rendezvényeit, 
zenei fesztiváljait a nyári időszakban.
Menetrend letölthető: htt p://pocsmegyer.
h u / w p - c o n te n t / u p l o a d s / 2 0 1 4 / 0 3 /
OK.menetrend.jpg.

ADORJÁN ANDRÁS

LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Éjszakai buszjárat a Dunakanyarban



12 2017. július PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Az újjászervezett  nyugdíjas klub ezúton 
mond köszönetet az alábbiakban felsorolt 
támogatóknak. 
A támogatók anyagi segítséget nyújtott ak, 
s remélhetően nyújtanak a jövőben is a 
klub működéséhez, ezáltal hozzájárulva 
településünk idősebb lakóinak, nyaralói-
nak a kellemes, közös időtöltéséhez.

Köszönet:

 – Pócsmegyer Község 
Önkormányzatának,

 – Pro Pócsmegyer Kft .-nek,
 – Párkánszky Autószerviz Kft .-nek,
 – Pócsmegyer Élelmiszerboltnak,
 – Pócsmegyer Iparcikkboltnak,

 – Pócsmegyer Terménybolt – 
Pánczél Jánosnak,

 – Varjú Tamás 
pócsmegyeri vállalkozónak,

 – Petrof György 
pócsmegyeri vállalkozónak,

 – Vitálos Tamás 
pócsmegyeri vállalkozónak,

 – ZOVIKA  Kft . – 
Szaller Ferencnek,

 – Morvai József 
pócsmegyeri vállalkozónak és a

 – Szigeti Vadásztársaságnak

A NYUGDÍJAS KLUB TAGSÁGA

Mint ahogy az a május 18-i alakuló ülé-
sen elhangzott, június 8-án a Pázsit tónál 
gyűlt össze mintegy a klub tagsága, hogy 
megválassza a megújult nyugdíjas klub 
tisztségviselőit, hogy a klub végre szer-
vezetten, programszerűen működhes-
sen, lehetőséget biztosítva Pócsmegyer-
Surány nyugdíjasainak, tekintet nélkül 
arra, hogy nyaraló, vagy állandó lakos.
Hivatalosan megválasztott elnök hiányá-
ban a tisztségviselő jelölteket Horváth 
László Mihály, a Zöldszigeti Általános 
Iskola nyugalmazott pedagógusa, koráb-
bi polgármester mutatta be egyenként a 
jelenlévőknek, s jelöltenként szavaztatta 
meg a tagságot, amennyiben az illetőt a 
feladatkör ellátására elfogadják, jelezzék 
kézfeltartással.
Elsőként természetesen a klub elnöké-
nek megválasztására került sor Klibán 
Vendel személyében. A jelenlévők kéz-
feltartással jelezték egyetértésüket.
Hasonlóképpen zajlott az elnök helyet-
tesének jelölt Csémy Istvánné megvá-
lasztása Horváth László Mihály javasla-
tára.
A klub pénztárosának Sági Lajosné 
megválasztását javasolta az összejövetelt 
levezénylő Horváth László Mihály, s a 
tagság kézfelemeléssel egyhangúlag el-

fogadta a javaslatot. Ezután végezetül, de 
nem utolsósorban Nánási Antalné he-
lyettes pénztáros megválasztására került 
sor, szintén egyhangú kézfeltartással.
A választás lezárását követően Horváth 
László Mihály átadta a szót az újonnan 
megválasztott elnöknek, Klibán Ven-
delnek, aki tájékoztatta a résztvevőket 
a 2017-es évre tervezett programokról, 
majd néhány szóban bemutatkozott 
azoknak, akik nem ismernék.
Elmondta, hogy születése óta Pócsme-
gyeren él, 15 éven át volt BM dolgozó. 
Bálint Mihály eddigi elnök lemondását 
követően beszélték rá, hogy vállalja el az 
elnökséget.
Bevezetőjét követően hangsúlyozta, 
hogy továbbra is várják a nyugdíjas 
surányi nyaralótulajdonosokat is párjuk-
kal együtt, majd kiosztotta a fent említett 
programlistát.
Csémy Istvánné helyettes elnök el-
mondta, hogy megtisztelve érzi magát 
megválasztását illetően, de aggályairól is 
beszélt, tekintettel arra, hogy délutánon-
ként dolgozóként tartózkodik a PRK 
épületében, feladata a hét több napján 
este 9 óráig tart, nem tudja, hogyan szer-
vezheti meg az összejöveteleken való 
részvételt.

A jelenlévők közül többen szóvá tet-
ték részére, hogy a júniusi Kisbíróban a 
nyugdíjas klubról írott cikke pontatlan 
információkat tartalmazott. Csémy Ist-
vánné elnézést kért és közölte, a követ-
kező számban helyreigazítják a hibát. Az 
elnök megbízásából ő tartja a kapcsola-
tot az újsággal.
Klibán Vendel miután megköszönte az 
iránta tanúsított bizalmat, kijelentette, 
azon fog fáradozni, hogy minél többet 
tegyen a megalakult klubért. Már több 
reménybeli támogatót is megkeresett. 
Kérésére Csémy Istvánné felolvasta az 
anyagi támogatást ígérők neveit.
Tekintve, hogy a tagsági díj jelképes, 
mindössze 1000 Ft. egy évre, ami bizony 
nem sok mindenre elég, de legalább 
nem terheli túlzottan a nyugdíjból élő-
ket. Egyúttal kérte a tagságot, hogy jú-
nius 30-ig lehetőleg mindenki fizesse be 
ezt a tagdíjat.
Sokan ígértek támogatást a klubnak, 
Klibán Vendel szerint eddig 105 ezer fo-
rint gyűlt össze.
Menet közben felmerült, hogy az új 
klubnak nevet is kellene adni. A döntést 
a legközelebbi találkozóra halasztották.

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

A Nyugdíjas klub hírei

Köszönet a támogatásért Helyesbítés
A Kisbíró 2017. júniusi számában 
„Beszámoló a Nyugdíjas Klub alakuló 
üléséről” című írásunkat az alábbiak 
szerint korrigáljuk:

Bálint Mihály 2000-2007-ig volt elnö-
ke a klubnak, 2007-ben betegsége mi-
att  lemondott , majd 2014-től 2017- ig 
ismét az ő vezetésével működött  a klub. 
Hegedűs Teri néni nem tudott  részt 
venni a május 18-i alakuló ülésen, az 
őt illető ajándékcsomagot Váczi Lajos 
vett e át helyett e.

Szíves elnézést kérünk fi gyelmetlensé-
günkért az érintett ektől és az olvasók-
tól is.
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Szeretettel várjuk 2017 nyarán is  
SURÁNYI ISTENTISZTELETEINKRE, 
a Római Katolikus Kápolnába! Első alkal-
munkat július 1-én tartjuk. Az utolsó isten-
tiszteletet augusztus 26-án, úrvacsorával 
zárjuk. Erőm és énekem az Úr! Ézsaiás 12,2.
Szeptember 2-án, szombaton nagy ese-
mény helyszíne lesz a Pócsmegyeri Ren-
dezvényközpont. Itt  kerül megrendezés-
re az ÉSZAKPESTI REFORMÁTUS 

EGYHÁZMEGYE CSALÁDI NAPJA. 
Az egyházmegye 52 gyülekezetéből vá-
runk vendégeket. A gazdag program remél-
jük, a helybéliek érdeklődését is felkelti! 
Középpontban az 500 éve kezdődött  refor-
mációra való megemlékezés áll.
Továbbra is szeretett el várunk Mindenkit 
vasárnap fél 11-kor kezdődő istentiszte-
leteinkre! Az alábbi képek a június 19-i 
HITT ANÉVZÁRÓN készültek.

A Pócsmegyeri Református Egyházközség hírei
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A tábor 2017. július 10. és 14. között , 
hétfőtől péntekig kerül megrendezésre, a 
pócsmegyeri református iskola épü-
letében. A napi program 9:15-kor kezdő-
dik és 17:00 órakor ér véget. 
A tábor szervezője a magyarországi 
SZENTÍRÁS SZÖVETSÉG. Már évek 
óta próbálkozunk angol nyelvű tábor szer-
vezésével. Nagy örömünk, hogy segítséget 
kaptunk hozzá, és idén végre sikerülhet! A 
tábort angolszász nyelvterületről érke-
ző hitoktatók, illetve magyar hitoktatók és 
önkéntesek vezetik. Itt  is alszanak nálunk, 
és az egész hetet azzal töltik, hogy a lehető 
leggazdagabb tábori programmal ajándé-
kozzák meg a résztvevőket. A táborban a 
könnyen érthetőség kedvéért minden két 
nyelven hangzik. A délelőtt i főfoglalkozás, 

énektanulás mellett , kiscsoportos beszél-
getések és sok játék is szerepel a program-
ban. Délutánonként lesz nyelvtanulás 
is kiscsoportokban (nyelvtudás szerint). 
Lesznek bőven szabadtéri játékok, kalan-
dozások. Az utolsó nap estéje a tervek sze-
rint családi együtt létt é bővül. A szülők és 
családtagok vendéglátás és vidám együtt lét 
mellett  szerezhetnek benyomást a héten 
tanultakról. 
A hét témája: MEGAQUEST – ISTEN 
NAGY TERVE. A program Isten meg-
váltó munkáját egy számítógépes játék 
jellemzőin keresztül mutatja be. Minden 
újabb nap Isten tervében egy újabb szint a 
játékban…
A táborba jelentkezni 8-tól 14 éves korig 
lehet. Nem akadály, ha valaki alig, vagy 

éppen tud angolul! 
A leányfalui résztvevőknek a réves átke-
lésnél segítséget nyújtunk!
A táborban gyermekízlés szerinti bőséges 
tízórait, meleg ebédet és uzsonnát 
biztosítunk!
Megköszönjük, ha zöldséggel, gyü-
mölccsel, süteménnyel tudják támogat-
ni táborunkat!
Részvételi díj: 15.000 Ft. Jelentkezési 
határidő: július 3. HÉTFŐ 18:00 óra. 
Ebben az időpontban tartunk Pócsmegye-
ren egy SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET, 
ahová feltétlenül várjuk a kedves szü-
lőket! A tábor befogadóképessége korlá-
tozott , így a jelentkezéseknél fi gyelembe 
vesszük a sorrendet. A részvételi díjat a 
szülői értekezleten kérjük befi zetni!

Már több éve, hogy a falu gyerekeit igyek-
szünk a sportos életmódra nevelni a külön-
böző mozgásformákon keresztül. Az akkori 
lelkes kisfi úkból, már magabiztos felső ta-
gozatos „öreg” diákok lett ek. A csapatszel-
lem, rengeteg sikerélmény segíti a közösség 
épülését, valamint az egyéni személyiség-
fejlődésére is jótékony hatással van. Igyek-
szünk a mozgás által kínált eszköztárból 
minél szélesebb perspektívát bemutatni, és 
ezek segítségével értékeket közvetíteni az 
érdeklődőknek. Meggyőződésünk, hogy 
a közös gyerekkori élmények a későbbi 
lokálpatriotizmus alapjai, valamint, hogy a 
szülőket a gyerekeken keresztül lehet legin-
kább alkotó közösséggé formálni!
Köszönett el fogadtuk az önkor-
mányzat támogatását és szeretnénk 
beszámolni az elmúlt évi rendezvé-
nyeinkről. A részünkre szánt támogatást 
a sportfelszerelések beszerzése mellett  a 
programok költségeinek fedezésére fi zett ük 
ki. Az Önök segítségével sikerült a pócsme-
gyeri gyerekek, valamint falusi nagyszülők 
unokáinak a nyári szünetet csökkentett  
költségekkel, élményben gazdag, hatékony 
és közösségi szórakozást nyújtó szabadidős 
programokkal eltölteni! 
2016-os PROGRA MJAINK:
• nyáron napközis sportt áborban találkoz-

tunk több falusi gyerekkel (több mint 
30 pócsmegyeri gyerek vett  részt a nyár 

folyamán a turnusok valamelyikén, volt, 
aki több hetet is velünk töltött ). Bicikli-
vel közlekedtünk a Szigeten, a tónál és a 
surányi homokos strandon fürödtünk 
és ebédeltünk; kenuztunk a Vadkacsa 
szigetre-öbölbe; volt falmászás, tenisz, 
íjászkodás, úszás és strandolás. Külön 
öröm volt, hogy a korábbi táborosaink 
már kísérőként tértek vissza (Horváth 
Luca, Fejes Niki)!!!

• rendszeres fociedzések, nyáron focitábo-
rok és versenyeztetés több falusi gyerek 
részvételével a óvodástól a serdülő kor-
osztályig az LSE színeiben

• folytatódott  a kiscsoportos úszásoktatás 
minden korosztálynak télen Dunabog-
dányban, nyáron Leányfalun a Fortuna 
üdülő medencéiben, ahol a nyári inten-
zív hetes tanfolyamokon több gyerek 
vált vízbiztossá. (Sajnos, az őszi alkalmak 
a fedett  vízfelület bérlésének problémái 
miatt  elmaradtak, de a helyzet megol-
dódni látszik!)

Szeretnénk egy kenutúrát szervezni, évente 
július első hetében a Dunán, és a kamaszo-
dó korosztályt az evezés felé terelni a leány-
falui Vadkacsa-telepről.
Kerékpártúrára is vannak terveink, vala-
mint korszerű erőnléti edzések vezetésére 
akár felnőtt  korosztálynak is a faluban

BECKER BARBARA, SIDÓ SZABOLCS

Angol (magyar) nyelvű napközis tábor

Gyermeksport beszámoló Veszélyes hulladékok 
elszállítása

2017. 07. 15.,  8–12 óra
Pázsit-tóval szembeni parkoló

Lerakható hulladékok:

• Festék patron, toner

• Vegyszerek

• Oldószer

• Festékes, vegyszeres fl akon

• Növényvédő szer

• Gyógyszer

• Autógumi

• Fénycső

• Elektronikai hulladék

• Étolaj

• Akkumulátor

• Elem

• Olajszűrő

• Fáradt olaj
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Április 22-én, a Föld napján községünk la-
kóinak közreműködésével elültett ünk 51 
db facsemetét, amelyek mindegyike él és 
jól érzi magát az új helyén. Néhány diófán 
már termés is mutatkozik.
 A Soroksári Tangazdaság igazgatója szerint 
8–10 év után egy-egy fán 30–40 kg termés 
lesz. Ha beszorozzuk, 51 fától 1,5–2 tonna 

termés várható. Ugye milyen jól hangzik? 
De addig még sok-sok teendő van a fák 
körül.
A terület kaszálása megoldódott , de a fák 
öntözésére csak erre az évre van fedezet. A 
következő években az Önkormányzat se-
gítségét kérjük ez ügyben, mert a heti 5x-i 
öntözés, alkalmanként 100-100 liter vizet 
jelent minden egyes fánál, melynek költsé-
ge 63500 Ft lenne.
Az adományokból 320.000 Ft gyűlt össze.
Kifi zetett  költségek:

 – diófa oltványok  153.000 Ft 
 – bankköltség 7.970 Ft
 – jelölő festék és spárga 3.510 Ft
 – támasztó karó 10.500 Ft
 – emléktábla 50.920 Ft
 – földmunka +5x-i öntözés 82.550 Ft

Összesen: 308. 450 Ft
A maradék 11.500 Ft esetleges fapótlásra, 
vagy öntözésre lesz felhasználva.

Tehát létrejött  a Diófaliget! Köszönet az 
Önkormányzatnak a terület rendelkezésre 
bocsátásáért, köszönet a pénzbeli adomá-
nyokért, köszönet a közreműködő munkáért. 
Ahogy láthatjuk, az összefogásnak megvan az 
eredménye!

PORST PÁL

TEL.: 06-20-9515701, E-MAIL:  PORSTPAL@GMAIL.COM

Sokan azt hiszik, a lomtalanítás azt 
jelenti, hogy válogatás nélkül min-
den szemetüket kipakolhatják az 
utcára. Ez súlyos tévedés, aminek 
a következményeit a lakosok és a 
közszolgáltató is megszenvedi. Sok 
olyan hulladék van ugyanis, amit ti-
los kirakni a lomtalanításba. Lássuk, 
melyek ezek és miért tilos!

Az éves, rendszeres lomtalanítás díja ben-
ne van a közszolgáltatás árában, külön nem 
kell fi zetni érte. Az alább felsorolt hulla-
dékokat tilos kihelyezni:
• Vegyes települési, kommunális és ház-

tartási hulladékot, azaz azokat, amelye-
ket a heti rendszeres gyűjtés alkalmával 
zsákokból vagy gyűjtőedényekből 
egyébként is begyűjtenek.

• Ugyanez érvényes a zöldhulladékokra 
is, hiszen azt is heti rendszerességgel 
begyűjtik.

•  a szelektíven gyűjthető üveget, mű-
anyagot, papírt, mert ezeket a szelektív 
gyűjtési napokon szedi össze a Zöld 
Híd.

• a veszélyes hulladékokat, úgymint: fes-
ték, hígító, oldószer, vegyszer, fénycső, 

elem, akkumulátor.
• Nem a lomhulladékok körébe tartozik 

a hungarocell, a fáradt olaj és a tintapat-
ron sem.

• úgynevezett  inert hulladékokat, azaz 
építési törmeléket, bontásból származó 
anyagokat, csempéket, járólapokat.

•  a nagyméretű, teherautókra, munkagé-
pekre való gumiabroncsokat.

Joggal kérdezhetik, miért tilos ezeket a 
felsorolt hulladékokat a lomtalaní-
táskor kihelyezni? A válasz egyszerű: 
mert veszélyesek és kárt okoznak. Hol és 
hogyan? A begyűjtést végző munkatársak-
nak okozhatnak sérülést, égést, mérgezést, 
vágást a különböző, felelőtlenül kirakott  
veszélyes hulladékok, vegyszerek. Az épí-
tési törmelékek tönkreteszik a tömörítős 
autók alkatrészeit. A veszélyes, gyúlékony 
anyagok pedig a beszállítás után a hul-
ladéklerakóba kerülnek, ahol a bomlási 
folyamatok következtében öngyulladást, 
robbanást idézhetnek elő. A tavalyi lom-
talanítás után kétszer is kigyulladt a depó 
a Zöld Híd kerepesi központjában, egyen-
ként 20 millió forintos kárt okozva. Csak 
a szerencsének köszönhető, hogy ember-
életben nem esett  kár! Joggal kérdezhetik 

azt is, hogy akkor mi lesz ezekkel a veszé-
lyes hulladékokkal? Szigetmonostoron és 
Pócsmegyeren az önkormányzat vállalta, 
hogy a lomtalanítást követő héten egy 
külső partnerrel elvégeztetik a felsorolt ve-
szélyes, nem lomtalanításba való anyagok 
összegyűjtését és biztonságos elszállítását.
2016-ban a lom elszállítása és a Zöld Híd 
telephelyén történő kezelése rengeteg ne-
hézségbe ütközött  a felhalmozott , nem 
lomhulladék kategóriába sorolható hul-
ladékok kényszerű beszállítása miatt . Az 
előző évhez képest másfélszer annyi hul-
ladék keletkezett , ennek nagy része építési 
törmelékből, szelektív és zöld hulladékból 
állt. A nagyszámú üdülőtulajdonos vél-
hetően nem csupán az üdülőterületekről 
származó hulladékokat, hanem a lakóhe-
lyéről származó hulladékokat is itt , az üdü-
lőövezetben rakhatt a le. A közszolgáltató 
telepe megtelt a felhalmozott  hulladékkal 
és a lomtalanítás után még két hétig folyt a 
településeken a rehabilitáció.
A tavalyi év tanulságaiból kiindulva a Zöld 
Híd kéri, hogy mindenki fokozott an ügyel-
jen a lomtalanítás szabályaira, amelyet 
lakossági tájékoztató formájában is közzé-
tett ek!

Diófaliget

Nem visznek el minden szemetet!
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„A nő az Istennő, aki ismeri a teremtés titkát
Az élet, halál és újjászületés titkát”

MIRCEA ELIADE

A holisztikus szemlélet szerint a női test-
ben számtalan energetikai változás megy 
végbe a fogantatás pillanatától kezdve. 
Gyakran épp a várandósság hozza felszínre 
a nők személyes, egyedi energetikai mintá-
zatát, karakterét, erősségeit és gyengesége-
it. Vannak, akik nehéznek érzik magukat, 
várandósságukat és testükben ödémák 
jelentkeznek. Más nőtípusok energiával 
telítődnek, és erőt merítenek ebből az 
időszakból. Jobban érzik magukat, mint 
valaha, ugyanakkor hajlamosak a túlzott  
erőfeszítésre.
A Shiatsu vagy az Acces Bars kezelés a 
várandós anyák bármely diszharmonikus 
állapotát képes harmonizálni, kiegyensú-
lyozott abbá tenni. Mindkett ő alkalmazha-
tó egy normál lefolyású várandósság teljes 
ideje alatt .
A kezeléseket minden esetben az adott  sze-
mély igényeihez igazítom, att ól függően, 
hogy mire van szüksége. Így igazodom a 
várandós édesanya fi zikai, lelki igényeihez, 
melyet erősen befolyásol az, hogy éppen 
melyik trimeszterben jár.; pl. milyen testi, 
lelki, energetikai változások zajlanak a test-
ben például az első trimeszter alatt ? A leg-
jellemzőbbek ezek a tünetek szoktak lenni:
• a hányinger, és/vagy emésztési problé-

mák,
• felléphet állandó álmosság, fáradtság.

A Shiatsu kezelés alatt  az édesanyával, és 
rajta keresztül a kisbabával is felveszem a 
kapcsolatot, amit a picik nagyon szeretnek, 
sokszor adnak jókedvű visszajelzéseket.

A Shiatsu és az Acces Bars kezelés is képes 
oldani a szülés és a gyermekágyi időszak 
körül megjelenő aggodalmakat, szoron-
gásokat, félelmeket. Mindkét kezeléssel 
erősíthetjük a kötődést az édesanya és a 
baba között , ha szükséges, enyhíthetjük a 
megváltozott  állapotból és hormonális 
változásból adódó fokozott  érzékenységet, 
bizonytalanságot.
A Shiatsu kezelés fi nom érintésekkel dol-
gozik, igazi lágyságot közvetítve az váran-
dós anyának. Nyugtatóan hat az autonóm 
idegrendszerre, paraszimpatikus állapotba 
vezet el, mely szükségszerű feltétele a rege-
nerálódásnak. Ilyenkor tud az öngyógyító 
képességünk bekapcsolni. Ezért a nyugodt 
kezelésért, pihentető időért kisbabánk is 
hálás lesz.

A második trimeszterben, a 13. hétt ől a 28.-
ik hétig megjelenhetnek a testben:
• a légzési nehézségek, az emésztési 

gondok,
• hát, láb, keresztcsont, derékfájdalmak 

jelentkezhetnek
• és továbbra is tarthat az érzelmi labilitás.

Ekkor oldalfekvésben kezelem a várandós 
édesanyát, akinek sokszor jól esik a lazítás, 
a fájdalmakat is enyhíthetjük. A meridi-
án rendszeren keresztül célzott an tudunk 
hatni a belső szervek és szervrendszerek 
működésére.

A 29. hétt ől a megnövekedett  testsúly, és a 
baba méretei miatt  felléphetnek:
• továbbra is légzési nehézségek, illetve 

magas vérnyomás,
• emésztési gondok,

• szüléshez közeledve ödémásodás,
• gyakori méhösszehúzódás és a has 

keményedése.

A Shiatsu, és az Acces Bars kezelés kis-
mamák számára az elképzelhető legjobb 
lehetőség arra, hogy feltöltődjenek, meg-
pihenjenek. Nagy szüksége van ilyenkor a 
várandós édesanyának önerői megtartásá-
ra és a támogatásra is. Sokszor az a leghaté-
konyabb segítség, ha a várandós édesanya 
újból átélheti az anyaöl élményét, ha ön-
magát, és ez által gyermekét biztonságban 
érezheti.
A Bars kezeléssel öngyógyító tudatosságba 
léphet bele a páciens, az állandó agyalás 
helyett  igazán tudni fogja, hogy mi igaz a 
számára, mi jó Neki, hogyan szeretne szül-
ni, élni.
Nem csak terapeutaként, hanem négy, 
háborítatlan körülmények közt született  
gyermek édesanyjaként biztatok minden 
várandós anyát, hogy vegye igénybe az őt 
tápláló és segítő erőket, melyek hozzájárul-
nak a növekedéshez a testében és a változá-
sok könnyebbé tételéhez.

Az új élethez sok, melegséget adó, gondos-
kodó és gyógyító erőre van szüksége min-
den édesanyának annak érdekében, hogy 
gyermekeinek könnyedén továbbadhassa 
azt.

Szeretett el várlak, ha ezeket a kezeléseket 
választod!

ORSOLYÁK GYÖRGYI

06-20/9146-211
WWW.BALANCESIACU.BLOGSPORT.HU

Várandósság nehézség nélkül?



18 2017. július PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Kedves Háziasszony!

A zöldbab őse a dél-amerikai indiánok 
legősibb eledele volt. Bizonyítja ezt, hogy 
mexikói és perui ásatások során a régészek 
több ezer éves babmaradványokra buk-
kantak. Amerika felfedezése után a babot 
Kolumbusz hozta át Európába. Itt  gyorsan 
elterjedt, és hamarosan több fajtáját is kine-
mesített ék. Hazánkban a XVI. század végén 
vetett ék először – dísznövényként. A bokor- 
és a futóbab étkezési célokra csak később 
vált ismertt é. A hüvelyesek színe lehet sárga 
vagy zöld. Formájuk lehet lapított , hengeres 
vagy ceruza alakú. Az utóbbiak kevésbé haj-
lamosak a szálkásodásra.  A zöldbab főidé-
nye júliustól szeptemberig tart. Kiemelke-
dően magas krómot és folsavat tartalmaz. A 
népi gyógyászat szerint rendszeres fogyasz-
tása megelőzi a vastagbélgyulladást. A vá-
sárlásnál ügyeljünk arra, hogy valóban friss 
babot vegyünk, amelynek színe élénkzöld 
vagy szép sárga, állaga kemény és roppanva 
törik, és nincsenek rajta barna foltok.

Zöldbab üvegben
A leszedett  babot megtisztítom, leszál-
kázom, jól megmosom és egy-két centis 
darabokra vágom. Egy nyolcliteres kuktát 
háromnegyedig megtöltök vele, kissé meg-
sózom, két evőkanál ecetet, valamint kény-
hegynyi nátrium-benzoátot adok hozzá. 
Annyi vizet öntök rá, hogy a babot ellepje, 
majd a kuktát lezárom és a jelzéstől számít-
va mindössze 3–4 percig párolom. Utána a 
lehűtött  kuktát kinyitom és a babot fertőt-
lenített , előmelegített  üvegekbe szedem. 
A visszamaradt levet újból felforralom, és 
azon forrón a babra öntöm. Az üvegeket 
gyorsan lekötöm és szárazgőzben hagyom 
kihűlni.

Zöldbabgulyás
Fél kg pulyka apróhúsból a szokásos mó-
don pörköltet készítek, de csak félig főzöm 
meg. Ekkor hozzáadom az előkészített  egy-
két centis darabokra vágott  fél kg zöldbabot, 
2 szál sárgarépát, 1 szál petrezselyemgyöke-
ret vagy pasztinákot. Fedő alatt  egy kevés 
vizet aláöntve az egészet puhára párolom, 
majd a zsírjára sütöm. 2 evőkanál teljes kiőr-
lésű lisztt el meghintem és vízzel felengedem 
úgy, hogy jól ellepje. Felforralom, galuskát 
szaggatok bele és a tetejére apróra vágott  
kaprot, vagy lestyán levelet hintek.

Fokhagymás zöldbabpörkölt
40–50 deka zöldbabot megtisztítok, leszál-
kázom, jól megmosom és egy-két centis 
darabokra aprítom. Egy jó nagy fej meg-
tisztított  vöröshagymát kis kockákra vágok, 
egy deci vízben megpuhítok. Akkor lesz jó, 
ha a víz már elpárolgott , ekkor hozzáadok 2 
evőkanál olajat, majd l evőkanál pirospap-
rikával meghintem, és a zöldbabbal össze-
keverve felengedem kb. másfél deci vízzel. 
Picit megsózva fedő alatt  puhára párolom, 
ha szükséges, az elpárolgott  vizet pótolom. 
Végül apróra vágott  3-4 gerezd fokhagymát, 
2–3 paradicsomot, 1–2 zöldpaprikát bele-
keverek, és maroknyi zsázsával fűszerezem, 
de kapor vagy petrezselyem is illik hozzá. 
Aki szereti, zsír szegény tejfellel ízesítheti. 
Barna rizzsel, kölessel, hajdinával, teljes ki-
őrlésű lisztből készült galuskával tálalom.

Zöldbabos– cukkinis–tejfeles
omlett 

20 deka feldarabolt zöldbabot és egy arasz-
nyi karikákra vágott  cukkinit egy kevés 
sós vízben megpárolok, leszűröm, majd 
jól lecsepegtetem. Serpenyőben egy kevés 
olajon hirtelen átsütöm. Négy tojást 2 deci 
tejfellel és 2 gerezd apróra vágott  fokhagy-
mával simára keverek, majd a zöldbabos 
cukkinire öntöm. A rántott át készre sütöm. 
Tetejét közvetlenül a tálalás előtt  apróra vá-
gott  friss kaporral, zsázsával meghintem.

Zöldbabrizott ó
A zöldbabot megtisztítom, leszálkázom, és 
egy-két centis darabokra vágom. Maradék 
csirke, vagy pulyka húsból készült pör-
költbe keverem. 10 percig együtt  párolom, 
majd 15 deka hántolt árpát meg 2 deci vizet 
öntök hozzá. Fedő alatt  2 percig forralom, 
utána a tüzet elzárom, de a fedőt konyharu-
hával letakarva még 10 percig állni hagyom. 

Ezzel a módszerrel gyönyörű, pergős szemű 
rizott ót kapok. Tálaláskor a tetejét reszelt 
sajtt al és összevagdalt kaporral bőven meg-
hintem.

Cukkinis zöldbab

A zöldbabot feldarabolom, megpárolom, 
egy kevés vajon vagy margarinon megfor-
gatom, és a tetejére mokkáskanálnyi piros-
paprikával ízesített  reszelt sajtot szórok. A 
cukkinit egy centis karikákra vágom, tört 
fokhagymával meg sóval összekeverem, 
majd kb. 10 percig állni hagyom. Ezután a 
cukkini karikákat paprikás lisztbe forgatom, 
és tefl on serpenyőben mindkét felületét 
egy kevés olajon megsütöm. A zöldbabbal 
együtt  tálalom, a tetejét fi nomra vágott  zsá-
zsával vagy petrezselyemmel bőven meg-
hintem.

Zöldbabsaláták
Két rész párolt zöldbabot, egy rész párolt 
sárgarépát és egy rész paradicsomot (össze-
sen kb. 50 dekát) összekeverek, majd 2–3 
kanál őrölt tökmagot szórok bele. Apróra 
vágott  póréhagymával meg zellerlevéllel 
összekeverem, és kefi rrel leöntöm. Átforga-
tás után bundás vagy pirítós kenyérrel ízle-
tes vacsora vagy reggeli.
– Főtt  zöldbabot olajos, citromos, mézes 
salátalébe keverek. A tetejét apróra vágott  
kaporral meghintem, és legalább fél óráig 
hideg helyen állni hagyom, hogy az ízek jól 
összeérjenek, utána tálalom.
– Főtt  zöldbabot, cukkinit, sárgarépát ve-
gyesen tartármártásba keverek, és tálalásig 
hűtőszekrényben állni hagyom, hogy zama-
tossá váljék. Végül apróra vágott  kaporral és 
zsázsával meghintve kínálom.
Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Magyar konyha egészségesen – zöldbab
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Nem csak a gyerekek füle szokott  fájni 
időnként, a kutyák-macskák ún. hallójá-
rat-gyulladása az egyik leggyakoribb 
probléma, amivel a gazdik felkeresik az ál-
latorvost.
Maga a kifejezés „hallójárat-gyulladás” azt 
jelenti, hogy a fülben többnyire egészséges 
állapotban is jelen lévő baktériumok vagy 
gombák túlzott  mennyiségben szaporod-
nak el.
Nagyon fontos, hogy kiderítsük, mi a fül-
gyulladás hátt ér-oka, azaz  mi váltott a ki 
a kórokozók elszaporodását. Fülgyulladást 
okozhatnak például az allergiás bőrbeteg-
ségek, hormonális eltérések, idegen testek, 
paraziták.
Az állatát jól ismerő tulajdonos hamar ész-
reveszi a tüneteket: a beteg állatok fejü-
ket-fülüket rázzák, vakarják. A fül környé-
kének érintése fájdalmas, a fülben váladék 
látszik, esetleg kellemetlen szaga is van. 
Néha a fül állása is megváltozik, esetleg a 
fejét is ferdén tartja a kutya.
Az állandó fájdalom miatt  a betegek előbb-
utóbb eljutnak az állatorvoshoz. Mi tör-
ténik kutyánkkal, cicánkkal az állatorvosi 
rendelőben?
Természetesen a hallójáratok alapos meg-
tekintése elengedhetetlen. Mivel az állatok 
hallójárata hosszú, és „L”- alakban megtört, 
szükség lehet a betegek bódítására.

A hallójáratban idegen testet (pl.: toklász), 
szövetszaporulatot (polipot), sőt még 
élősködőket (atkákat) is találhatunk. A na-
gyítóval és fényforrással felszerelt műszer-
rel a dobhártya is megtekinthető. Ennek 
állapota a kezelés szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bír, hiszen jó néhány olyan 
szer van, melyeket csak ép dobhártya ese-
tén lehet használni.
Nagyon fontos a beteg fül tisztítá-
sa, mert a váladékkal telt hallójáratban a 
gyógyszerek nem tudják kifejteni hatásu-
kat. Mindig kifejezett en állatok számára 
készült fülmosó folyadékot használjunk, a 
felhasználás módjáról az állatorvos tud fel-
világosítást adni.
Amennyiben a beteg fülben élősködők 
laknak, a fülcseppek mellett  az ún. spot on 
készítményeket is kipróbálhatjuk. Ezek kö-
zött  több is van, mely a fülatkák elpusztítá-
sára alkalmas.

Ha alaposan kezeljük kedvencünk fülét és 
a már korábban említett  hátt ér okokat is, 
bízhatunk benne, hogy cicánk, kutyánk 
vagy épp nyuszink gyorsan meggyógyul, 
és betegsége nem újul ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
DR. LÖBMANN CSILLA ÉS DR. MUNKÁCSI MIKLÓS  

DUNAKANYARVET ÁLLATORVOSI RENDELŐ,
TAHITÓTFALU, ELEKFFY J. U. 4. 

WWW.DUNAKANYARVET.COM 
TEL.:  (26) 387-177

Állati fülbajok

Dunakanyar 
Takarékszövetkezet

Pócsmegyeri kirendeltség
2017 Pócsmegyer, Ady E. u. 8., 

Tel.: 06-26-395-003 
Nyitvatartás:

Kedd és Csütörtök 8:00 – 16:00
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A Pázsit-tó Étterem a nyári szezonban
esküvők, családi, céges, és baráti rendezvényekre,

egyedi megállapodás alapján bérelhető.

Érdeklődni:
E-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

Telefon: 30/501-0219

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

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

Bérlet

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

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

Üzemeltető: Pro Pócsmegyer Kft.

OTP Széchenyi Pihenőkártyát, 
valamint bankkártyát elfogadunk!
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

július 8. 19:00 Borszéki Attila harmonika koncert Pázsit tó

július 16. 19:00 Zenés Nyári Esték – Custos Consort Református templom

július 22. 19:00 Islanders koncert Pázsit tó

július 28. MP3 koncert Pázsit tó

július 29. 10:00–18:00 Vizidili Pázsit tó

augusztus 4–5. 10. Irány Surány fesztivál Surány, Napsugár tér

augusztus 18. 18:00 Szarka Miklósné Darvas Gyopár: A virágok feltámadása kiállítás Pócsmegyer Rendezvényközpont

augusztus 18. 20:00 Csík Zenekar koncert Pócsmegyer Rendezvényközpont

augusztus 19. Szent István napi futás –

augusztus 19. Strandfoci bajnokság Pázsit tó

augusztus 20. Terményvásár –

augusztus 27. 10:00–14:00. Suliindító Pázsit tó

Szervezők elérhetőségei

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

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

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

HÉTFŐ
 9:00 – 10:00 ...........  3-1-2 Meridián torna – Ági néni

SZERDA
   9:00 – 10:00 ...........  3-1-2 Meridián torna – Ági néni

CSÜTÖRTÖK
 17:00 – 20:00 .............................................  Nyugdíjas klub

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.

Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

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

Hétfő és Péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

Szerda 16:30 – 18:30

Társasjáték klub – Szőcs Péter

Könyv-cserebere
Ha nincs amit olvasnál vigyél egyet! 

Ha megosztanál egy jó könyvet hozz egyet! 
Nyitva az állandó programok időpontjában!
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott

Komora András
06-20/912-3197

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413 

06-26/301-743

Szentendrei Közjegyző 06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes 06-30/244-9546

Barangoló Óvoda 06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola 06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola 06-26/393-100

Pócsmegyer Rendezvényközpont 06-26/200-013

Nyugdíjas klub 06-20/325-1960

Posta 06-26/395-575

Takarékszövetkezet 06-26/395-003

ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38

Református Lelkészi Hivatal 06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia 06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal 06-20/886-1927

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

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

Ügyfélfogadás

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

Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Feladatkőr – ügyintéző Telefon E-mail

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

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

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

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

Pénzügy
Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

06-26/814-846

06-26/814-849

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó
(Építési és műszaki ügyek) 

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

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

Igazgatás 

(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

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

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

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

GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,

Tel.: 06-26/395-277 

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

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

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

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

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

ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12., 

Tel.: 06-26/387-030 

Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27., 

Tel.: 06-26/312-650

Hétvégén és ünnepnapokon: 

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

13:00 óra után a központi ügyelet

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

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

OEP támogatott rendelési ideje

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

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

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

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első 
órájában jelentkezzenek!

Magánrendelés:

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

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

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária

Pócsmegyer,  Ady E. u. 12.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.

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

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15., 

Tel: 06-70/369-1111

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

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

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

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*17:30 *17:35 – –

18:00 18:05 – –

18:30 18:35 – –

**19:10 **19:30 – –

**20:10 **20:30 – –

**21:10 **21:35 – –

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

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.

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

(telefonon az adott nap 17:00 óráig)

Hulladékgyűjtési rend 2017
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

Zöldhulladék gyűjtő zsákok 50 Ft áron, a Szelektív hulladék gyűjtő zsákok 
térítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:

Pócsmegyer Község Önkormányzata (Hunyadi utca 6.),

Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Dátum Kedd

JÚ
L

IU
S

július 4. Kommunális Zöld

július 8. Lomtalanítás –

július 11. Kommunális Szelektív

július 15. Veszélyes hulladék –

július 18. Kommunális Zöld

július 25. Kommunális Szelektív

A
U

G
U

S
Z

T
U

S augusztus 1. Kommunális Zöld

augusztus 8. Kommunális Szelektív

augusztus 15. Kommunális Zöld

augusztus 22. Kommunális Szelektív

augusztus 29. Kommunális Zöld

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

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

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

Kormányablak Tahitótfalu

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

Nyitvatartás:
Hétfő:  ............................... 7:00 – 17:00
Kedd:  ................................ 8:00 – 18:00
Szerda:  ............................. 8:00 – 20:00
Csütörtök:  ...................... 8:00 – 18:00
Péntek:  ............................ 8:00 – 16:00
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Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mon-
danivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; 

a sajtó- és szólásszabadság szellemében lapunkban helyt adunk 
egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek 
egyéb okok miatt  (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az 
újságból. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. 
Szerkesztőségünk fenntartja az írások szellemiségét nem érintő 

rövidítések és helyesbítések jogát.

IMPRESSZUM: 

Felelős kiadó: Pro Pócsmegyer Kft., 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6., 

E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu, Szerkesztő: Keresztes Jenő, 

Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest Megjelenik havonta 1200 példányban

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

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

Apróhirdetés

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