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Szent István ünnepi rendezvények
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Időpont: 2017. szeptember 8., 10:00 – 15:30 

Helyszín: Pócsmegyer Rendezvényközpont – Inkubátorház, 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.

• Cégeddel, termékeddel nagyobb piac felé nyitnál? • Van kifejezett külföldi célpiac, ahol megjelennél? 
• Nem tudod, kihez fordulj? • Már megvan a stratégiád, de van még kérdésed?

• Terveid vannak, de tapasztalatod még nincs? • Szeretnél szakértőkkel találkozni?
• Szereted a bensőséges hangulatú networking eseményeket?

Ez esetben Pócsmegyeren a helyed!

Pócsmegyer Inkubátorház a VG3 Consultinggal karöltve, rendszeresen szervez rendezvényeket, melyek célja az üzleti, piaci ismeretek 

bővítése kisvállalkozásoknak és startupoknak. Külön hangsúlyt fektetünk a kapcsolatépítésre és arra, hogy a vállalkozók és vállalkozni vágyók 

találkozzanak potenciális stratégiai partnerekkel, jövőbeli ügyfelekkel, működésüket támogató szakértőkkel.

A mostani, 2017. szeptember 8. napján tartandó rendezvényünket tematikusan a külföldi piacra lépés köré építjük.

Előadóink sorában tisztelhetjük e kérdés szakértőit, akik gyakorlati tapasztalatokkal segítik mindazokat, akik cégük külföldi terjeszkedésében 

gondolkoznak, legyen szó akár észak-amerikai, akár kelet-európai irányú növekedésről.

A témát nem csak szigorú szakmai oldalról közelítjük meg. Az ország legelismertebb protokollszakértője bevezeti a résztvevőket az üzleti 

protokoll alapjaiba, kitérve az egyes külföldi szokásokra, amelyekre érdemes fi gyelnünk üzleti útjaink és tárgyalásaink során.

Ahogyan korábban is, most is helyet kap az előadók között egy ígéretes startup, az innovatív fi ntech AML project, a Hydra fog bemutatkozó 

prezentációt tartani.

A részvétel ingyenes!

RÉSZLETES PROGRAM:

 9:30 – 10:00 Érkezés, regisztráció

10:00 – 10:40 Külföldi piacra lépés az ICT szektorban
Poór Károly ICT divízió vezető, IT sales szakértő – Magyar Nemzeti Kereskedőházak Zrt.

10:40 – 12:10 Az üzleti protokoll alapjai
Görög Ibolya ügyvezető, protokoll szakértő – G-Protokoll

12:10 – 12:25 Szünet

12:30 – 13:00 A Hydra AML fi ntech projekt prezentációja
Kürti László társtulajdonos, üzletfejlesztési vezető – HYDRA AML Ltd.

13:05 – 13:35 Kelet-európai piacralépési ismeretek az IT szektorban
Vörös Ákos ügyvezető, társtulajdonos, IT sales szakértő – BeSTrategies Kft.

13:40 – 14:10 Piacra lépési ismeretek az Egyesült Államokban és Kanadában
Anthony Kez alelnök – Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara

14:15 – 15:30 Kötetlen beszélgetés és networking

A rendezvényre regisztrálni lehet 2017. szeptember 7.-ig, 
a www.meetup.com/pocsmegyeri_innovacios_kozpont_rendezvenysorozat/  weboldalon,

a  prk@pocsmegyer.hu e-mail címen, vagy személyesen a Pócsmegyer Rendezvényközpontban. 
További információ a 26/200 013 telefonszámon.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÜLFÖLDI PIACRA LÉPÉS KONFERENCIA
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Adótartozás

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 79/2017.(VI.29.) 
Ök. sz. határozatával arról döntött , hogy 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 55/B. § (1) bekezdésében rög-
zített  jogával élve az önkormányzati adó-
hatóságnál helyi adó és gépjárműadó vo-
natkozásában az 50 legnagyobb összegű 
adótartozással rendelkező adózó magán-
személy és jogi személy nevét, lakóhelyét 
vagy székhelyét, és az adótartozás összegét 
féléves rendszerességgel a Pócsmegyeri 
Kisbíróban közzéteszi. A képviselő-testület 
felhatalmazta a jegyzőt a határozat végre-
hajtására. 
A közzétételre jelenleg az augusztus 13-án 
fennálló adótartozások tekintetében kerül 
sor az adóhatóság nyilvántartása alapján.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzati hírek

Változás
a csatorna ügyintézésben

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy

2017. szeptember 1-től 

Mócsai Zsuzsa munkaviszonya

az önkormányzattal megszűnik, a jövőben

nem áll rendelkezésükre 

csatornázással kapcsolatos ügyekben.

A szennyvízcsatornával kapcsolatos

kérdéseikkel, problémáikkal 

Takács József műszaki előadót kereshetik 

személyesen a Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási idejében, illetve telefonon.

Írásban, postai úton 

a Polgármesteri Hivatal címén,  vagy 

a muszak@pocsmegyer.hu e-mail címen.

Telefonszámai:

26/814-847 és 06-30/691-7837

Adózó neve Címe Összeg

Reményi Győző József 2017 Pócsmegyer Fürj utca 15  61 639 Ft

Királyné Kalocsa Annamária 2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 17.  68 000 Ft

Oravecz Edit 2017 Pócsmegyer, Kossuth út 28.  68 562 Ft

Kőrös Judit 1211 Budapest, 2.Rákóczi út 107-115.  69 113 Ft

Tánczos Gábor 2017 Pócsmegyer, Fürj utca 20.  69 200 Ft

Bonczók Norbert 8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. utca 7.  69 750 Ft

Gapanovics Vita 1136 Budapest, Hegedűs Gy. utca 8.  70 375 Ft

Tivadar Ágnes 2017 Pócsmegyer, Alma út 5.  71 230 Ft

Kis Jánosné 2017 Pócsmegyer, Körte utca 16.  73 233 Ft

Winkler Attila 2017 Pócsmegyer, Nárcisz út 22.  76 500 Ft

Béres Brigitta 2017 Pócsmegyer, Szegfű út 5.  76 500 Ft

László Annamária 2017 Pócsmegyer, Rozmaring út 17.  76 500 Ft

Domaniczky Zsolt István 2017 Pócsmegyer, Panoráma út 20.  76 500 Ft

Németh Tivadar 2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 26.  76 744 Ft

Németh László 1191 Budapest, Széchenyi utca 4.  77 280 Ft

Bugár Orsolya Viktória 2017 Pócsmegyer, Sziget út 42.  78 492 Ft

Bálint Lajos Csaba 2017 Pócsmegyer, Dózsa Gy. út 11.  78 728 Ft

Magomedova Svetlana 1138 Budapest, Népfürdő utca 17.  81 000 Ft

Pénzelik Gáborné 2017 Pócsmegyer, Galamb út 16.  82 450 Ft

Csiszár Jenő 8264 Szigliget, Réhelyi út 19.  93 750 Ft

Gábor György 2017 Pócsmegyer, Cseresznye út 1.  94 350 Ft

Hulik Katalin 2000 Szentendre, Toldi utca 2.  105 000 Ft

Sallós Lászlóné 2017 Pócsmegyer, Aranyhomok utca 2.  105 340 Ft

Tamás Zoltán 1119 Budapest, Etele út 71.  109 299 Ft

Hurme Satu Krisztina 2017 Pócsmegyer, Jegenye út 1.  112 060 Ft

Szabó Sándor Barnabás 1078 Budapest, Marek J. utca 28.  137 750 Ft

Tőke Ágnes 2017 Pócsmegyer, Vadrózsa utca 1.  140 000 Ft

Dr. Gálos Julianna 1205 Budapest, Bádogos utca 38.  146 250 Ft

Kováts Bojta 1195 Budapest, Petőfi  utca 7.  171 000 Ft

Eőry Botond Istvánné 2000 Szentendre, Patak Sor utca 3.  187 500 Ft

Kittler Andrea 1174 Budapest, Ferihegyi út 169.  193 500 Ft

Farkas Csaba 2000 Szentendre, Papszigeti út 10.  219 450 Ft

Novák Mihályné 1071 Bp, Peterdy utca 38.  243 000 Ft

Tankó Károly 2017 Pócsmegyer, Lejtős utca 12.  258 750 Ft

Kovács Zoltánné 1039 Budapest, Madzsar J. utca 5.  306 998 Ft

Tóth László 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 120.  315 000 Ft

Kuti László 1028 Budapest, Pinceszer utca 3.  334 912 Ft

Éva Gilbert Camer 0000 Pócsmegyer,  336 150 Ft

Lator Péter 2080 Pilisjászfalu, Szent István út 22.  537 500 Ft

Horváth Ferenc 2017 Pócsmegyer, Petőfi  út 13.  713 266 Ft

Rigóné Kovács Mónika 2017 Pócsmegyer, Rigó út 3.  749 795 Ft

Kelemen György 2017 Pócsmegyer, Mély út 23.  796 405 Ft

Szabó Zoltán 2017 Pócsmegyer, Margaréta utca 50. 1 571 255 Ft

Szabó Gábor F-67630 Scheibenhard 28 Rue Des Tirailleurs, 2 142 888 Ft

GOOD RENTING BÉRAUTÓ KFT. 2017 Pócsmegyer, Rigó út 8.  152 240 Ft

SONAVIKA KFT. 2017 Pócsmegyer, Jácint út 7.  154 491 Ft

MOTOROM KFT. 2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u 25.  277 965 Ft

QVALITY CONSTRUCTION KFT. 2017 Pócsmegyer, Tölgyfa út 3.  283 506 Ft

PEIKER ÉS TÁRSA KFT. 1146 Budapest, Thököly út 66.  452 850 Ft

GOLD-X SZOLG. ÉS KER. BT. 2017 Pócsmegyer, Rigó út 8.  635 333 Ft
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„Mindenki szeret olvasni, csak még nem 
mindenki találta meg a számára való köny-
vet.” Néhány hónapja találtam ezt a mon-
datot az interneten, azóta gyakran idézem. 
Sokan kérdezik tőlem, hogy járnak-e a 
könyvtárba, olvasnak-e még az emberek. 
Igen, sokan járnak a könyvtárba, és igen, 
sokan (a könyvtárba járóknál jóval töb-
ben) olvasnak. Nem csak a közösségi olda-
lak bejegyzéseit, hanem könyveket.
A tanulmányokat befejezve felnőtt ként az 
olvasás célja a szórakozás, a kikapcsolódás. 
Ha valaki erre ráérez, élete végéig fog olvas-
ni szabadidejében. Nagyon kevesen lehet-
nek azok, akik a szókincsük vagy a látókö-
rük bővülése miatt  olvasnak kimondott an; 
az se jut sokaknak eszébe, hogy az olvasás 
által csökken náluk az Alzheimer-kór rizi-
kófaktora. Pedig a kutatók bebizonyított ák 
mindezt és még nagyon sok más előnyét 
is. Az pedig mindegy, hogy történelmi 
regény, posztmodern epika vagy szakács-
könyv az olvasó számára való könyv. Nagy 
a választék, mindenki megtalálhatja azt, 
ami számára a leginkább megfelelő. 
Szeretem hallgatni, ha valaki örömmel me-
séli olvasmányélményeit. Köszönet Lange 
Csillának, hogy leírta lelkes gondolatait!

SCHANDL ESZTER

Fejős Éva regények

Azt a megtisztelő felkérést kaptam Eszter-
től a nyáron, hogy írjak a könyvtár részére 
egy kis könyvajánlót Fejős Éva regényei-
ből, hiszen majd minden részt olvastam, és 
könyvtárunkban is mindig keresem a meg-
jelent példányokat. Nagy örömömre eddig 
mindig találtam olvasnivalót.
Fejős Éva tökéletes program a nap leve-
zetéséhez, hétvégi borongós időben a 
pihenéshez, és általában arra az esetre, ha 
szeretnénk egy kicsit kikapcsolni a gon-
dolatainkat és eltávolodni a mindennapi 
teendőktől egy távoli, egzotikus világba. 
Számomra ezek a könyvek adják ezt a 
plusz kikapcsolódást, és a munka utáni fel-
töltődést. De természetesen nyaralás alatt  
is kötelező olvasmány!
Fejős Éva minden könyvében egy távoli 
ország egzotikus tájaira kalauzolja az ol-
vasót, mindezt olyan közegbe helyezve, 
hogy simán bele tudjuk képzelni magun-
kat a hősök mindennapjaiba, mert mindig 
olyan környezetet választ, ahol bármelyi-

künk élhet. A történetek mindig lebilin-
cselően izgalmasak, és általában ha sikerül 
jobban belemerülni az olvasásba, szinte 
lehetetlen letenni a könyvet. Számomra az 
is nagyon érdekes, hogy Éva szemüvegén 
keresztül igazán nem hétköznapi szakmák-
ba is betekintést nyerhetünk, mint pl. az 
optikus („Mert nekünk szeretnünk kell 
egymást”), a világhíres divatmodell („Ban-
kok tranzit”), a hotel menedzser („Hotel 
Bali”) vagy a plasztikai sebész („Hotel 
Bali”, „Eper reggelire”).
A hősök ugyanakkor igazán hétköznapiak 
hétköznapi problémákkal, nagyon életsze-
rűek, akár a szomszédaink vagy akár saját 
magunk is lehetnénk. A történetek Buda-
pestről indulnak, és annyira jól körülírtak 
és hétköznapiak, hogy olvasás közben 
szinte érezni a kávé illatát a budapesti ká-
vézókban („Eper reggelire”), a virágillatot 
a városligeti séta közben („Hotel Bali”), 
vagy a vasárnapi ebéd illatát („Nápolyi va-
káció”). Nekem nagyon tetszik az is, hogy 
minden történetbe belecsempész egy ko-
rábbi kötetben említett  főhőst mint „mel-
lékszereplőt”, így újra megtudhatunk vala-
mit a korábban kedvelt szereplő életéről.
Kedvcsinálónak az egyik kedvenc könyve-
met ajánlom, ami a megjelent kötetek kö-
zül a korábbi évekből való, ez a „Nápolyi 
vakáció”.
A könyv azért áll nagyon közel a szívem-
hez, mert már a címből is sejtjük, hogy 
Olaszországban játszódik, ahonnan na-
gyon kellemes és izgalmas élményeim 
vannak. A történetből maradéktalanul 
átjön az olasz életérzés, ami az olasz em-
berek könnyedségét, az ételek és ízek sze-
retetét, a napfényt , a tengert és a divatot 

jelenti.  „Dolce fa niente”- avagy édes sem-
mitt evés- ahogyan az olaszok mondják.
A könyv hősnője Ladányi Niki, aki új-
ságíróként keveredik egy olaszországi 
divatház menedzsere közelébe, amikor 
Nápolyba utazik az édesanyjával egy érde-
kesnek ígérkező újságcikk miatt .
A könyv visszatekintés is az édesanya di-
ákkori olaszországi útjára is, ahol élete 
szerelmével ismerkedik meg, de az élet 
elsodorja a két embert egymástól, és 30 
év után Nápolyban találkoznak ismét. 
Nikit mindeközben egy korábbi ellen-
sége is üldözőbe veszi, aki a lánynak kö-
szönheti bebörtönzését, ezért a történet 
egy része Budapesten játszódik, ahol Niki 
nagyanyjával is találkozhat az olvasó, mint 
magánnyomozóval. A story tehát 3 gene-
ráció történetét írja le, ami Budapestről a 
mindennapjainkból indul és egyszer csak 
a Nápolyi öbölben találja magát az olvasó 
egy olyan szövevényes történetben, hogy 
sokáig tényleg nem lehet tudni, hogy mi 
lesz a történet vége. A budapesti február-
ban egy krimibe illő történetbe csöppe-
nünk, ahol Niki exbarátja, nagyanyja és 
üldözője is feltűnik. Majd egyszer csak a 
napfényes Nápolyi-öbölben találjuk ma-
gunkat, ahol a prémium divatvilág és par-
fümök és persze az olasz emberek világá-
ból ismerhetünk meg egy szeletkét.
Egy szó mint száz, aki igazán könnyed 
olvasnivalót keres a kikapcsolódáshoz, 
annak jó szívvel ajánlom Fejős Éva bár-
melyik kötetét, és bárhol elkezdheti, mert 
-habár a történetek egyes részei visszautal-
nak más könyvben olvasott  storyra –, ez 
csak akkor derül ki ha mindet elolvassuk.

LANGE CSILLA

Gondolatok a könyvtárból
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„Egy, kett ő, három, négy, te kis cipő hová mégy?
Kipp-kopp, kopogok, óvodába indulok.”

(MONDÓKA)

Lassan vége a nyárnak, a feltöltődés, pihe-
nés időszakának, és kezdődik a szep tember. 
Húsz gyereknek intett ünk búcsút a 2016-
2017-es nevelési év végével, ők szeptem-
bertől iskolások lesznek, helyükre új gyer-
mekeket várunk. Számukra hamarosan 
mindennapos lesz majd, hogy reggelente 
óvodába indulnak szüleikkel. Reméljük, 
hamarosan eljön az idő, amikor a beszokta-
tási időszak nehézségein túljutva, örömmel, 
vidáman kopognak majd a kis cipőcskék az 
óvoda felé! Sokszor tapasztalom, hogy a 
szülőknek, különösen az édesanyáknak leg-
alább olyan nehéz az óvodakezdés, mint a 
gyerekeknek. Fontos számukra, hogy meg-
ismerjék a pedagógusokat, akikre a gyer-
meküket bízni fogják, hogy meggyőződje-
nek róla, hogy biztonságos, gyermekbarát 
az a hely, ahol a legfontosabb kincsükre 
vigyázni fognak napközben. A megismer-

kedést, a bizalom kialakulását elősegítendő 
idén szeptemberben is megrendezzük az 
„Alma-napot”, amely egy családi délután, 
amikor szülő, gyerek, pedagógus együtt  
játszhat, ismerkedhet egymással. Ezen kívül 
több családi kézműves délutánt is szerve-
zünk a nevelési év folyamán. Szeretnénk, ha 
színesen, élménydúsan telnének a hétköz-
napok az óvoda falai között , ugyanakkor 
arra is törekszünk, hogy a tevékenységek, 

amelyeket a gyerekek számára szervezünk, 
sokoldalúan járuljanak hozzá a fejlődésük-
höz. A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is 
lesz logopédiai foglalkozás azoknak a gye-
rekeknek, akiknek ez szükséges. Lesz hitt an 
foglalkozás is, továbbá Ági néni az idén is 
mindent meg fog tenni annak érdekében, 
hogy minél több gyerek megszeresse, 
megtanulja a néptánc alapjait. Az idei évtől 
szeretnénk beindítani egy tartásjavító, moz-
gásfejlesztő tornát is a gyerekek számára a 
mindennapos mozgásos tevékenységeken 
túl. Lesz sok mese, vers, ének és természe-
tesen sok-sok játék, hiszen a saját és mun-
katársaim meggyőződése is az, hogy ez a 
legfontosabb az óvodás gyerekek számára. 
Kedves pócsmegyeri óvodások, használjá-
tok még ki azt a néhány napot, ami még van 
a nyárból! Futkározzatok a Duna parton, 
másszatok fára, fürödjetek a tóban!
Szeptemberben pedig várunk benneteket 
az óvodában!

NAGY KORNÉLIA – ÓVODAVEZETŐ

Nagy lendülett el indult az újjászervezett  
Nyugdíjas klub élete a májusi alakuló ülés 
után. Még meg sem történt a választás a 
klubbeli funkciók betöltésére, amikor a klub 
későbbi elnöke a Szigeti majálison remekelt 
főzőtudományával. A nagy kondér gulyás 
gyorsan elfogyott . A majálison nagy sikert 
aratott  Borszéki Att ila beváltott a ígéretét, és 
július 8-án a Nyugdíjas klub tagjait és ven-
dégeiket szórakoztatt a a Pázsit-tavi büfében. 
Megérdemelten kapott  nagy tapsot a hálás 
közönségtől.
Szerencsére nem kellett  sokáig várnunk a 
következő fülbemászó zeneszóra, hiszen 
Vitályos László és barátai játszott ak öröm-
zenét július 22-én, ugyanott  a tónál, a büfé 
területén. Előadásuk mindenki számára 
ingyenes volt. A remek ritmusú zene meg-
mozgatt a idősek-fi atalok lábát egyaránt, és 
nagyon sokan perdültek táncra.
Nem szeretnénk idegen tollakkal ékesked-
ni, hisz ez az alkalom Vitályos Lászlóék fel-
ajánlása volt, de az oda ellátogató nyugdíja-
sok is nagy élvezett el hallgatt ák a muzsikát, 
és korukat meghazudtolva táncoltak. Az 
MP3 zenekar koncertje július 28-án, már 

elnökünk, Klibán Vendel kapcsolatának 
köszönhető. Nem voltunk igazán tisztában 
a zenekar nevének jelentésével, de meg-
szólalásukkor kiderült, hogy az egyik leg-
nagyobb énekes és zeneszerző Máté Péter 
előtt  tisztelegnek monogramjával. Remek 
hangversenyt hallott unk, még aki nem tán-
colt, az is kézzel-lábbal verte a taktust.
Nagy készülődés előzte meg az augusztus 
4-én és 5-én az önkormányzat által meg-
rendezett  Surány Fesztivált, melynek bár 
idén ünnepeltük 10. születésnapját, de ép-
pen olyan friss és szórakoztató volt, mint a 
korábbi években. Egyútt al megnézhett ük 
Gyimesi János fényképkiállítását a surányi 
Civilek házában a korábbi fesztiválokról.
A Fesztiválra a Nyugdíjas klub is kitelepült. 
Pénteken lilahagymás zsíroskenyérrel és 
szendviccsel vártuk a korgó gyomrú feszti-
válozókat, akik hálásak voltak ezért. Szom-
baton a zsíros kenyér mellett  két nagy kon-
dér gulyás is főtt  klubunk jóvoltából, mellyel 
hasonlóképpen osztatlan sikert aratt unk. 
Augusztus 18-án egészen különleges él-
ményben volt része annak, aki a Borzsák 
Enikő által szervezett  „Virágok feltámadása” 

című kiállítás megnyitóján, majd utána a 
Csík zenekar hangversenyén részt vehetett . 
E két csodás alkalomnak ismét csak élvezői 
voltunk, nem szervezői.
Nagy várakozás előzte meg a szigetmo-
nostori lecsófesztivált augusztus 19-én, 
melyre kedves meghívást kaptunk az ott ani 
Nyugdíjas klubtól, és melyet örömmel el 
is fogadtunk. Nagyon kedves fogadtatás-
ban, gondos kiszolgálásban volt részünk, és 
örömmel ismerkedtünk meg a klub tagjai-
val. Ezúton is köszönjük a szíves vendéglá-
tást. Remek volt a lecsó!
Augusztus 20-án kivételesen a klub tagjai 
számára ízletes, rendkívül fi nom halászlé 
készült Horváth László szakácstudományá-
nak köszönhetően.
A további programok egyelőre a tervezés 
stádiumában vannak, úgy, mint a szüre-
ti felvonulás és mulatság, – itt  az időpont 
kétséges. Később a cserkeszőlői kirándulás 
várható, illetve tervezünk egy kirándulást a 
Tatai tóhoz a madárvonulás idején.
Megbeszélés a klubtagok részére szeptem-
ber 7-én 17 órakor a PRK-ban

CSEMYK

Barangoló Óvoda

Beszámoló a Nyugdíjas klub nyári programjairól
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„Ha élet zengi be az iskolát…”

Van, aki titkolja, van, aki tagadja, de azt 
hiszem, ennek ellenére nyár végére min-
denki várja az iskolakezdést. A szülők meg-
nyugszanak, hogy a partt alan szabadság 
után gyermekük jó helyen lesz, a tanulók 
pedig várják a barátokkal (esetleg a peda-
gógusokkal) való találkozást. Nyáron az 

iskolánk épülete csendesen szendergett , 
s álmából felkelve örömmel vett e észre, 
hogy kifestett ék az osztálytermeit, s tiszta, 
csillogó rend várja a lelkes diákokat.
Örömhír, hogy az első és másodikos évfo-
lyamosok is szép, új helyen kezdik meg a 
tanulmányaikat Pócsmegyeren. 
Egész nap ott  tanulnak, étkeznek, nem kell 
a székhely épületbe lebuszozniuk délutá-

nonként. A felszabaduló időt játékkal, ki-
kapcsolódással tölthetik. Egyedül azoknak 
a tanulóknak kell majd utazniuk Szigetmo-
nostorra, akik hangszert is tanulnak a mű-
vészeti iskolánkban.
A nyár végén több új kollégát is üdvözöl-
hetünk a tantestületünkben. Reméljük, ha-
marosan ott hon érzik magukat, és öröm-
mel készülnek nap, mint nap a tanításra. Új 
diákok is érkeztek hozzánk, akik egy kicsit 
talán még bizonytalanul tekintenek a jövő 
felé, de bízom abban, hogy hamar beillesz-
kednek az osztályközösségekbe.
A tanév során pedagógusaink sok érdekes 
programmal készülnek, hogy a gyerekek 
számára öröm legyen a tanulás, de ez egye-
lőre legyen titok.
Az iskola tehát felkészült, s várja a lelkes di-
ákok seregét.
A tanév megnyitásaként, minden kedves 
tanítványunknak, szüleiknek, nagyon szép, 
élményekben gazdag, sikeres tanévet kívá-
nok az alábbi gondolatt al:

„A kihívások azért vannak, hogy tanítsanak 
nekünk valamit, erősebbé tegyenek és megin-
gassák azzal kapcsolatos hiedelmeinket, hogy 
mit vagyunk képesek legyőzni és mit nem. 
Amikor megértjük, milyen célt szolgál az előt-
tünk álló kihívás, akkor feltárul előtt ünk az 
igazság : akadályok nem léteznek, csak lehető-
ségek, melyek által fejlődni tudunk.”

(Yehuda Berg )
SZENTE SÁNDORNÉ – INTÉZMÉNYVEZETŐ

180 tanítási nap vár a diákokra
A 2017–2018-as tanév első tanítási napja 
2017. szeptember 1. (péntek), az utolsó ta-
nítási napja 2018. június 15. (péntek).
A tanítási napok száma 180, a nappali tago-
zatos szakgimnáziumokban 178, a gimná-
ziumokban, szakközép- és szakiskolákban 
179. A végzős középiskolások 2018. május 
3-án mennek utoljára iskolába.
A 2017–2018-as tanév első féléve 2018. 
január 26-ig tart, az iskolák február 2-ig 
értesítik a tanulókat és a szülőket az első 
félévben elért tanulmányi eredményekről.
Tanítási szünetek
Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. 
november 3-ig tart. A szünet előtt i utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2017. nov-
ember 6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. 
január 2-ig tart. A szünet előtt i utolsó taní-
tási nap 2017. december 22. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2018. január 
3. (szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 
2018. április 3-ig tart. A szünet előtt i utolsó 
tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2018. április 
4. (szerda).

FORRÁS: 
HTTP://EDULINE.HU/KOZOKTATAS/2017/6/17/ILYEN_

LESZ_A_20172018AS_TANEV_35G9CD:

Zöldsziget Körzeti Általános Iskola

A 2017–2018-as tanév
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Először szeretném megköszönni az ön-
kormányzat közterületen dolgozó mun-
katársainak a segítséget. Mucha István, 
Szalai Sándor és Németh István, valamint 
Bodor Róbert közterület-felügyelő ajándé-
ka 1-1 üveg eperbor, az Epermester Pincészet 
felajánlásából. Köszönjük az önkormányzat 
együtt működését, amire továbbra is számí-
tunk!
Most azokról a munkatársaimról szólnék, 
akik sokat hozzátett ek a program működé-
séhez. A hirdetőtáblánkat köszönöm a terve-
zőnek, dizájnernek és asztalosnak, Várnoki 
Mónikának, aki egy üveg eperbort, valamint 
egy rendhagyó múzeum páros belépőjét kap-
ja ajándékba. A belépő a szentendrei Retro 
Dizájn Center ajándéka.
Amikor a homokos strandon valaki ösz-
szetörte a „Szemét helye” táblát, a soron 
következő díjazott  jelentkezett , hogy az újat 
rögzíti. Megkértem, hogy próbálja meg az 
általam elképzelt köztéri hamutartók ki-
helyezését is megoldani. Odaadtam neki a 
fi lmesdobozokat, és két nap múlva színre fúj-
va, tartókonzolokkal felszerelve hozta vissza, 
hogy jó lesz-e így, és hogy hová tegyük. Az 
elkészült darabok ki is kerültek a közérthez és 
a homokos strandra. Köszönöm a munkáját 
és kreativitását Kökény Ákosnak, egy üveg 
eperborral, valamint a Retro Dizájn Center 
múzeumi belépőivel.
A hirdetőtáblán láthatjátok a „Köszi, 
önkéntes!” logót, amely a díjakon is megjele-
nik. Az ötletgazdag logó tervezője: Mwajas 
Kriszta. A díj neve is az ő gondolata volt. 
Munkáját egy üveg eperborral szeretném 
megköszönni, valamint egy kétszemélyes 
ebédmeghívással, amely a horányi Kacifánt 
Terasz felajánlása. Amikor tavaly közzétett em 
az első felhívást, hogy „fogadjuk örökbe” az 
utcákat, nem tudtam, hogy milyen fogad-
tatása lesz az ötletemnek. Meglepetésemre 
valaki rögtön mellém állt, és vállalt egy ut-
caszakaszt. Árkosi László volt az első, aki a 
programhoz csatlakozott . A „Köszi, önkén-
tes!” logóval ellátott  pólókat, azaz a díjat ön-
kormányzatunk ajánlott a fel a díjazott aknak. 
A díjat Gombás Jenő alpolgármester úr adja 
át. Én pedig szeretném a munkáját megkö-
szönni egy kétszemélyes biliárd bónusszal, 
amelyet a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda 
és Szabadidőközpont ajánlott  fel, valamint a 
szentendrei Szamos Marcipán ajándékutal-
ványával. Ezen felül a Szamos Marcipán min-
den díjazott nak felajánlott  egy-egy belépőt a 

szentendrei Marcipán Múzeumba.
A Megyeri fasor külső része mindig nehéz 
hely volt, az autókból sokszor dobáltak ki 
mindenfélét. Azonban amikor teli szeme-
teszsákok jelentek meg az út szélén, a most 
következő önkéntesnél elszakadt a cérna, 
egyéni harcba kezdett  a szemetelővel. Felira-
tokat tett  a kidobott  zsákokra: „Ez egy primi-
tív ember szemete”. Ez az önkéntes: Viszota 
Orsolya. A pólót alpolgármester úr adja át, 
én pedig szeretném a munkáját megköszönni 
egy ötszemélyes bowling bónusszal, amelyet 
a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Sza-
badidőközpont ajánlott  fel.
A térképen látszik, hogy a surányi utcák sok-
kal inkább örökbefogadott ak, mint a pócs-
megyeriek, azonban ott  is van valaki, aki 
önzetlenül felajánlott a a munkáját. Ő volt a 
Szezonnyitó Szemétszüret szervezője: Bana 
Erzsébet. A pólót alpolgármester úr adja át, 
én pedig a munkáját egy kétszemélyes ebéd-
meghívással szeretném megköszönni, amely 
a visegrádi Reneissance étt erem felajánlása. 
Van egy utca Surányban, amely igen hosz-
szú, ráadásul igen szemetes is volt. Az egyik 
önkéntes örökbe fogadta, és azóta nyugodt 
vagyok a Tulipán utca felől, hiszen tudom, 
hogy Kovács Olga rajta tartja a szemét. A 
pólót alpolgármester úr adja át, én pedig 
szeretném a munkáját megköszönni egy 
kétszemélyes uszoda- és wellnessbelépővel, 
amelyet a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda 
ajánlott  fel.

A Duna sétány Surány másik problémás he-
lye. Amikor a következő önkéntes elvállalta 
ezt a szakaszt, tudta, hogy kemény munka 
lesz. Történt egy este, hogy valaki jelezte, az 
általa kitett  zsáknak lába kelt, és nagy szemét-
kupac keletkezett  a helyén. Írtam neki, és há-
rom perc múlva válaszolt: „küldetés teljesítve, 
új zsák kirakva, szemét összeszedve”. Aki az 
ott hona és a szemeteszsák közti távolságot 
három perc alatt  teljesíti: Gresó Marcela. A 
pólót alpolgármester úr adja át. Mindannyi-
unk nevében nagy köszönet jár a fáradozá-
sáért, és a Rosinante Vendéglő ajándéka egy 
kétfős, 3 fogásos vacsora.
A különdíjasunk nem is önkéntes, mégis 
olyat tesz, amire csak ennyit lehet monda-
ni: le a kalappal! A nyári szezonban a saját 
utcájában többször is mindenki előtt  le-
vágja a füvet a fűkaszájával. Kérdezni nem 
kérdez, köszönetet nem vár. Nagyon sok 
ilyen emberre lenne szükség, aki a szűkebb 
környezetében meglátja a feladatot, és azt 
nem kerülgeti, hanem szó nélkül meg-
csinálja. Az idei különdíjasunk: Szilágyi 
Gábor. A pólót Németh Miklós polgár-
mester úr adja át, én pedig szeretném a mun-
káját megköszönni egy tízezer forintos aján-
dékutalvánnyal, amelyet a tahitótfalui Öreg 
Fűrész Kft . ajánlott  fel.
Végül elérkeztünk azokhoz, akik a jövőt je-
lentik: a gyerekekhez. Mindkett en segített ek 
a májusi szemétszüreten. Jó példát látt ak 
maguk előtt , mert a szüleik, nagyszüleik is 
önkéntes utca-örökbefogadók. Az idei év 
„Köszi, önkéntes!” junior díjasai: Rácz 
Bodza és Zákány Ákos. A pólót polgár-
mester úr adja át, én pedig szeretném az ő és 
családjaik munkáját megköszönni egy-egy 
családi belépővel, amelyet a Természett u-
dományi Múzeum, valamint az Aquaworld 
Resort Budapest ajánlott  fel a díjazott aknak.

TOPITS JUDIT BESZÉDE, 
AMELY AZ IRÁNY SURÁNY FESZTIVÁLON HANGZOTT EL, 

2017. AUGUSZTUS 5-ÉN

Köszi, Önkéntes! díjak
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Bevallom, soha nem látt am a drótostótot 
munka közben, csak a hangját hallott am: 
drótozni, fotózni való! Ballagott  a mesz-
sziről jött  ember az úton és hangos szóval 
kínálta a munkáját, szaktudását. A drótos 
eltörött  cserépedények orvosa volt. Régi 
falusi háztartásokban sok az égetett  cserép-
tál, köcsög, bödön. Ha baleset érte a ked-
ves tulipános mosogató vajlingot, akkor 
gondosan összegyűjtögett e a háziasszony 
a ripitt yára törött  edény legkisebb darab-
káját is és várta a drótost. Lisztes csirizzel 
illesztett e össze a darabokat, és vékony haj-
lított  drótból szoros összefogó hálót font 
köréje. Öregszülék elbeszéléséből tudom, 
hogy így működött  az edények doktora. 
Kezembe foghatt am olyan edényt, ami jó 
pár évig szolgált a megorvoslás után.
A zománcos edények elterjedése véget 
vetett  a szakmának, a drótostót üvegestót 
más elfoglaltság után nézhetett . Az üvege-
zést is a messzi hegyek közül jött  Szlovák 
vándoriparosok végezték, hátukon cipel-
ték a gondosan csomagolt üvegtáblákat. 
Kisebb városkákban is üveges képkeretező 
műhelyek nyíltak , így hát befellegzett  a 
vándor iparnak. A mondás azonban fenn-
maradt, ha valami nemszeretem dolog tör-
ténik az emberrel, így kiált fel: Na, ez úgy 
hiányzott  nekem, mint ablakos tótnak a 
hanyatt  esés!
A zománcos lábos, fazék is kilyukadhat, 
így azt is javítani kell. Gazsi-bátyó a cigány 
ezermester lett  a drótos utódja szülővá-
roskámban. Drótosnak mondtuk, pedig 
cserépedényeket nem forrasztott . Lábos, 
fazék, ha elejted, nem törik, de lepatt an a 
zománc és előbb-utóbb kilyukad. Jöjjön 
be Gazsi! – és Gazsi jött . Lekuporodott  
egy sámlira, a háti batyuból előkerült szer-
szám, bádog és ügyes kis foltot szerkesztett  
a beteg edényre. Darab szalonna, pár forint 
volt a bére.
Látt am drótost Lengyelországban is. Vasúti 
restiben üldögéltem vonatra várva, amikor 
betoppant a drótos, egy nagy bajszú atyafi . 
Lerakta a háti batyut egy üres asztal mellé, 
rendelt egy adag húsos káposztát, kenye-
ret, és nekiállt lakmározni. Az első falat 
előtt  volt egy kis ceremónia, amit én tátott  
szájjal fi gyeltem. Elővett  a hátiból egy félli-
teres bontatlan vodkás üveget, komótosan 
lecsavarta a kupakot és klutt y – klutt y egy 
húzásra kiitt a felét. Jóízű falatozás után le-
húzta a maradék vodkát, rágyújtott , hátára 

kapta a csörömpölő mesterségét és egye-
nes biztos léptekkel távozott . Ez igen! Ezt 
nem tudnám utánozni, az első adag vodka 
után beesnék az asztal alá. Nem is lennék 
én jó drótosnak.
De söprögetek én a saját házam tájékán. 
Családomban illendő dolog szakmát ta-
nulni, később, ha van a delikvensben di-
namit tanulhat tovább, lépegethet az értel-
miségi pálya felé.
Én a hídépítő lakatosságot tanultam, 
öcsém a szerszámkészítő szakmát.
Mesélem előbb az öcsémet. Ő már sze-
gény nem él, a pócsmegyeri református 
temetőben alussza örök álmát. Sírkövén a 
neve előtt  ott  van a két betű: Dr. 
De becs szóra nem erre volt büszke, sokkal 
inkább arra, ha vasból-fémből kellett  vala-
mit készíteni nem jött  zavarba, vasas iparos 
embernek tartott a magát.
De hopp! Álljon meg a menet! Édesapám 
nem maradhat ki a sorból, hiszen őbenne 
igazán buzgott  a szakmai öntudat, sőt a 
gőg és a kevélység.
Kőfaragó kőműves volt őkelme. Régi szép 
időkben a hidak pillérei és a hídfők szépen 
faragott  kőből épültek, és nem betonból 
kiöntve, mint manapság.
Híres kőfaragó mesterek a nagymarosi 
sváb iparosok, apám tőlük leste el a szak-
mai fogásokat. Gyakran emlegett e a nagy 
neveket és viselt dolgaikat.
Mert mit csinál a hídépítő, ha beesteledik? 
Már magamról is beszélek, elmegy a kocs-
mába. A család távol, a kocsma közelebb. 
Egy-két lángos sörrel, sőt sörökkel leöb-
lítve. Unatkozó leányzó, szépasszony is 
előkerül valahonnan és mindig megjelenik 
egy féltékeny férj, vagy irigykedő helybéli 
legény, és kész a baj.
Annál inkább énekeltük nagy hetykén a 
nótánkat:

Nem fúj a szél itt  a kikelet
Nem fázik már a hidász gyerek
Egész éjjel a lányok után jár
Nappal a híd mellett  szundi-szundikál

Lépek egyet. Nézzük az úszómestert. 
(Ilyen is van a családban)
Hogy ez nem szakma? Dehogynem! Hi-
szen emberi életek vannak rábízva.
Figyeljük a mestert munka közben: nem 
tanítgat ő úszni senkit, nem az a dolga. 
Üldögél vagy járkál az úszómedence kör-
nyékén és árgus szemmel fi gyeli a vízi 

népséget. A gyerkőcök, vagy is a fi úk, nem 
férnek a bőrükbe. Ha elfajul a hancúrozás, 
előkapja a sípot és az ujjával megfenyegeti 
a magáról megfeledkezett  legénykét.
Hófehér porcelán nadrág és trikó, napbar-
nított  szőrös férfi as idomok, szóval az úszó-
mester egy jelenség. Életet ment (mindig 
akad egy-két szerencsétlen fuldokló) és 
fi gyelmeztet, ha szükséges.
A handyman magyarra fordítva ezer-
mester sok mindenhez ért, semmi nem 
fog ki rajta. Bárcsak én is elmondhatnám 
magamról! A handyman igazi amerikai 
foglalkozási ág, megél belőle, aki ügyesen 
műveli. Egyik válfaja az ERŐS EMBER in-
tézménye. Az erős embert akkor hívják, ha 
valamit hirtelen kellene elvégezni, valamit, 
amihez nincs elég erőnk. Telefonon hívod 
az erős embert, percek alatt  elvégzi, ami te-
hetetlenségedben kifogott  rajtad. Felveszi 
a tiszteletdíjat és már ott  sincs. Természe-
tesen nem hívhatod ki azért, hogy pofozza 
meg az utálatos szomszédodat, de tanúja 
voltam amint egy fürdőkádba szorult elhí-
zott  szomszédot népes családja képtelen 
volt szárazra vontatni, az erős ember kirán-
tott a az ipsét, mint dugót az üvegből, taps, 
hajlongás,ováció, tiszteletdíj és kész.
Az ügyes ezermester akár életet is menthet, 
szolidabb esetben becsületet. Mondanék 
erre egy példát, ami még a nagy háború 
idején történt. Szülővároskámban már hal-
lott uk az ágyúszót Debrecen felől. Várható 
volt, hogy egy-két hét múlva ránk zúdul a 
haddelhadd, megjelennek a "felszabadí-
tók".
A győztes seregek katonáinak kedvelt szó-
rakozása meggyalázni az ellenség asszo-
nyait, lányait.
Édesanyám fi atal szépasszony, nagyma-
ma tudta, hogy a becses portékára vi-
gyázni kell. Áthívta a közelben lakó ezer-
mestert, – nagyanyám szavaival élve a 
MEHANIKUST, és megkérte fűrészelje ki 
a hátsó udvarra néző ablakból a vaspálcát, 
hogy anyám menekülni tudjon, ha a szük-
ség úgy hozza. Sokszor úgy hozta! Ha el-
múlt a veszély, nagyi ököllel megdöngett e 
a hátsó falat: hazajöhetsz lányom.
Ezerféle hasznos szép szakma van a vilá-
gon, most csak ennyiről szóltam. Jó egész-
séget kedves mindnyájuknak.

ASZTALOS LAJOS

Drótostót – üvegestót
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Vannak macskapártiak és kutyabarátok. Én 
mindkét állatot kedvelem. Egy kutya mégis 
nagy fájdalmat okozott  nekem. Nem fi zikai 
fájdalmat, mert nem engem tépett  szét, ha-
nem a barátomat. 
Ez a történet is Surányhoz kötődik.
Tíz éves lehett em, amikor a Hóvirág utca 
lejtőjén elkaptam egy fi atal mezei nyulat. 
A nyulak hátsó lábai hosszabbak, erőseb-
bek az elsőknél. Talán azért fejlődtek így 
az evolúció során, hogy a dimbes-dombos 
tájakon előnyhöz jussanak üldözőikkel 
szemben a lejtőkön felfelé. Lefelé viszont 
ügyetlenebbek, előfordul, hogy keresztül-
bucskáznak a fejükön.
Így történt akkor is, amikor kertünkkel 
szemben észrevett em a vadnyulat, és utána 
szaladtam. A mező felé vett e az irányt. A 
lejtőn futott  előtt em, megbotlott , én ráve-
tett em magam. Sikerült megfogni. Kis teste 
remegett  a kezeimben.
Szüleim sziesztáztak, de nem bírtam kivárni, 
amíg maguktól felébrednek, beállított am 
hozzájuk vadász-zsákmányommal. A nyu-
lacska nem lehetett  több egy kilónál, pely-
hes szőre volt, félősen pislogott , és mókásan 
mozgatt a orrocskáját. Apám vett e észre, 
hogy szegénykének kifi camított am az egyik 
hátsó lábát. Egyéb baja nem történt.
– „Na, most mit kezdjünk vele?” – tett e fel a 
logikus kérdést apám.
– „Én szeretném megtartani, meggyógyítani 
és felnevelni.” – mondtam, és még hozzátet-
tem – „Hozok neki minden nap friss füvet, 
levelet, és vehetnénk fejes káposztát, meg 
répát is.”
– „És pórázon fogod tartani, mint egy ku-
tyát?” – tett e fel apám a második logikus 
kérdését.
Persze zavarba jött em. Anyámnak villant be 
a megoldás. A ház mögött , kátránypapír alatt  
évek óta porosodott  egy rakás cserépléc.
– „Józsikám, te olyan ügyes vagy. A maradék 
lécekből össze tudnál szögelni egy ketrecet. 
Isti majd segít benne.”
– „De jó lenne!” – kiáltott am fel örömöm-
ben, és anyám nyakába ugrott am volna, ha 
nem éppen a nyuszit ölelem magamhoz. 
Aztán esdeklőn kérdeztem apámtól – „Ugye 
meg tudod csinálni?”
Apám, aki saját kezével épített e surányi nya-
ralónkat, meg tudta csinálni.
A kedvemért, mert a hétvégi pihenését cse-
rélte barkácsolásra. Másnap, vasárnap délre 
elkészült a ketrec.

A ketrec aljára tyúkháló került, hogy a nyu-
szi tojások kiessenek, és a pisi is távozhas-
son a homokba. Néhány centis lábakon 
állt, hogy könnyen alányúlhassak lapátt al, 
ha összegyűlik az ürülék. Tetejére deszka 
került, és az elejére zsanéros, riglis ajtót is 
eszkábált apám. A lécek között  annyi rést ha-
gyott , hogy a nyúl feje nem fért át, viszont be 
lehetett  tenni répát, füvet, káposztalevelet.
Szüleim vasárnap este megígértett ék velem, 
hogy rendesen gondját viselem a nyuszi-
nak, és mindenben hallgatok nagyanyámra, 
akinek felügyeletével nyaraltam Surányban.
Három hét gondtalanul telt. A barátaim is 
megcsodálták vadnyulam, és felváltva hoz-
tak zöldséget az etetéshez. A nyuszika kez-
detben kaparászta börtönének rácsait, de 
néhány nap után megbékélt a helyhez kö-
tött séggel, velem is kezdett  megbarátkozni.

Látványosan növekedett , harmadik hétre 
közel duplájára. Apám kezdte beadagolni, 
iskolakezdés előtt  meg kell válnom a nyu-
szitól. Persze látt a rajtam, nem örülnék, ha 
augusztus végén, egy vasárnapi ebéd alkal-
mával vadnyúl pörköltet tálalna fel, ezért 
belement, hogy eleresszük. A hátsó lábfi ca-
ma két hét alatt  rendbe jött , így nem féltem 
att ól, hogy bicegni fog, amikor szabadon 
engedjük.
A harmadik hétvége utáni hétfő éjjel tör-
tént, amire senki sem számított . A nyúlket-
rec a ház ablak nélküli fala mellett  volt, mi 
nagyival a másik oldalon aludtunk. Nem 
ébredtünk fel. A nyulak nem tudnak segít-
ségért kiáltani.
Ahogy addig is minden reggel, első utam 
kis barátomhoz vezetett . Ereimben meghűlt 
a vér, amikor ránéztem a ketrecre. A ketrec 
fel volt borítva. Az alján a tyúkháló feltépve, 
a nyuszi sehol. Néhány szőrpamacs, és vér-
folt jelezte, megküzdött  az életéért.
Nyilvánvaló volt, egy nagyobb kutya tá-
madt rá. A nyomokból látszott , először a 
ketrec alá ásta magát, és úgy borított a fel. A 
tyúkháló vékony drótból készült, apám kis 
szögekkel rögzített e a ketrec alsó keretéhez. 
Egy erős, dühödt kutyának nem jelentett  
akadályt.
Talán Barcsák néni kutyája volt a tett es, 
amelyik ellopta a húsvéti sonkát? Erre nem 
derült fény.
Egy biztos, megsiratt am nyuszi barátom el-
vesztését."

ISTY

Az éhes kutya nem makkal álmodik

Az elmúlt szezonban, ismét sokan ismerked-
tek meg a sízés alapjaival, a gyönyörű fekvé-
sű visegrádi sípályán. A jelentősen bővített  
műanyag pályás felületünk jól vizsgázott , 
immár egy teljes értékű haladó és egy kezdő 
pályánk van, 2 db felvonóval, ahol Szentend-
rétől Pilismarótig bővült a síoktatási prog-
ramban részt vevő iskolások és óvodások 
köre. Az őszi időszak méltó befejezése volt, 
a szokásos síverseny után megtartott  havas 
edzésünk, ahol a szülők nagy bámulatára, a 
gyerekek azonnal tudták alkalmazni a mű-
anyag pályán megszerezett  tudásukat, sikon-
gatva csúsztak immár a nagyobb, havas pá-
lyákon is. Szerencsére jó telünk volt, ilyenkor 
jelentősen bővül és egyben módosul is a sí-

oktatásunk, szerkezete, ett ől az évtől már lesz 
lehetőség a csoportos oktatások folytatására 
a havas lejtőkön is, amihez már csak egy jó 
tél szükséges, ismét. További információ: a
www.visegradsipalya.hu weboldalon.
Várunk mindenkit szeretett el!

GUTBROD REZSŐ – SÍOKTATÓ

Tanévkezdés a visegrádi sípályán
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A kiállítás anyaga megmutatja, hogy a felra-
gasztott  képekből hogyan jut el az alkotó a 
tudatos kompozíciós építkezésen, a változa-
tos formai elemeken, a színek harmonikus 
alkalmazásán a gondolatiságig, a tudatos 
mondanivaló, az ars poetica megfogalma-
zásáig.
A képek szirmokból, levelekből összeállított  
kompozíciók, melyek a lélek által táplált ér-
zékenységgel és fantáziával készültek. Puha 
lágy tónusokat hoznak létre a leheletfi nom-
ságú, átt etsző szirmok. Sokszor csak sejtjük 
a körvonalakat. Az alkotások mély emberi 
gondolatokat sugallnak, s nemcsak sugall-
ják, de a képek mellett  nyomtatásban meg 
is jelennek. Különös ötvözete ez az önkife-
jezésnek: a gondolat, a mondanivaló képi és 
írásbeli, egyidejű megfogalmazása.
A műveken tarka pillangók, szitakötők és 
fantáziavirágok sora jelenik meg. A képekről 
visszaköszönnek az évszakok: kalászok illa-

tát üzenő nyár, szinte hallható a lehulló le-
velek lágy nesze, máshol gótikus ablakok fi -
noman ívelt díszei koronázzák a mozgalmas 
formákat, a szirmokból alakított  angyalokat. 
 A képek tükrözik alkotójuk személyiségét. 
Minden munkáról nyugalom, belső béke 
sugárzik. Mély tartalmat hordoznak, átsző-
ve őszinte Isten-hitt el. A látványban iga-
zolva látjuk az isteni akarat érvényesülését. 
Egész életünkre, sorsunkra itt  áll a bibliai 
magyarázat:”Isten a maga képére teremtett e 
az embert” Ezzel a bölcsességgel az alkotót 
már nem a formák, hanem a gondolatok 
irányítják, azaz a mondanivalóhoz keresi 
a megfelelő formát. A művek a lélek meg-
nyilvánulásai, a mély meggyőződésű hitet 
sugallják. Mindezt leginkább Gyopár saját 
szavai magyarázzák és világítják meg szá-
munkra:” Meg van teremtve bennünk egy 
sajátos belső lelki világ, amelyhez szem-
lélődésünk során társításokat keresünk. 

gyakran olyan képi, zenei, vagy gondolati 
anyagot, amelynek segítségével lassan kiala-
kul bennünk, egy csak ránk jellemző, egyéni 
világítás. Így jó esetben megtaláljuk életünk 
hivatását, feladatunkat ebben a világban, tár-
sunkat, családunkat és mindennek nyomán 
lelki békénket. Velem ez megtörtént. Azon-
ban nagyon lassan alakult ki az a lehetőség, 
hogy csupán ezzel foglalkozzam.”
Külön köszönjük, hogy Gyopár a reformá-
ció 500. évfordulója alkalmával a kiállításra 
az évfordulóhoz kapcsolódó munkát is ké-
szített . 
A kiállítás 2017. szeptember 24-ig látogat-
ható.

DR. BORZSÁK ENIKŐ

Virágok feltámadása – kiállítás a PRK-ban
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Irány Surány Fesztivál képekben
FOTÓK: GYIMESI JÁNOS
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Fantasztikusan sikerült a 4. suliindító! Köszönjük Tóth Gábornak, Bíró Józsefnek az előadást az állatvilág csodáiról, Pós Emőkének a 
fantasztikus kézművest, és Pócsmegyer Község Önkormányzatának a támogatást.

Szőcs Péter

Suliindító
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Örömömre szolgál, hogy lehetőséget kap-
tunk Pócsmegyer Község Önkormányzatá-
tól, hogy kicsit közelebb hozhassuk az Önök 
számára atlétika, és szabadidős sportegyesü-
letünk működését, eredményeit!
Tulajdonképpen a kezdetek, az alapok már 
2012. közepén készen álltak. Ekkor kezdett  
el születni egy csapat, amely 2017- re bátran 
mondhatom, hogy hazánk egyik, ha nem 
a legerősebb utánpótlásképző bázissal és 
eredményekkel rendelkező csapatává nőtt e 
ki magát. Hivatalosan 2014 decemberében 
kezdtünk el működni, amikor is a cégbíró-
ság bejegyzett  minket, és a Magyar Atlétikai 
Szövetség is felvett  a tagjai közé! Igazából ek-
kor kezdődött  el az azóta is tartó, sikeres pá-
lyafutásunk. Anno, a kezdetekkor még ma-
gam sem gondoltam volna, hogy röpke kett ő 
év alatt  annyi, és olyan minőségi eredményt 
érünk el, amit idehaza senki más! Hiszen, 
nézzük csak meg, hogy a 2016-ban, amikor 
is első évesek voltunk a szövetségi rendszer-
ben, 154 versenyen indultunk! Ez hihetetlen 
szám, hihetetlen adat, hiszen gigászi klubok 
ennek töredékét nem érik el! Ezen kett ő év 
alatt  szinte megnyertünk mindent: bajnok-
ságokat, válogatott  versenyeket külföldön, 
nagy nemzetközi tornákat és persze a hazai 
top versenyeket. Gyermek futóink egy cél-
irányos, alapos munkának köszönhetően fo-
lyamatosan fejlődnek. Ez a fejlődés töretlen 
és nem stagnáló! A kezdetekkor mindössze 
három pirinyó futója volt a Pegazus Atléti-
kának, ám mostanra 40-en vagyunk, és egy 
kicsi, ám összetartó családként működünk. 
Mi sikereink titka? Bizony több kompo-
nense van, de a legfőbb szempontok: a sze-
retet, a tisztelet és a bizalom! Akik ennek a 
három nagyon fontos komponensnek nem 
tudtak megfelelni, azokkal befejeztük a kö-
zös munkát. Ugyanakkor nagyon jó leírni, 
hogy nem jellemző csapatunkra az elván-
dorlás, mi több, növekszünk és fejlődünk. 
Most nézzünk bele kicsit, miként műkö-
dünk, hogyan és hol edzünk, munkálko-
dunk!

A Pegazus Atlétika székhelye Pócsmegyerre 
van bejegyezve, ám edzéseink kett ő helyszí-
nen zajlanak jelenleg, mégpedig Szentend-
rén és Budapesten a szépvölgyi úti pályán-
kon. Szentendrén csak hegyi és terepfutók 
képzése történik, akik nagyon komoly és 
nehéz versenyeken mérett etik meg magu-
kat, de erről hamarosan írok is. Budapesten 
pedig a pálya versenyzők és az utcai futók 
edzéseik folynak. Ide koncentrálódik a „fő 
ereje” a Pegazus Atlétikának. Lássuk, mit 
jelent ez. A szentendrei terepfutók egy tel-
jesen más edzésmunkát végeznek, mint a 
budapesti csapatba járó futók, ám termé-
szetesen vannak átfedések, így vannak, akik 
Budapestre is járnak és Szentendrére is! A 
kicsiktől a nagyokig, a felnőtt ekig mindenki 
megtalálható nálunk. Terepfutóink fő irány-
vonala természetesen a terep és a hegy, és 
ennek megfelelően zömében hegyi és terep 
versenyekre járnak. A fővárosi csapatunk 
pedig célirányosan pályára és utcára készül. 
A legtöbben a budapesti edzésre járnak. 
Természetesen ígéret született  arra vonat-
kozóan is, hogy elindul Pócsmegyeren is a 
kölyök-gyermek atlétika, és amint elkészül 
a rendezvény központban a sport burkolat, 
nos, az Isten sem menti meg a szigetlakókat 
az atlétikától.
Mi a Pegazus Atlétika fi lozófi ája?
A minőség!
Semmi más, mint a minőségi képzés, hiszen 
olyan sablonos, tagpénznyelő kirakat egye-
sületekből, ahol nem szempont a siker, a 
tényleges siker, rengeteg van.
Nálunk ez teljesen másként van. Persze, 
kaptunk hideget is, meleget is, hogy miért 
vagyunk ennyire eredmény orientáltak már 
a gyerekekkel szemben is, akikkel még ját-
szani kell, …stb. Én erre mindig azt szok-
tam mondani, hogy a játékra ott  van a többi 
egyesület. Nálunk ez nem megy! Így azok-
nak, akik hozzánk jelentkeznek, azoknak 
mindig elmondom, hogy nálunk munka 
van, szorgalom, tisztelet és szeretet, de leg-
főképpen cél! A cél lehet az olimpia majd, 

vagy egy országos győzelem, de cél az is, 
hogy csupán sportolj, de azt rendesen! Cél 
az, hogy tiszteld a társad, szeresd a társaidat, 
de cél lehet még az is, hogy jó néhány kilót 
leadj a túlsúlyodból! Örömmel tölt el meg-
osztani, hogy vannak futóink, akikkel, már 
most célul tűztük ki az olimpiát! 
A Pegazus Atlétikában, a mi berkeinkben 
teljesen másként gondolkozunk, másként 
épül fel egy edzés, mint pl.: egy Vasas atlé-
tikában, de írhatnék bárki mást! Jómagam 
versenyző voltam, vagyok, és mindig is az 
leszek. Idestova 25 éve élek az atlétika vilá-
gában, így jól tudom, hogy mit kell ahhoz 
tennem, illetve mit nem szabad, hogy a 
leghatékonyabb formámat hozzam! Min-
den, ami a Pegazus Atlétikát és sikerességét 
építi fel, az egyéni tapasztalásból születik! A 
profi zmust és a szemléletet, amit követünk, 
az angliai kint létem alatt  szívtam magamba, 
ahol látt am, hogy hol kezdődik az atlétika! 
Az ott  megszerzett  tudást és szemléletmó-
dot idehaza a Pegazus atlétikában kamatoz-
tatom. Ezek alapján bátran kijelenthetem, 
hogy futóink a lehető legjobb felkészítést 
kapják! Természetesen mindenki a saját 
szintjének megfelelően, hiszen egy 7 éves 
gyermeket nem küldök el vérvételre és ter-
heléses vizsgálatra!
Apropó gyerekek!
Csapatunk 80%-a gyermek, akik közül a 
legfi atalabb 7 éves, a legidősebb 18 éves.
A gyerekek hobbi és profi  futókra vannak 
beosztva, így vannak, akik a csapat fan-
tasztikus légköre miatt  jönnek le edzeni, és 
vannak, akik hihetetlen céltudatossággal 
rendelkezve, profi  versenyzővé akarnak 
válni. Szóval, mint láthatják, mindenki meg-
találja a számítását, ám mindenkinél elvárt 
a szorgalom, a tisztelet és a munka, munka, 
munka!
Eredményeink
Erről a legnehezebb írni, hiszen, mint írtam, 
szerintem idehaza egyéniben és csapat-
ban egyaránt mindent megnyertünk, amit 
csak lehet! Óriási erőt képviselünk hazai és 

A Pegazus Atlétika bemutatkozása, és eredményei
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nemzetközi szinten is! Hihetetlen 
nagy eredmény az, hogy röpke 2-3 
év alatt  született  egy sikeres csapat 
hazánkban, ahol nem éppen az a jel-
lemző, hogy atlétika csapat születik, 
inkább az, hogy sorra tűnnek el. En-
nek egyik fő oka a TAO-s sportok, 
köztük a minőségen aluli labdarúgás 
minden szinten létező pénznyelő 
mivolta! Hihetetlen eredmény, hogy 
40 futónk van! Hihetetlen eredmény az, 
hogy zéró állami és zéró szövetségi támo-
gatás nélkül többet versenyzünk, mint bárki 
más, és sikeresebbek is vagyunk az atlétika 
legtöbb futó számában! Futóink a sprint 
számoktól, a közép-, és hosszútávfutó szá-
mokig uralják a magyar mezőnyt. A legtöbb 
országos ranglistát a mi futóink vezetik, de 
már Európa egyes országaiban is ismernek 
minket! Ausztriában egy nemzetközi atléti-
ka versenyen 6 külföldi szülő jött  oda hoz-
zánk, hogy szeretnék beíratni gyermeküket 
a csapatunkba, miután látt ák, hogy szinte az 
összes egyéni számot megnyerték gyereke-
ink és mindhárom csapatunk aranyérmes 
lett . Ám közölnöm kellett  a „rossz” hírt, 
hogy nem osztrák csapat vagyunk! Van 
olyan futónk, akit egy skót klub akar leiga-
zolni, az a klub ahol a világ legjobb futója, 
Mo Farah is edz! Úgy hiszem, hogy aki is-
meri az atlétikát, nem kell bemutatnom az 
Úriembert! Hihetetlen eredmény az, hogy 
hegyi futóink megnyerték a Magyar Köz-
társaság hegyi futó bajnokságát, úgy, hogy 
az első három helyen a mi futóink értek 
be! Ezzel nemcsak a csapatversenyt nyer-
ték meg, de legyőzték a magyar válogatott  
keretet, akik kiutaztak a világbajnokságra! 
A mi lányaink azért nem utazhatt ak, mert 
még gyerekek! De képzeljék csak el, hogy a 
12 éves lányaink a legjobb, világbajnokság-
ra utazó futónak is perceket adtak! A pálya 
ob-n fedett en is és a szabadtérin is Pegazu-
sos lányok a legjobbak! Sok bajnoki cím-
mel és idén immáron kett ő aranyjelvényes 

minősítéssel is gazdagodtunk! 
Ez ma a hazánkban elérhető legmagasabb 
minősítés, amit kapni lehet! Hihetetlen 
eredmény az, hogy van olyan futónk, aki 
kett ő távon (600 és 2000m-en) 1 másod-
percre közelített e meg a korosztályos vi-
lágcsúcsot! Megnyertük a diákolimpiát, a 
mezeiket, a pálya versenyeket, és még annyi 
versenyt, hogy azt lehetetlen összeszámol-
ni! Kett ő év alatt , valami szuper rövid idő 
alatt  csapatunknak kett ő magyar válogatott  
futót sikerült adnia a hazai atlétikának! Ez a 
két lány Lengyelországban az első és a har-
madik helyet szerezte meg! Valami hihetet-
len szenzáció volt!
De, hogy Pócsmegyert is megemlítsem, 
hazánk egyik top futója, aki idén aranyjel-
vényes minősítést kapott  a szövetségtől, 
Peiker Csenge! Testvére pedig egy szintén 
óriási tehetség, Peiker Panna, aki az idei évi 
terep kupa pontversenyét vezeti! Szenior 
futóink is kiváló eredményeket érnek el! 
Csapatunk megítélése, támogatott-
sága
Igen, ez egy nagyon érdekes téma, és igyek-
szem nem elragadtatni magam és politi-
zálni! Szokták idehaza mondani, hogy ha 
van eredmény, van támogatás is! Nos, ez 
sajnos hazugság és nem szabad elhinni! 
Aki kicsit is utána olvas eredményeinknek, 
és össze tudja hasonlítani más egyesületek 
eredményeivel, az meg fog döbbenni, mert 
nem akarja majd elhinni, hogy ilyen meg-
történhet hazánkban, pedig de! Sajnos, a 
politika, a mutyi a sportok királynőjébe 

is  berágta magát! Szövetségi szin-
ten hozzá nem értő, profi torientált 
emberek dolgoznak, akiknek nem 
szempont egy Pegazus atlétika, csu-
pán egy pont a térképen, miközben 
azok, akik gyakorlatilag semmit 
nem tesznek, iszonyatos pénzeket, 
támogatásokat kapnak! Két éve a 
hazai szövetség ügyvezető igazgatója 
azt ígérte, ha lesz eredmény, kapunk 

támogatást! Nos, idén poklot rendeztünk a 
versenyeken hihetetlenül erős és agresszív 
harcmodorú versenyzőinkkel! Ám, a szö-
vetség honlapján nemrég közzétett  idei tá-
mogatások között  ezt olvashatt uk: Pegazus 
Atlétika 0ft !!!
Szerencsére van ellenpélda is! Idén a pócs-
megyeri képviselő testület 240.000ft -t adott  
a Pegazus Atlétikának, amiből szépen be is 
vásároltunk eszközöket! Minden gyermek 
és jómagam nevében is csak hálával, kö-
szönett el tartozhatunk! Mindezek mellett  
mindenben mellett ünk álltak bármilyen 
kéréssel is fordultam eddig az önkormány-
zat felé: Klibán Zita a Pro Pócsmegyer Kft  
ügyvezetője, Német Miklós polgármester, 
és Gombás Jenő alpolgármester, akik zöld 
utat adtak mindenhez, mindenben!
Helyi célok
Nemrégiben kért fel Német Miklós és 
Gombás Jenő egy megbeszélésen, hogy 
kezdjem el a kölyök atlétikát Pócsmegye-
ren, amelyre nagy örömmel igent mond-
tam, hiszen szinte minden rendelkezésre 
áll a kezdéshez! Talán meglepő, de egyre 
többen csatlakoznak a szentendrei szigetről 
a budapesti és szentendrei csapatunkhoz, 
így lenne fantázia egy pócsmegyeri csapat-
ban is! Végezetül nagy örömmel írom, hogy 
kicsi, ám vérmes kis csapatunkba 6 éves 
kortól várjuk szeretett el a zsiványokat, a csi-
bészeket és a kis királylányokat atletizálni!
Bővebb információt a pegazussme.hu olda-
lon találhatnak.

GEDEON ZSOLT



16 2017. szeptember PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Kedves Háziasszony!

A paprika és a paradicsom Dél-Amerikából 
származó egynyári, lágy szárú, melegigényes 
növény. Mindkett ő júliustól októberig kap-
ható nagy mennyiségben. A paprika nagy ér-
téke jelentős C-vitamin tartalmában van, ami 
a savanyítás során csökken, de nem semmisül 
meg, ezért a savanyított  paprika a legolcsóbb 
téli vitaminforrások közé tartozik. Az egész-
séges paprikát pincében, száraz homokban 
vagy újságpapírba csomagolva decemberig 
el tudjuk tartani. A fűzérbe kötött  piros cse-
resznyepaprika pedig a konyhánk dísze lehet. 
A paradicsom igazi nyári „gyümölcs”. Ha sok 
paradicsomunk terem, a felesleget augusztus 
végén főzzük be: készítsünk ivólevet belőle. A 
szép egyforma, kemény húsú paradicsomot 
pedig fagyasszuk le mélyhűtőben. Paradi-
csomból, paprikából számos ételt készíthe-
tünk, de egészségünk érdekében minél többet 
fogyasszunk belőlük nyersen, ugyanis főzve 
már savas kémhatásúak. Legjobb, ha nyersen, 
apróra vágva készételhez adjuk.

Paradicsomital
A nyersen kipréselt paradicsomlé mézzel, 
citrommal, szegfűborssal, reszelt szerecsen-
dióval, apróra vágott  bazsalikommal, lestyán 
gyökérrel, zellerlevéllel és édesköménnyel íze-
síthető. Kiváló italunk lesz.

Hideg paradicsommártás
3-4 nagy paradicsomot turmixolok. 1 fej apró-
ra vágott  hagymát, és 2-3 szem hónapos retket 
3 evőkanál tejföllel együtt  a paradicsomhoz 
keverek. Sóval, majoránnával ízesítem. Olaj-
ban sült burgonyával tálalom.

Ráckrumpli
Hat szelet csirke-, vagy pulykamellet kicsit 
megveregetek, majd őrölt bors és só keveréké-
vel meghintem. Egy tepsit kiolajozok, a húso-
kat az aljára fektetem. 2-3 közepes fej megtisz-
tított  vöröshagymát, 50-50 deka zöldpaprikát 
és paradicsomot tisztítás után karikákra vá-
gok, és a hús szeletekre terítem. Végül 60 deka 
meghámozott , szintén karikákra vágott  bur-
gonyával befedem. Meg sózom, és 4 dl kefi rrel 
leöntve fólia alatt  kb. 30 percig sütöm.

Túrós töltött  paprika
Hat szép húsos zöldpaprikát kicsumázok, 
kimagozok, majd hosszában kett évágom, és 
az alábbi töltelékkel púposan megtöltöm: 25 

deka tehéntúrót összekeverek 20 deka reszelt 
sajtt al, sóval, pirospaprikával, felaprított  meté-
lőhagymával, 1-1 apróra vágott  színes papriká-
val, paradicsommal, 2-2 evőkanál búzacsírával 
és durvára tört dióval (vagy lenmaggal). Szele-
telt sörretekkel díszítve, pirítóssal tálalom.

Sajtos paprika
25 deka tehéntúrót 1 deci tejföllel, 1 kiskanál 
pirospaprikával, 2 főtt  tojással, 10 deka reszelt 
sajtt al, sóval, borsikafűvel, apróra vágott  zsá-
zsával és metélőhagymával pépesre dolgo-
zok. 4 nagy paradicsompaprikát kicsumázok, 
kimagozok, és a töltelékkel egyenként meg-
töltöm. Jól lehűtöm, és rozskenyérrel, paradi-
csomsalátával kínálom.

Kefi res saláta
1 kiló érett , kemény húsú paradicsomot meg-
mosok, és vékony karikákra szeletelek. Szép 
sorban tálba rakom, megsózom és kefi rrel 
megöntözöm. Ismét paradicsom, só és kefi r 
következik egészen addig, amíg minden el-
fogy. A tetejére kefi rt locsolok, amit apróra 
vágott  bazsalikommal meghintek. Jól lehűt-
ve nagyon fi nom saláta, amit sült csirke vagy 
pulyka mellé tálalok.

Olajos paprika tartósítószer nélkül
Kb. 3,5 kiló paradicsompaprikát (lehet al-
mapaprika is) veszünk és a szárát levágva jól 
megmossuk, felszeleteljük, vagy csak négybe 
vágjuk. Ezután 1,5 liter vízhez 5 deci tízszá-
zalékos ecetet, 1 deci olajat, 2 evőkanál sót, 4 
evőkanál cukrot (helyett e Steviát is használ-
hatunk), 2 babérlevelet, 1 szál tormát meg 10 
szem egész borsot keverünk, majd felforraljuk. 
Az almapaprikát több helyen megszurkálva, a 
paradicsompaprikát felszeletelve a forró lébe 
tesszük. Addig hagyjuk benne, amíg a lé gyön-
gyözni kezd, de forrnia nem szabad. Ekkor a 
paprikát üvegekbe szedjük és a forró levet 
ráöntjük. Lekötözzük, szárazgőzbe rakjuk, és 
ott  hagyjuk kihűlni is. Aki szereti, a paprikával 
együtt  adjon hozzá felszeletelt vöröshagymát 
is.

Kefi res sütemény

Hozzávalók és elkészítés: A hozzávalókat ki-
ürült bolti kefi res pohárral mérték ki: 4 pohár 
réteslisztet, melyben elkevertek egy késhegy-
nyi szódabikarbónát vagy 1 csomag sütőport, 
2 pohár cukrot, 2 pohár kefi rt, 1 pohár olajat. 
Ezt a mennyiséget kikeverték, és zsírozott , lisz-
tezett  tepsibe öntött ék. A tetejét cseresznyével 
vagy meggyel meghintett ék. Megszórhatjuk 
szilvával, szőlőszemekkel is. Előmelegített  sü-
tőben, de közepes lángon megsütött ék. Tete-
jére porcukrot hintett ek.

Ez a recept a Pócsmegyeri Konyhák II. süte-
ményes könyvében található az 59.oldalon.

Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Magyar konyha egészségesen – paradicsom, paprika
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A Pázsit-tó Étterem esküvők, 
családi, céges, és baráti rendezvényekre,

egyedi megállapodás alapján bérelhető.

ÉRDEKLŐDNI:
E-mail: promegyer@pocsmegyer.hu

Telefon: 30/501-0219

Üzemeltető: Pro Pócsmegyer Kft.
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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

 Szeptember 11-től
17:00 – 18:30 .................... Gyermek show tánc – Kiss Ági

KEDD

 Szeptember 21-től
 19:00 – 20:30  ...........................  Yin jóga – Székely Erika

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

 Szeptember 21-től
17:00 – 18:30 .................... Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK

 Szeptember 21-től
 19:00 – 20:30  ...........................  Yin jóga – Székely Erika

 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 18:30 – 19:30
Női torna – Ficzek Kati

Szerda 16:30 – 18:30
Társasjáték klub – Szőcs Péter

Péntek 18:30 – 19:30
Női torna – Ficzek Kati

Állandó kiállítás

Az Irány Surány fesztivál 10 éve. 
Válogatás Gyimesi János fotóiból.

A kiállítás megtekinthető 
előre egyeztetett időben.

Programajánló
Időpont Program Helyszín

Szeptember 8. / 10:00 Külföldi piacra lépés konferencia Rendezvényközpont

Szeptember 24. Franz Schubert megemlékezés Református templom

Szeptember 30. Egészségnap Rendezvényközpont

Október 6. / 18:30 Schäff er Erzsébet est Rendezvényközpont

Október 7. Szüreti felvonulás –

Október 15. Szigeti biciklis vendéglátás Pázsit tó

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

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

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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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 06-20/3251-960

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
dr. Kálmán Kreisz Ágnes 06-26/814-850 kalman-kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

Adóügyek
Kőbányai Jánosné

Hajdúné Kánai Enikő

06-26/814-848

06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu

ado2@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, csatorna 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

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:

S
Z

E
P

T
E

M
B

E
R

Dátum Kedd

szeptember   5. Kommunális Szelektív

szeptember 12. Kommunális Zöld

szeptember 19. Kommunális Szelektív

szeptember 26. 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

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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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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