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I.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templombat
Hosszú sorba’
Indulnak el ifj ak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, 
szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Ady Endre:

Karácsony – Harang csendül…
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A karácsony ünnepet sokféleképpen szok-
ták nevezni. Szeretet, békesség, ajándé-
kozás, öröm, ünnepe. A keresztény világ 
egyik legszebb és legmeghitt ebb ünnepe. 
Jézus születésére emlékezünk, amikor Isten 
elküldte az ő egyszülött  Fiát, mert szereti 
az embert és a bűn, ami az első emberpár 
óta ott  van az ember életében, elválaszt-
ja a teremtményt a Teremtőtől. Ez volt ez 
egyetlen tökéletes megoldása Istennek, 
hogy az áthidalhatatlant, távolságot, áthi-
dalja. „Mert úgy szerett e Isten a világot, 
hogy egyszülött  Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen. Mert Isten nem azért küldte el 
a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem hogy üdvözüljön a világ általa.” 
( János ev. 3: 16-17)
Ezért a legnagyobb ajándék a világ számá-
ra, hogy a Messiás a földre született . Az Is-

ten emberré lett  Jézusban, hogy a bűntelen 
magára vegye a világ bűneit és meghaljon a 
Golgotai kereszten, és aki ezt hitt el elfogad-
ja, ne kelljen a saját bűneinek a következmé-
nyétől elvesznie.
Örömünnep karácsony! Jézus születé-
sekor az akkori világ legmegvetett ebb 
és legszegényebb népének a pásztorok-
nak hangzott  az öröm üzenet: „Ne fél-
jetek, mert íme, nagy örömet hirde-
tek nektek, amely az egész nép öröme 
lesz: üdvözítő született  ma nektek, aki 
az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
(Lukács ev. 2: 10-11)
Az akkori világ legnagyobb tudósainak 
is kijelentetett  Jézus születése, a napkeleti 
bölcseket egy csillag vezett e Betlehembe 
a jászolhoz. „…és íme, a csillag, amelyet 
látt ak napkeleten, előtt ük ment mind-
addig, amíg odaérve meg nem állt a 

hely fölött , ahol a gyermek volt. Ami-
kor ezt látt ák igen nagy volt az örömük.”
(Máté ev. 2:9-10)
Isten akkor is, és azóta is gondoskodik arról, 
hogy társadalmi, kulturális, egzisztenciális 
helyzett ől függetlenül legyen mindenkinek 
lehetősége találkozni a meghalt, feltámadt, 
élő Jézussal.
Akkor válik a legnagyobb Ajándék örömmé 
és ünneppé igazán, ha egészen elmegyünk 
mi is addig, hogy találkozzunk Jézussal, 
mint egykor a pásztorok, akik ott hagyták 
nyájukat és elmentek Betlehemig, a bölcsek 
több mint ezer kilométert gyalogoltak, hogy 
találkozhassanak a Messiással. A Jézussal 
való találkozás akkor is, és mai is örömet, és 
életváltozást ad.
Istentől megáldott , boldog békés karácsonyi 
ünnepet kívánok minden kedves olvasónak!

KOVÁCS BÁLINT LELKIPÁSZTOR

A legnagyobb Ajándék!

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MINDENKIT SZERETETTEL VÁR
ADVENTI ÉS KARÁCSONYI ALKALMAIRA!

2017. december 3. vasárnap 15 óra – ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS.

Az alkalomra gyertyát, díszítőkellékeket, munkaeszközöket szívesen fogadunk. Szívesen vesszük a vendéglátáshoz felajánlott édes és sós 

süteményeket is. Együttlétünk templomi áhítattal kezdődik, és a pócsmegyeri régi iskola-épületben folytatódik.

December 5. kedd 17 óra :

Örömhír: idén is készül a Mikulás Pócsmegyerre! Szeretettel várunk minden Családot a MIKULÁSVÁRÓ CSALÁDI ISTENTISZTELETRE!

December 10. advent 2. vasárnapja – JUBILÁLÓ KONFIRMANDUSAINKAT köszöntjük

a 10.30-kor kezdődő istentiszteleten.

December 12. kedd délután – IDŐSEK ADVENTI SZERETETVENDÉGSÉGE

a gyülekezeti házban. Vendégünk Szabó Enikő népdalénekes és zenészbarátai.

December 17. advent 3. vasárnapja – A KARÁCSONYI GYERMEK-ISTENTISZTELET

10.30-kor kezdődik. Nagy szeretettel várunk minden Családot! 

A templom előtt a Zöld Szigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület által szervezett ADVENTI VÁSÁR portékáiból válogathatunk!

December 23. szombat – 17 órakor kezdődik a MINDENKI KARÁCSONYA.

A református templomban Oravecz György zongoraművész ad koncertet, majd a Bocskai téren ifj . Csoóri Sándor mond köszöntőt.

December 24. advent 4. vasárnapja

10.30-kor a gyülekezet ifj ú tagjai szolgálnak az istentiszteleten.

Igét hirdet Tokodi Konrád, a Károli Gáspár Egyetem 1. éves lelkészhallgatója Miskolcról.

18 órakor szentesti istentisztelet.

December 25. karácsony 1. napja – 10.30-kor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET.

December 26. karácsony 2. napja – 10.30-kor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET.
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A 2017. október 16-a 18 órára összehívott  
képviselő-testületi ülésen a Testület 5 tagja, 
jegyző asszony és a napirendi pontokban 
érintett  előadók, ügyintézők jelentek meg.
Németh Miklós polgármester Szente Sán-
dorné képviselőt és Gombás Jenő alpolgár-
mestert javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
akiket a Testület egyhangúlag elfogadott .
A továbbiakban a Testület átt ekintett e és tu-
domásul vett e a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását, majd az ülés napirendjének 
ismertetése következett .

Az 1. naprendi pont tárgyalása során 
Fazekas János képviselő méltatt a a Pro Pócs-
megyer Kft . tevékenységét. 
Klibán Zita a Kft . ügyvezetője ismertett e a 
Pro Pócsmegyer Kft . által ellátott  feladato-
kat, valamint a 2017. évi gazdálkodását. Ki-
tért arra is, hogy a PRK helyiségeit a megsza-
bott  óradíjon adják bérbe azon igénylőknek, 
akik óradíjat szednek szolgáltatásukért.
Németh Miklós polgármester megemlítet-
te, hogy a magas rezsiköltségek nem teszik 
lehetővé kedvezmények nyújtását a bérleti 
díj terén.
A Képviselő-testület 118/2017. (X.26.) 
Ök. sz. határozatával a zavartalan feladat-
ellátáshoz 6,7 millió Ft. támogatási keretet 
biztosított  a Pro Pócsmegyer Kft . részére, a 
beszámoló egyidejű jóváhagyásával.

A 2. napirendi pont a hivatali helyiségen 
kívüli, hivatali időn túli házasságkötés felté-
teleiről. Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző 
asszony arról tájékoztatt a a képviselőket, 
hogy a hatályos törvényeknek megfelelően 
átfogalmazták a már korábban érvényben 
lévő rendeletet, melyet a Testület 5 egyhan-
gú igen szavazatt al alkotott  meg 
Pócsmegyer Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 9/2017. (X.27.) önkor-
mányzati rendelete a hivatali helyiségen kí-
vüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 
engedélyezéséről, a szolgáltatási díjról, és az 
anyakönyvvezető részére fi zetendő díj mér-
tékéről

A 3. napirendi pont a szociális célú tűzi-
fa-támogatás helyi szabályairól szóló rende-
let elfogadása
Németh Miklós polgármester ismertett e, 
hogy az önkormányzat 93 m3 tűzifa meg-
vásárlásához 1,653 eFt támogatást kapott , és 

ebből, a Népjóléti Bizott ság által megneve-
zett , szociálisan rászoruló családok 0,5-3m3 
tűzifát kapnak. A kérelmek beadási határide-
je dec.1-je, elbírálás dec.17.
Fentieket 5 egyhangú igen szavazatt al a Tes-
tület elfogadta.
Pócsmegyer Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 10/2017. (X.27.) ön-
kormányzati rendelete a szociális célú tűzifa 
támogatás helyi szabályairól

A 4. napirendi pont a Helyi Esélyegyen-
lőségi Program felülvizsgálata 
A tárgyi beszámolót dr. Kálmán-Kreisz Ág-
nes HEP referens tartott a. Megjegyezte, 
hogy 5 évente új programot kell készíteni, ez 
Pócsmegyer esetében a jövő év vége.
A Képviselő-testület a napirenddel kap-
csolatban egyhangú 5 igen szavazatt al 
hozta meg az egyenlő bánásmódról, és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
119/2017. (X.26.) Ök. sz. határozatot.

Az 5. napirendi pont az óvoda 
2016/2017. évi beszámolójának és 
2017/2018. évi nevelési programjának jó-
váhagyása
Nagy Kornélia óvodavezető elmondta, 
hogy az ellátható maximális gyermeklét-
szám 92 fő. Jelenleg 78 gyermek nevelése 
zajlik három csoportban. 7 óvodapedagó-
gus foglalkozik a gyermekekkel, 2 fő logo-
pédus megbízási szerződéssel működik az 
óvodában. Törekszenek arra, hogy legalább 
kéthetente kerüljön sor nagyobb esemény-
re. 2018-ban a néptánc foglalkozás mellett  
tartásjavító mozgásfejlesztést is készülnek 
bevezetni.
Nagy Kornélia beszámolóját a Képviselő-
testület 120/2017. (X.26.) Ök. sz. határoza-
tával egyhangúlag jóváhagyta.

A 6. napirendi pont közterület elnevezé-
se. Takács József ismertett e a képviselőkkel, 
hogy a kérdéses közterület, utca, mely Su-

rány IV. területén telkek belterületbe voná-
sával jött  létre. Az új utca neveként a Taviró-
zsa megnevezésre érkezett  javaslat, melyet a 
Testület 121/2017.(X.26.) Ök. sz. határoza-
tával egyhangúlag elfogadott .

A 7. napirendi pont az aktuális témák
7.1. Az adóügyi előadó álláspályázat meg-
hirdetése azért vált szükségessé, mert az 
adós kolléganő az év elején nyugdíjba vonul.  
A jegyző asszony megítélése szerint, egy fő-
állású és egy részmunkaidős kollégára van 
szükség. A pályázat kiírása nem tűr halasz-
tást, mert a jövő évi adóbevételt kockáztatná 
a késedelem.
A pályázat kiírásáról a Testület 122/2017. 
(X.26.) Ök. sz. egyhangúan meghozott  ha-
tározatával döntött .
7.2. Településképi Arculati Kézikönyv ter-
vezési szerződés. A már elkészült kézikönyv-
vel kapcsolatos, a főépítész asszonnyal kö-
tendő szerződés tervezetének elfogadását 
javasolta a Testületnek Németh Miklós 
polgármester. A Testület 123/2017.(X.26.) 
Ök. sz. határozatával egyhangúlag elfogadta 
a tervezetet, és felhatalmazta a polgármes-
tert a szerződés aláírására.
7.3. Dunakanyari Család- és Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás módosu-
lása, Dunabogdány kilépésével. A Testület 
124/2017. (X.26.) Ök. sz. határozatával tu-
domásul vett e a módosulást és felhatalmaz-
ta a polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának aláírására.
7.4. Folyószámla hitel felvétel, a Pénzügyi 
Bizott ság már megtárgyalta a hitel felvételé-
nek lehetőségét. A Testület az önkormány-
zat likviditásának biztosítására 125/2017. 
(X.26.) Ök. sz. határozatával hozzájárult a 
folyószámlahitel felvételéhez, melynek fe-
dezetéül az állami normatív támogatás és a 
helyi  iparűzési adó szolgál.
Befejezésül Németh Miklós polgármester 
beszámolt arról, hogy a könyvtáros pályá-
zatra egy fő pályázata érkezett  be, (Azóta 
közismert, hogy a könyvtárosi állást Schandl 
Eszter nyerte el.) a fi zikai állományból nyug-
díjba vonult kolléga helyének betöltéséről, a 
későbbiekben dönt az önkormányzat. Egy-
ben tájékoztatt a a jelenlevőket, hogy nov-
ember 10-én rendezi az önkormányzat az 
idősek napját és ugyancsak novemberben, 
17-én kerül sor a Közmeghallgatásra.

JEGYZŐ

Önkormányzati hírek
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Ha megkérdezzük a gyerekeket, hogy me-
lyik a kedvenc hónapjuk, sokuk valószí-
nűleg a decembert említi. Nincs az évnek 
még egy olyan időszaka, ahol ilyen sűrűn 
történnének az izgalmas események. A 
hónap elején a Mikulás hoz ajándékokat, 
karácsonykor feltöltődünk szeretett el, szil-
veszterkor bulizunk egy nagyot. A decem-
ber azonban lezárás is, az év lezárása. Ki-
csit végiggondolhatjuk, mi történt velünk 
az elmúlt tizenkét hónapban, hogy a meg-
szerzett  tapasztalatainkkal bölcsebben in-
duljunk neki az új évnek. Kérek minden-
kit, hogy számvetés közben nézzen körül 
ott hon, nincs-e itt -ott  néhány megbújt, 
lejárt kölcsönzésű könyv, amit már vissza 
kell hozni a könyvtárba. A hónap elején 
szóban, telefonon vagy e-mailben fogom 
felhívni a tartozók fi gyelmét a lejárt köny-
vek vissza-hozatalára.
A decemberi zimankó közepett e egy iga-
zi nyári fi lmmel folytatódik a múltunkba 
visszatekintő KönyvtárMozi sorozatunk. 
December 12-én, kedden este fél hétkor 
Tímár Péter Csinibaba című játékfi lmjét 
nézzük. A húsz éve, 1997-ben bemutatott  
fi lmet több mint fél millióan nézték meg 
a mozikban, és igazi retro-divatot indított  
el az ezredfordulón. Színesen, sok zenével, 
egy kamasz groteszk kritikájával mutatja 
be a hatvanas évek Magyarországát.
Ezútt al engedjék meg, hogy én ajánljak 
könyvet a Karinthy Ferenc Könyvtár ál-
lományából. Olyan könyvekre esett  a vá-
lasztásom, amelyek rendszeresen vannak 
kölcsönzésben. Nem véletlenül.

Nyáry Krisztián könyvei

2012 telén Nyáry Krisztián véletlenül 
rátalált egy fényképre az interneten. Rad-
nóti Miklóst és Gyarmati Fannit ábrázol-
ta a fotó síelés közben. „Fiatalok voltak, 
szépek, mintha csak a kortársaink len-
nének. Egy szimpatikus szerelmespár a 
sípályáról, akiket szívesen megszólíta-
nánk, de közben nem tudunk elfelejt-
kezni a rájuk váró jövőről. Úgy érez-
tem, a fotót barátaimnak is látniuk kell, 
ezért feltett em a Facebook-oldalamra. 
Néhány órán belül több százan osztot-
ták meg a képet, Radnóti-idézetekkel 
egészített ék ki, kommentálták. Megle-
pett , hogy egy irodalmi tárgyú fotónak 
ekkora hatása van. Pontosabban azon 

lepődtem meg, hogy másra is ilyen erős 
hatást gyakorol, nemcsak rám” – írja a 
szerző első kötetének előszavában. A nagy 
érdeklődés miatt  újabb fotókat tett  ki kö-
zösségi oldalára írókról, költőkről és sze-
relmeikről. A képek alá rövid magyarázó 
szövegeket írt, amelyek az idő során egyre 
hosszabbak lett ek. Egyszerű kikapcsoló-
dás volt ez az akkoriban már kommuniká-
ciós szakemberként dolgozó, de korábban 
költészett örténetet oktató Nyáry Kriszti-
ánnak. 2012 karácsonyára megjelent az 
első kötet Így szerett ek ők címmel magyar 
írók és költők szerelmi életéről. Olyan tör-
ténetekről lehetett  így olvasni, amelyeket 
az irodalomtörténészek már jól ismertek, 
de a középiskolai tantervben csak töredé-
kekben szerepelnek. 2013 karácsonyára 
megjelent a következő kötet Így szeret-
tek ők 2. címmel újabb negyven magyar 
szépíró párkapcsolatainak történetével. 
A könyvek sikerkönyvek lett ek, vezett ék 
az eladási listákat; ennek ellenére, vagy 
éppen ezért, nagyon sok támadás érte. A 
fő vád az volt, hogy „elbúvárosítja” az iro-
dalomtörténetet. Sokan azt kérdőjelezték 
meg, hogy szabad-e az írók legendáját 
hétköznapi botlásaikkal ledönteni. Voltak 
azonban komoly elismerések is. 2013-ban 
elnyerte a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete által adományozott  Fitz József-könyv-

díjat az olvasásnépszerűsítésért. Híres 
és kevésbé ismert íróink, költőink neve 
mögé látva emberi vonásaikat ismerhet-
ték meg az olvasók.
2014 karácsonyára az Igazi hősök, egy 
évvel később a Merész magyarok című 
könyvvel jelentkezett  Nyáry Krisztián. 
Olyan nagyszerű magyar emberek életé-
ről olvashatunk ezekben a könyvekben, 
akiknek szinte csak a nevét ismerjük, vagy 
talán még azt sem. Mind a hatvanhárom 
nevet nem sorolom most fel, de kedvcsi-
nálóként megemlítem Teleki Blankát, Ha-
jós Alfrédet, Podmaniczky Frigyest, Papp 
Lászlót, Madzsar Józsefet.
2016 karácsonyára újra visszatért a sze-
relem témához, Festői szerelmek címmel 
jelent meg új könyve. Világszínvonalú és 
gyakran világhírű festőink életéről nagyon 
keveset tudunk, ezért nagy öröm, hogy 
húsz festő életéről kapunk benne képet. 
A komoly kutatói munka eredményeit is-
merett erjesztő, közérthető stílusban tárja 
elénk.
Mind az öt könyv kölcsönözhető a pócs-
megyeri Karinthy Ferenc Könyvtárból. Jó 
szívvel ajánlom őket!

Meghitt , békés karácsonyt, boldog új 
évet és sok jó olvasmányt kívánok!

SCHANDL ESZTER

Gondolatok a könyvtárból
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Szeptember első péntekjén változatos 
programokkal vártuk a Barangoló óvodá-
ba járó gyermekek családjait. 
Az „ Almanap” tanévköszöntő rendezvé-
nye intézményünknek. Ebben az évben az 
érzékszerveinket „tett ük próbára”. A gyer-
mekek egy menetlevél segítségével keres-
hett ék meg a különböző állomásokat, ahol 
ízlelhett ek, tapogathatt ak, hangokat ismer-
hett ek fel, kipróbálhatt ák hőérzéküket és 
szaglásukat is-mindezt játékos formában.
Aki minden állomáson ügyeskedett  – stí-
lusosan – zsákbamacska ajándékot tapo-
gathatott  ki magának.
A közös családi játék, éneklés és versmon-
dás után a gyermekekre és szüleikre még 
egy nagy ízlelőbimbókat „megterhelő” fel-
adat várt, a  szülők által hozott  falatkák, sós 
és édes sütemények kóstolgatása.
Ismételten voltak visszatérő vendégeink 
azok közül a családok közül, akiknek gyer-
mekei már iskolába járnak – ez nagy öröm-

mel tölt el bennünket minden évben.
Szeptemberben még egy közös játékra ké-
szültünk mindhárom óvodai csoportunk-
kal. A Szent Mihály-napi állatbehajtás és 
vásár megelevenítését, forgatagát idéztük 
fel. Minden csoport más-más állatot haj-
tott  be a mezőről, így ennek megfelelően 
készültek fel énekekkel, versekkel, mondó-
kákkal és vásári termékekkel.
Árultunk almát, diót, sajtot, pogácsát, pere-
cet, sőt még magunk sütött e zsemlét is. A 
végén nem maradhatott  el a tökgurító, ka-
rika hajtó és más ügyességi próbatétel sem.
Október 1. a zene világnapja. Az élő zene 
mindenkinek örömet okoz, ezért az óvó 
nénik kis kórusa ütőhangszerekkel kísért 
koncertet adott  a gyermekeknek.
Novemberben a falu egy kedves műsor és 
vendégség keretében tisztelgett  az idősek 
előtt . Minden évben részesei vagyunk en-
nek, így az idén is örömet tudtunk szerezni, 
mosolyt csalni a megjelentek arcára. 

Idén először rendeztük meg a Márton-napi 
lámpás felvonulást.
Mindhárom csoport kézműves délután 
keretében készített e el a lámpásokat. Pén-
tek délután igazán szép látványt nyújtott , 
ahogy a sok kis mécses világított  amint 
megkerültük az óvodát. Visszatérve meg-
találtuk Mártont a „ liba ólban”, majd püs-
pökké választott uk.
A libazsíros kenyér vacsora nagyon nép-
szerű volt, jól esett  a langyos teával ezen a 
novemberi estén:

Novemberben, Márton napján
Liba gágog, ég a kályhám.
Aki libát nem eszik,
Egész évben éhezik.

BOCS ÁGNES ÉS JACSÓ KATALIN – ÓVÓNŐK

Őszi hírek az óvodából
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1. Működési feltételek:
Az óvodában ellátható maximális gyer-
meklétszám 92 fő volt a nevelési évben. A 
nevelő munka szervezése három óvodai 
csoportban zajlott . Néhány, a tanévet meg-
határozó számadat:
• A gyermekek létszáma 2016. október 

1-én: 69
• A gyermekek létszáma 2016. december 

31-én: 78
• A gyermekek létszáma 2017. május 31-

én: 78
• A gyermekek létszáma 2017. augusztus 

31-én: 77
• Ingyenesen étkezők száma október 1-én: 

51
• Hátrányos helyzetű:2
• Halmozott an hátrányos helyzetű: –
• Sajátos nevelési igényű gyermekek 

száma: 0
• Beilleszkedési, tanulási és magatartásza-

varral küzdő gyerekek száma: 2.

2. Személyi feltételek
Felsőfokú végzett ségű óvodapedagógus: 
7 fő (6 teljes állás, egy fél állás). Minden 
óvodapedagógus felsőfokú végzett séggel 
rendelkezik, egy fő szakvizsgázott . A ren-
delkezésre álló álláshelyek mindegyike be 
volt töltve. A 2016-2017-es nevelési évben 
nem volt minősítő eljárás az óvodában, vi-
szont életkora alapján egy fő számára lehe-
tővé vált, hogy az eljárás lefolytatása nélkül 
átkerülhessen pedagógus II. kategóriába. 
Vele együtt  összesen hárman tartoznak 
ide. A tanév folyamán lezajlott  egy vezetői 
tanfelügyeleti látogatás is, amit megelőzött  
a vezető önértékelési eljárása.
Két pedagógus vett  részt támogatott  to-
vábbképzésen, egyikük a BOK szerve-
zésében egy 30 órás, a másikuk pedig 
alapítványi szervezésben egy 120 órás 
továbbképzést látogatott . Valamennyi pe-
dagógusnak lehetősége volt részt venni a 
Hagyományőrző Pedagógusok Egyesüle-
tének szentendrei szakmai napján.
Az óvodapedagógusok munkáját három 
szakképzett  dajka, és egy fél állású óvoda-
pedagógus segíti.

3. Külső segítő munkatársak
Az óvodai fejlesztő munkát két logopédus 
kolléga segíti, kett en együtt  heti 10 órában 
végzik az anyanyelvi fejlesztést azoknál a 
gyerekeknél, akiknél ez szükséges.

4. Tárgyi feltételek
A nyár folyamán az óvoda épületében nem 
volt nagyobb karbantartási munka. A idén 
is fogadtunk diákokat a középiskolások 
kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi 
munkavégzése keretében három középis-
kolából. Kerítést festett ek, illetve hozzájá-
rultak az óvoda szemléltető eszközeinek 
gyarapításához. Munkájukat Bocs Ágnes 
felügyelte.
A dajkák, a nyári zárva tartás alatt  elvégez-
ték a játékok és a gyerekek által használt 
eszközök fertőtlenítését, illetve az óvo-
da nagytakarítását. Megtörtént az épület 
kártevőmentesítése. A tavalyi évben több-
ször észleltük hangyák tömeges megjele-
nését az épületben, ezért külön hangyair-
tást is kértem, aminek elvégzése év közben, 
amikor a gyerekek az épületben tartózkod-
nak, nem lehetséges.
A nevelési év során folyamatos volt a mű-
ködéshez szükséges eszközök, alapanya-
gok pótlása, beszerzése. Az udvari játékok 
közül két libikóka cseréje vált szükségessé, 
a munkát az ACER Kft . munkatársai vé-
gezték. A többi udvari játékon is végeztek 
javítási munkát a karbantartók. A homo-
kozóban a homokcsere megtörtént. A já-
tékok állagmegóvó festése sajnos elmaradt.

A 2015/2016-os tanév eseményei:
Heti rendszerességgel ismétlődő 
programok:

 – Néptánc foglalkozás: mint ahogy az 
már több éve hagyomány, hetente egyszer 
minden gyerek számára adott  a lehetőség, 
hogy néptánc foglalkozáson vegyen részt. 
Megismerkedhetnek a néphagyományok-
kal, elsajátíthatnak néhány alaplépést, népi 
gyermekjátékokat játszhatnak. A foglalko-
zások ingyenesek, mert az egyik óvodape-
dagógus tartja, aki megszerezte az oktatás-
ra jogosító végzett séget. A foglalkozások 
szervezése életkoronként, és csoporton-
kénti bontásban történik.

 – Anyanyelvi fejlesztés: a Pedagógiai 
Szakszolgálat munkatársai idén is csak 
az ötévesek kötelező szűrését végezte el, 
a rendszeres logopédiai ellátásukat nem 
vállalta, ezért szükséges volt, hogy az gyer-
mekek anyanyelvi fejlesztését az óvodával 
megbízási szerződésben álló logopédusok 
lássák el, heti tíz órában.

 – Az idei nevelési évben csak a reformá-
tus egyháztól érkezett  olyan kérés, hogy 

szeretnének hitt an foglalkozásokat indíta-
ni az óvodában. Batár Krisztina hitoktató 
szerdánként, a délutáni időszakban tartott a 
foglalkozásait.
Ünnepek, megemlékezések, külön-
leges alkalmak:

 – A szülők megfelelő tájékoztatása érde-
kében több alkalommal szülői értekezletet, 
illetve fogadó órát tartott unk.

 – Szeptember 5-6-án megtörtént az öt-
évesek logopédiai szűrése. A vizsgálatot a 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai vé-
gezték.

 – A nagyobbak több alkalommal is ki-
ránduláson vehett ek részt. Ellátogatt ak a 
Mezőgazdasági Múzeumba, és a Zöldhíd 
KFT. gödöllői hulladékkezelői központjá-
ba.  Az iskolásokkal a Marcipán Múzeum-
ban vett ünk részt egy tematikus foglalko-
záson, ahová tömegközlekedési eszközök 
igénybevételével jutott unk el. A kirándu-
lással azon túl, hogy egy érdekes foglal-
kozásban volt részük a gyerekeknek, az is 
volt a célunk, hogy ízelítőt kaphassanak a 
tömegközlekedés szabályairól.

 – Négy alkalommal vehett ünk részt 
színházi előadáson a PRK szervezésében, 
és néhány alkalommal az óvodába is el-
látogatt ak bábcsoportok, illetve a Kerek 
Zenekar is többször megörvendeztetett  
bennünket.

 – Egy-egy ünnepnap alkalmat adott  a 
gyerekek számára, hogy láthassák, hogyan 
ünnepelnek a felnőtt ek. Részt vehett ünk az 
Idősek napja alkalmából rendezett  ünnep-
ségen, ellátogatt unk Axmann Vince sírjá-
hoz a nagyokkal, és nemzeti ünnepeink al-
kalmával mi is elhelyeztük zászlócskáinkat 
az emlékműnél.

 – A munkatervben tervezett  alkalmaink 
többségét sikerült megrendezni, Csupán a 
teaházas alkalmunk, és a tavaszi kézműves 
alkalmat nem tudtuk megtartani. 

 – Két kolléga vehetett  részt támogatott  
továbbképzésen. Egyik kolléganőnk a to-
vábbképzés kimeneti követelményeinek 
sikeres teljesítésével jogosultságot szerzett  
fejlesztő, tartásjavító foglalkozások szerve-
zésére. Terveink szerint a 2017-18-as tan-
évtől fejlesztő foglalkozásokat fog tartani a 
gyerekek számára az óvodában.

 – Minden pedagógus kolléga számára 
mód volt szakmai napon való részvételre.

BOCS ÁGNES ÉS JACSÓ KATALIN – ÓVÓNŐK

Óvoda – belső helyzetelemzés, helyzetkép
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– Készültél? Nem életrajz lesz! – jegyzi 
meg a kortárs magyar próza állócsillaga 
hamiskás mosollyal minden fellépésünk 
előtt , én meg arra gondolok: ha semmire 
nem viszem az irodalomban, Bodor Ádám 
barátságáért akkor is megérte erre az útra 
lépnem. Nem érzelmesen barátkozik. 
Matekos pontossággal. Ha eltűnök rám ír, 
hogy mi van velem. Székelyudvarhelyen 
egy éves megszakításokkal történő beszél-
getés-sorozatot honosított unk meg vele. 
A hatodik alkalomnál tartunk. Szeretném, 
ha az Írók a szigeten című, pócsmegye-
ri szervezésünk keretében is gyűlni kez-
denének az évek a Kossuth-díjas íróval, 
akitől szóban és írásban egyaránt minden 
mellébeszélés idegen, a tartózkodó alkat 
ugyanakkor igen színes és hiteles szemé-
lyiséget takar. Könyveiben – a legendás 
Sinistra körzet, Az érsek látogatása, 
a Verhovina madarai és a többiben – a 
lehető legtömörebb kifejtésre szorítkozik, 
mintha csupán a vázát írná meg valami-
nek. E visszafogott , puritán kifejezésmód 
azonban mai irodalmunk egyik leggazda-
gabb, klasszikus értékű, maradandó szerzői 
világát építi fel. Méltó, hogy vele zárjuk 
le az idei irodalmi évet december 15-én, 
pénteken 18 órától a Pócsmegyer Rendez-
vényközpontban. A kötetek a helyszínen 
kedvezményesen megvásárolhatóak, az 
írólegenda dedikálásával. Addig még sokat 
dolgozunk a PRK csapatával, hogy igazán 
felemelő eseményben legyen részetek. A 
végén állófogadásra várunk titeket, hogy 
együtt  koccintsuk el az idei évet, amely 

Pócsmegyerre költözésemmel meghatáro-
zóvá vált számomra. Köszönöm a Polgár-
mesteri Hivatal és a Pócsmegyer Rendez-
vényközpont munkaközösségének, hogy 
segített ek bekapcsolni a helyi irodalmi 
életet az országosba. Köszönöm nektek, 
kedves lakosok, hogy jelenlétetekkel tá-
mogatjátok a fellépéseket. Végezetül pedig 
álljanak itt  kedvcsinálónak Bodor Ádám 
zseniális kezdősorai Az érsek látogatása 
című kötetéből: 
„Medárd előtt  egy hétt el a fodrászat első 
vendégei hozták hírül, hogy kora hajnal-
ban elfogták a Senkowitz nővéreket. A két 
vénlány hónapokkal korábban megszö-
kött  az Izolda negyedből, a tüdőbetegek 
elkülönítőjéből. A szökevényeket állítólag 
Gábriel Ventuza tábori lelkész bőrpórázon 
vezett e vissza a telepre, ahol egy tyúkket-
recbe zárva mindjárt ki is állított ák őket 
közszemlére. Nevelőanyám, Colentina 
Dunka nem akart hinni a fülének, de mivel 
a fodrászatban akkor már többen várakoz-
tak, és nem hagyhatt a ott  az üzletet, engem 
küldött  el Natalia Vidra fésülőasszonnyal, 
hogy tudjuk meg, mi igaz az egészből. Gya-
logosan tíz percet sem tart az út a folyópar-
ti rétig, ahol az elkülönítő kerítései kezdőd-
nek, ameddig a kíváncsiskodók máskor is 
elmerészkedtek. Mégis, mire odaértünk, 
már nem akadt semmi látnivaló. Sehol egy 
tyúkketrec, sehol a Senkowitz nővérek. Az-
tán hallott uk; a többi 5beteg addigra már 
kővel agyondobálta a szökevényeket.
Izoldának itt  Bogdanski Dolinán lányt, 
asszonyt nem hívnak, ez itt  az elkülönítő 

neve. Így hívták az egész rétet a drótsö-
vénnyel körülvett  táborral, ahol a szélfújta, 
napszívta barakkokban a legrégibb idők 
óta betegeket és más nem kívánatos sze-
mélyeket tartott ak. Itt  ért véget a város, a 
táboron túl már a Midia rét sirálylepte sze-
métt elepei következtek.
Még hónapokkal korábban egy reggel, a 
szokásos létszám-ellenőrzéskor kiderült, 
hogy a vénlányoknak fenntartott  barakk-
ból hiányoznak a Senkowitz nővérek. Ta-
karójuk, szalmazsákjuk már teljesen hideg 
volt, a párnájukon pedig búcsúüzenet he-
lyett  csak a fejük lenyomata látszott . Bizo-
nyára előző este, mindjárt lámpaoltáskor, 
alvást színleltek, aztán amikor a horkolás 
első hullámai elárasztott ák a termet, útra 
keltek. Ágyuk alatt  föl volt bontva a padló, 
helyén nyirkos, fekete üreg szája tátongott . 
Ők pedig sehol. A föld nyelte el őket.”

MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR

Szigetnapló

Tájékoztató!
Pócsmegyer Község Önkormány-

zatának Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a 

Pócsmegyeri Polgármesteri 
Hivatal

téli igazgatási szünetének 
időtartama 2017. évben 

december 21-től 
december 29-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.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Múlt havi számunkban egy új rovatot 
indított unk Dr. Pázmány Annamária In-
tézményvezető írásával. Célunk, hogy 
megelőzzük a betegségeket, illetve a már 
kialakult problémát a lehető leggyorsab-
ban felismerjük, orvosoljuk, és lehetőség 
szerint visszaálljon szervezetük a betegség 
előtt i hibátlan működésre.
Szentendre Város Egészségügyi Intézmé-
nyeiben több, mint 30 szakrendelésen 
látják el a lakosságot a kiválóan képzett  
szakemberek. Szeretnénk, ha a lakosságot 
érintő, érdeklő kérdéseket a szerkesztőség-
be (kisbiro@pocsmegyer.hu) elküldenék 
(akár név nélkül is) és szakembereink hó-
napról hónapra megválaszolják azokat.

Ésik Judit dietetikus

December az ünneplés hónapja. Ilyenkor 
az ajándékozás és az étkezések kerülnek 
középpontba. Így mi is azt gondoltuk, csat-
lakoznánk a témához és az ünnepi készü-
lődéshez kapcsolódóan Ésik Judit dieteti-
kustól kérünk segítséget. Az alábbi recept 
alapján kézzel készíthetünk cukormentes 
szaloncukrot, amelyet akár adhatjuk aján-
dékba, megtömhetjük vele a Mikulás zsá-
kot, de akaszthatjuk például a karácsony-
fára is. Barátainkkal együtt  készítve pedig 
igazi ünnepi hangulatot varázsolhatunk 
már az adventi készülődésbe is.

Cukormentes szaloncukor
Hozzávalók:

50 dkg mazsola
20 dkg őrölt mogyoró v. mandula
10 dkg kókusz reszelék
2 citrom reszelt héja
csipet őrölt fahéj
5 dkg méz

Elkészítése:
A mazsolát forró vízzel leöblítjük és kb. 5 
percig állni hagyjuk. Közben a mogyorót 
(mandulát), a kókuszreszeléket, a citrom 
reszelt héját összekeverjük a fahéjjal, majd 
leöntjük a vizet a mazsoláról, és mindent 
egy fémkéses robotgépbe dobunk, majd 
jól összedolgozzuk. Evőkanállal kiada-
goljuk, vizes tenyerünkkel szaloncukrot 
formázunk belőle, és mehet szépen a szép 
színes papírba. Ha csoki bevonatot szeret-
nénk rá, akkor 15 dkg pálmazsírral, 5 dkg 
kakaóport néhány csepp szteviával felfő-
zünk és mehet a szaloncukor tetejére. 

A magyar konyhában hal nélkül szinte 
elképzelhetetlen a karácsonyi menüsor. 
Megosztunk most két egészséges és kü-
lönleges receptet Önökkel, amivel még 
izgalmasabbá, és egészségesebbé tehetjük 
az ünnepi ételeket.

Zöldséges sáfrányos halleves
Hozzávalók (4 főre):

40 dkg afrikai harcsa fi lé
1 közepes vörös hagyma
2 szál sárgarépa
1 szál fehérrépa
3 szál halványító zeller
1 marék sütőtök
0,5 dl olíva olaj
1,2 liter zöldségleves vagy víz
só, bors, sáfrány
1 csokor petrezselyemzöld
2 marék kagyló tészta

A halfi lét és a zöldségeket kockára vágjuk. 
Vöröshagymát felaprítjuk, olajon megpá-
roljuk. Rádobjuk a zöldséget, és egy-két 
percig pirítjuk. Hozzáadjuk a halkocákat, 
és felöntjük az 1,2 liter folyadékkal. Las-
sú tűzön főzzük. Ha felforrt, fűszerezzük, 
mikor félpuhára főtt  hozzáadjuk a tésztát, 
majd ha megfőtt , megszórjuk petrezse-
lyemmel (esetleg kaporral).
Göngyölt hal
Hozzávalók (10 főre)

1,5 kg tonhal vagy busa
10 dkg étolaj
30 dkg csiperkegomba
10 dkg vöröshagyma
40 dkg étkezési paprika
30 dkg paradicsom
1 csomag petrezselyem, borsi fűszerkeve-
rék

A felszeletelt halat megsózzuk, legalább 
egy órát állni hagyjuk. Az étolaj egyhar-
madát felmelegítjük, rádobjuk a hagymát, 
és a felszeletelt gombát, petrezselymet, a 
borsi fűszerkeveréket, és fedő alatt  párol-
juk. Az így kapott  péppel megkenjük a hal-
szeleteket és felgöngyöljük. Olajjal kikent 
hőálló tálba tesszük.
A maradék olajon megfutt atjuk a felsze-
letelt paprikát, megpároljuk, majd hoz-
záadjuk a felkarikázott  paradicsomot pár 
percig pároljuk. Majd a göngyölt halsze-
letekre terítjük. Lefedjük és 25-30 percig 
sütjük. Petrezselymes burgonyával vagy 
rizzsel tálaljuk.

Aki ezek után úgy érzi, hogy szüksége len-
ne dietetikus tanácsára, Ésik Juditot el-
érheti Szentendrén a szakrendelőben. 

Rendelési ideje:
Felnőtt  rendelés:
Hétfő: 13-19 óra
Szerda: 13-19 óra
Csütörtök: 7-13 óra
Péntek: 13-19 óra

Gyerek rendelés:
Csütörtök: 13-19 óra

Telefon: +36 26/501-444/117 mellék
Időpont egyeztetés szükséges!

KÍVÁNUNK MINDENKINEK BÉKÉS 
BOLDOG KA RÁCSONYT ÉS EGÉSZSÉG-
BEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT!

E. ZS

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI)
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Szentendrei Közös Önkormányzati Hi-
vatal Polgármesteri Kabinetjétől érkezett  
szerkesztőségünkhöz az alábbi tájékoztató!

Elsőként Szentendrén ültett ék el a Férfi  
Felelősség Fáját, 2017. október 30-án a 
Czóbel parkban. A faültetéssel Szentendre 
is csatlakozott  ahhoz a nagyszabású, egész 
Kárpát-medencére kiterjedő akcióhoz, 
amelynek célja, hogy felhívja a fi gyelmet a 
férfi ak családi és társadalmi felelősségválla-
lásának, értékközpontú példamutatásának 
fontosságára.
Magyarország legnagyobb férfi közössége, 
a több mint százezer főt számláló Férfi ak 
Klubja szervezésében idén ősszel 25 facse-
metét ültetnek el a mozgalomhoz csatla-
kozó településeken. A Férfi ak Klubja 2013 
óta dolgozik azon, hogy a családok meg-
erősítése és az erkölcsi alapok helyreállítása, 
a férfi  és nő szövetségének megerősítése 
által társadalmi változást érjen el. Olyan 
változásért tesz, amely a válások számának 
csökkenését, az emberi együtt működés tár-
sadalomformáló értékeinek továbbadását, 
egy egészséges közösség újrateremtését, az 
elkövetkező generációk élhetőbb életét ala-
pozza meg.
A kampány nyitórendezvényére, az első fa 
elültetésére Szentendrén került sor. A Férfi  
Felelősség Fája a Czóbel parkban kapott  he-
lyet, melyet október 30-án Verseghi-Nagy 
Miklós polgármester, Bedő Imre, a Férfi ak 
Klubja alapítója és Benes Edvárd, a Szent-
endre Barátai Egyesület elnöke ültetett  el. A 
parkba egy diófa került, jelképezve a család 
társadalmi fontosságát, hiszen a régi mon-
dás is így szól: „a diófát az ember nem ma-

gának, hanem az unokájának ülteti”.
Az ünnepi eseményen Bedő Imre a férfi ak 
felelősségét hangsúlyozta: „Az elmúlt 50 év 
olyan társadalmi változásokat hozott , ami 
a férfi akat észrevétlenül a munkahelyeikre 
szorított a vissza. Ma már majdnem termé-
szetes, hogy ott  jelen kell lenni, és úgy érzé-
keljük, hogy férfi ként sokszor alábecsüljük 
a családi jelenlétben való felelősségünket. 
Azt szeretnénk, hogy a férfi ak fi gyelmét fel-
hívjuk arra, hogy stratégiai fontosságú részt 
venni a gyerekek nevelésében, az erkölcsi 
alapok megújításában. A legfontosabb, 
amit örökíteni tudunk a gyerekeinknek: 
a férfi -nő együtt működése, amit meg kell 
tudnunk mutatni ott hon abban a néhány 
órában, ami ma rendelkezésünkre áll. Ma 
a kétkeresős modell kényszere hat a csalá-
dokra, az ott honi életünk beszorult három 
órába. Egyáltalán nem mindegy, hogy eb-
ben az időben a családi, ott honi létünkkel, 
feladatvállalásunkkal, cselekvésünkkel meg 
tudjuk mutatni, hogyan működik együtt  
férfi  és nő, hogyan tudja újra és újra megújí-

tani kapcsolatát. Ez a záloga a »családképes-
ségnek«. A férfi ak kikerültek a családokból, 
elhagyták a pedagóguspályát, a válások ará-
nya 65-70 százalék fölé kúszott . Feladatunk, 
a férfi -nő szövetség mintájának megmuta-
tása, s ehhez minőségi időt kell töltenünk 
ott hon. Ezért írtuk az elültetett  fa mellé a 
táblára a Férfi  Felelősség Fájának üzenetét: 
»A jövő ott hon épül«.”
Benes Edvárd, a tavaly márciusban alakult 
Szentendre Barátai Egyesület elnöke ki-
emelte köszöntőjében, hogy lokálpatrióta, 
családcentrikus egyletük számára nagyon 
fontos a férfi -nő, apa-fi ú, anya-lánya kapcso-
lat, a család egysége, ami nem csak mott ó-
jukban, de céljaikban és rendezvényeikben 
is kiemelt helyet kap, ezért csatlakoztak a 
nemes akcióhoz.
„Szentendre sok mindenben útt örő, sok 
mindenben jár elöl, ezért nagyon örül-
tem a felkérésnek, hogy  csatlakozhatt unk 
a mozgalomhoz. A családok alapja a férfi  
felelősség, ahogyan a női felelősség is, és a 
kett ő együtt működése. Ebben a kisváros-
ban óriási érték és lehetőség a közösségek 
egyben tartó ereje, s ennek az alapja érte-
lemszerűen a családokban gyökerezik, ami 
nagyon fontos számunkra. Idén év elején a 
Házasság Hete programsorozathoz kapcso-
lódtunk, jövőre a Családok Éve lesz kiemelt 
programunk. Szeretnénk mindenben segí-
teni a családokat, a közösségeket, és nagyon 
örülök, hogy Szentendrén a családok szim-
bólumát elsőként ültethett ük el. Reméljük, 
a gondos ápolásnak köszönhetően évtize-
deken keresztül szépen növekszik majd és 
termőre fordul” – mondta el köszöntőjében 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester.

A FOTÓKAT PARASZKAY GYÖRGY KÉSZÍTETTE.

Férfi  Felelősség Fája
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A madáretetés nem egy új keletű dolog, és 
sokan minden kérdés nélkül is régóta vég-
zik. Sok információ hangzott  már el a rádió-
adásokban, TV műsorokban és a sajtóban 
is. Mégis, minden évben vannak kérdések 
ebben a témában is, mert aki netán most 
kezdi el, vagy nem voltak háziállatai az egy 
kicsit tanácstalan. Röviden: az állatoknak 
enni és inni kell adni, és ha elkezdtük, akkor 
folyamatosan kell azt tennünk. A leggyako-
ribb kérdések, hogy mivel etessünk, netán 
mivel ne, és hol? Az egyik jeles madárvé-
dő szerint a madaraknak ugyan segítünk 
az átt elelésben az etetéssel, de a másik fő 
oka az etetésnek, hogy gyönyörködjünk az 
etetőre érkező fajokban. Tehát, bizonyos ér-
telemben magunknak etetünk, hogy a ma-
darakat meg tudjuk fi gyelni. Manapság az 
etetők és etetések palett ája nagyon hosszú, 
att ól függően, hogy ki milyen céllal etet, és 
mennyi fáradságot és pénzt tud rászánni. A 
legegyszerűbb cinkeetetőktől kezdve (ahol 
a leggyakoribb vendégek a széncinege, kék 
cinege, barátcinege) a madárbarát kertek 
sokféle táplálékot kínáló etetőin keresztül 
egészen az átt elelő sasok, ölyvek és rétihé-
ják etetéséig sokféle etetőt működtetnek a 
hazai madárkedvelők. A Madárbarát 
Kert a Magyar Madártani Egyesület 
egyik madárvédő programja. És aki a kö-
vetelményeknek megfelel, az megkaphatja 
ezt a titulust. A természetfotósok pedig 
minden időt, fáradságot és anyagi áldoza-
tot is bedobnak a szép téli madárfelvételek 
elkészítéséért. (Csak érzékeltetés céljából 
megemlítem, hogy egy fi zetős sas-les bér-
lése, manapság napi 36 ezer Ft-ba kerül 
egy embernek, de ha kett en hárman össze-
állnak, akkor kett en-hárman osztoznak a 
költségen.) Itt  is etetik a madarakat, de a cél 
a sasok etetése hússal, melyre rajtuk kívül 

hollók, vetési és dolmányos varjak, szarkák 
egerészölyvek, és különböző sirályfajok is, 
sőt tartós hideg esetén szürke gémek is rá-
járhatnak. Persze ehhez adódik költségként 
az oda utazás, és a fotó felszerelése, beszer-
zése is, mert oda nem érdemes egy mobilte-
lefonnal beülni fényképezni. A nem fi zetős, 
hanem csupán madárvédelmi célból üze-
meltetett  téli ragadozó madáretető helyek 
manapság már az ország 19 megyéjéből 
majdnem mindegyikben találhatóak. En-
nek ellenére nem mondhatóak gyakorinak, 
és tömegesnek. Sokkal gyakoribb jelenség 
a kertek, parkok, erdőszélek lakóinak eteté-
se, melyet országszerte sok ezren végeznek. 
Bár az üzletekben egyre nagyobb a válasz-
téka a különféle etetőknek, az etetőimet 
sokakhoz hasonlóan magam készített em 
el és évek során egyre változtak. Az első a 
legegyszerűbb ablaketető volt, ezt követt e 
a kifüggesztett  kis etető házikó, majd a dúc 
etető. Ez utóbbi egy vascső tetejére rögzített  
nagyobb házikó, ahol a cinegék, csuszkák, 
rigók, pintyek és verebek akár egyszerre 
együtt  is szedegethetnek. A múlt század 
végéig a dúcetetőket körbe beüvegezték, és 
csak alulról volt egy bejáratuk, hogy a raga-
dozók ne tudjanak rajtuk ütni. Az ilyen ma-
napság már ritkaságba megy, pedig pl. kar-
valyból sokkal több van, mint akkor volt, az 
énekesmadarakból pedig sokkal kevesebb.
Az etetőkbe ajánlott  magvakból egy rövid 
átt ekintés: a magevők részére napraforgó, 
kukoricadara, dió, cirok mag, köles, lenmag 
adható. A lágyevők részére lisztkukac, cin-
kegolyó, sertés háj, reszelt sárgarépa, darált 
dió. Ne etessünk semmilyen pékáruval, 
vagy sózott  szalonnával, hússal, kolbásszal! 
Ezen kívül teszek ki félbevágott  almát egy 
szöges deszkára szúrva. Az elmúlt télen 5 
szeges deszkát üzemeltett em egymástól tá-

vol, mert a rigók összevesztek rajta és még 
így is félnaponta kellett  újabb almákat kihe-
lyeznem, mert a nálam költő két feketerigó 
páron kívül a hozzám járó rigók száma 15-
16-ra szaporodott . Az agresszív egyedek, 
ha tele ett ék magukat, az után se engedték 
oda a várakozókat. Van, aki egy-egy fa ága-
ira szúrja fel az almákat, az is gyakori meg-
oldás. Ha hó borítja a földet, nem tudnak a 
földön táplálékhoz jutni, mint előtt e, és az 
almák közelében gubbasztanak, emészte-
nek, tollukat felborzolva. Voltak, amelyek 
a tüskesövénybe, vagy az örökzöldek földi 
takarásába húzódva várakoztak, mert a kar-
valyok naponta többször is megkísérlik a 
zsákmányolást. A táplálékok közé tartozik 
még a margarin, amelyet vagy felfüggesz-
tett  fél dióba, vagy fák repedéseibe kenek 
be. Ezt a cinegefajok, barátkák, a vörös-be-
gyek, és a harkályok is szívesen fogyasztják.
Ne feledkezzünk meg a vízről sem, mert 
száraz napokon, és a hó nélküli mínuszos 
hőmérséklet esetén a madarak nehezen 
tudnak vízhez jutni. Legtöbben naponta 
innának és fürdenének is. Ilyenkor meleg 
vizet viszek ki számukra, mint a tyúkudvar-
ba a baromfi aknak. 

BÉCSY LÁSZLÓ

A madarak etetéséről
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Idősek napja
Szép hagyomány Pócsmegyeren, hogy 
évről-évre megünnepeljük az időseket. 
Idén a PRK-ban gyülekezett  a 70 év felet-
ti lakosság. Kezdésként legkisebbjeink, a 
Barangoló óvoda gyermekei adtak egy 
kedves műsort, melyet Németh Miklós 
polgármester úr beszéde követett .
Elmondta, hogy az Önkormányzat mindig 
kiemelten fi gyel az idősekre, és lehetősé-
geihez mérten támogatja őket. Ezt köve-
tően egy kedves ünneplésre került sor, hisz 
polgármester úr felköszöntött e települé-
sünk legidősebb jelenlévő hölgyét Vitálos 
Istvánnét – Eszti nénit, és legidősebb je-
lenlevő urát Hoglmayer Mihály bácsit. Az 
ünneplés után a Fővárosi Operett színház 
művészei énekeltek népszerű dallamokat, 
és táncoltak látványos táncokat. A vidám 
műsor után Szaller Ferenc fantasztikus 
pörköltjét, és a Herr Cukrászda fi nom 
süteményeit fogyaszthatt ák el a vendégek. 
Az asztaloknál jóízű beszélgetések zajlott ak 
és egyben mind a 115 megjelent szépkorú 
egyöntetűen megegyezett : jönnek jövőre is.

SZŐCS PÉTER

Kedves Olvasóink!
Az elmúlt időszakban is szép és tartalmas 
programokkal vártuk Önöket a Rendez-
vényközpontban. Ezekből az eseményeiről 
készített ünk egy rövid összefoglalót.
A jövőben tervezett  programjainkról tájé-
kozódhatnak Pócsmegyer község honlap-
ján, a Rendezvényközpont facebook olda-
lán, valamint személyesen a PRK-ban.

A PRK CSAPATA

Rendezvényközpont programok
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Irodalmi Kávéház
Az Irodalmi Kávéház lassan fogalommá 
válik Pócsmegyeren. Novemberben igen 
különleges élményben volt része azoknak, 
akik ellátogatt ak a rendezvényre, hiszen a 
generációk mellett  műfajok találkozásáról 
is szólt az este. Először az Art osztály adta 
elő színdarabját egy igen komoly, napjaink-
ban eléggé húsba vágó témáról, a fi gyelem-
zavaros gyermekek integrációjáról, illetve 
annak hiányáról. Kas Krisztina művészeti 
vezető, drámapedagógus, a társulatról el-
mondta, hogy 2015-ben alakult a sziget-
monostori iskolában és tagjait az oda járó 
diákok alkotják. Ezzel a darabbal, ami egy 
ADHD-s fi ú történetét meséli el, körbejár-
ták Pest megyét és komoly sikereket arat-
tak. Pócsmegyeren is nagy tetszést váltott  
ki a színdarab.
A program második felében Szirony 
György nyugalmazott  ezredes mesélt az 
életéről versekkel fűszerezve. Megtudtuk 
tőle, hogyan egyeztethető össze a zord 

katonaélet a szárnyaló költészett el, mesélt 
arról, hogyan került a szigetre, és az örök 
témát, a nőt sem felejtett e el. A történetek 
közben hallgathatt unk Teller Ede, Szabó 
Lőrinc, Illyés Gyula, Sajó Sándor és Lőwy 
Árpád verseket, részletet Madách Imre 

Ember tragédiájából, illetve Márai Sándor 
Füves könyvéből. Nagyon tartalmas, szín-
vonalas este volt és a végén Gyuri bácsi 
elfogadta meghívásunkat egy jövő évi Iro-
dalmi Kávéházba.

SZŐCS PÉTER

» Folytatás a 14. oldalon
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Fotókiállítás
Novemberben volt megtekinthető Molnár 
Lídia természetfotó kiállítása a PRK-ban, 
akinek ez volt a harmadik kiállítása, Szent-
endre és Sepsiszentgyörgy után Pócsme-
gyeren.
Lídia egy rokonlátogatás alkalmával szere-
tett  bele Surányba, és tavaly nyáron ide is 
költözött . Korábban hosszú évekig muzeo-
lógusként, majd biológia szakos tanárként 

dolgozott  Sepsiszentgyörgyön. Gyermek-
korától fényképez, bár „csupán” amatőr 
fotósnak tartja magát, képeiről nem ez tük-
röződik vissza. Fotói sokszínűek, változato-
sak, sugárzik róluk a természet szeretete, és 
tisztelete.
Mindent megörökít, ami megtetszik neki: 
állatokat, növényeket, tájakat egyaránt. 
Sokat sétál, kirándul, a fényképezőgépe ál-
landóan a keze ügyében van. Ennek is kö-
szönhető, hogy tavaly ő fedezte fel Surány-

ban a Szibériai szürkebegyet, amit eddig 
Magyarországon nem, csupán Dániában 
fi gyeltek meg. A hír hallatán tavaly ellepték 
Surányban a Duna sétányt a természetfo-
tósok, hogy ők is lencsevégre kapják ezt a 
különleges madarat.
Lídia fényképein keresztül mutatja meg 
élővilágunk rejtett  kincseit. Reméljük, lesz 
még alkalmunk bemutatni a mostani kiál-
lításból kimaradt képeket is..

MŐ

Rendezvényközpont programok
» Folytatás a 13. oldalról
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„Rézangyalok” 
Koncertje

2017. október 28-án felejthetetlen él-
ményben volt része annak, aki ellátogatott  
a Pócsmegyer Rendezvényközpontba. A 
rendezvény apropója a Rézangyalok c. fi lm 
vetítése volt, amely egy miskolci, romák 
lakta körzet általános iskolájában, 2014. 
szeptember és 2016 szeptembere között  
követi a hangszeres tanulás iskolai folyama-
tát, közben pedig bemutatja a zenét tanuló 
gyerekek családi hátt erét, lakókörnyezetét, 
szociális körülményeit.Azoknak a gyere-
keknek, akik számunkra elképzelhetetlen 
mélyszegénységben élnek, nincs lehető-
ségük az iskolán kívüli tevékenységeket 
megfi zetni vagy lakóhelyükről kimoz-
dulni, így óriási életminőségbeli változást 
hoz számukra a helyben megvalósított  
hangszertanulási program. Felemelő volt 
látni, hogy milyen lelkesedéssel és alázat-
tal viszonyulnak a gyerekek a zenéhez és a 
hangszerekhez. Minden elismerésünk a ta-
nároknak, akik erejükön felül tesznek azért, 
hogy megmutassák a gyerekeknek, sok 
munkával és kitartással van kiút abból a 
közegből, amibe beleszülett ek. A Pro Pócs-
megyer Kft . és a Symphonia Alapítvány 
nevében ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak a lakosoknak, akik anya-
gi vagy tárgyi adományukkal hozzájárultak 
ehhez a nemes munkához!
Boldog vagyok, hogy részese lehett em a 
gyerekek boldogságának, akik egy csodás 
napot töltött ek Budapesten és Pócsmegye-
ren!
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Ez a történetem is Surányban játszódott , 
úgy fél évszázada.

Az Ibolya utca lankás részén, azon a sza-
kaszon, ami a Hóvirág utcától a Rózsa 
utcára fut ki, élt egy idős házaspár. A ne-
vükre már nem emlékszem. A kerítésük, 
az akácoszlopok közé kifeszített  három 
drótból, és a közéjük kötözött  faágakból 
állt. Volt egy tacskójuk, amelyik hűsége-
sen őrizte kertjüket. Csak egy gondom 
volt vele.
Amikor a dombtetőről nekiindultam 
apám hadi-kerékpárján, és lendületből 
megközelített em az öregek telkét, a kis 
kutya átbújt a kerítésen, és hangos csa-
holással fogadott . Kétszer meg is csípte 
a nadrágszáram végét. Biciklizés közben, 
hátra kellett  rúgjak, hogy lerázzam a lá-
bamról.
Azt találtam ki, nem hagyatkozom a lejtő 
adta lendületre, hanem rendesen beleta-
posok a pedálokba. Így annyira felgyor-
sult a biciklim, hogy a lábaim felemelhet-
tem a kormányig, és elsuhantam a dühös 
tacsi orra előtt . Nem futott  utánam, csak 
a kertjük sarkáig követett . Onnantól újra 
beletekerhett em. Ett ől függetlenül bosz-
szantó volt, hogy félnem kell a kis va-
karcstól.
1966 júniusának utolsó vasárnapján 
vendégeink érkeztek. Keresztapám láto-
gatott  meg a két fi ával. A keresztmama 
és lánya valamilyen egyházi eseményen 
vett ek részt. Mi, fi úk a bőséges tízórai 
után nekifogtunk a lövészárkok ásásához 
a szemközti gazdátlan telken. Ötméter-
nyire egymással szemben voltak a két-
személyes árkok, hogy eljátszhassuk az 
első világháborús csatát, amit már Pesten 
ólomkatonákkal lepróbáltunk egy terep-
asztalon, amit András, az elsőszülött  fi ú 
készített .
Én vele voltam, ő akkor volt 16 éves. 
Keresztapám is aktívan lapátolt kisebbik 
fi ával, Lacikával, aki tizennégy éves volt, 
mint én. A homokos talajban, hamar be-
ástuk magunkat derékig. A kitermelt ho-
mokból mellvédet épített ünk. Andrásnak 
volt egy katona sapkája, abban díszelgett . 
Apám, aki a halászléfőzéssel volt elfog-
lalva, kölcsönadta párnázott , bőrből ké-

szült, motoros fejvédőjét. Úgy néztem ki 
benne, mint egy század eleji pilóta. Aztán 
elkezdődött  a harc. A repeszgránátokat 
fenyőtobozok helyett esített ék, és tölgyfa 
makkot lövöldöztünk a dugós puskáink-
ból.
Kiegyenlített  volt a küzdelem, mint egy 
igazi állóháborúban. Keresztapám han-
gos csatakiáltással rohamra indult, de 
András szíven találta egy makkal. A bátor 
katona összeesett . Lacika, a szárnysegéd, 
megadta magát, így a hadifoglyunk lett , 
éppen akkor, amikor apám elkiáltott a 
magát:
– Gyerekek! Kész a halászlé!
A háború véget ért, a béketárgyalások az 
ebédlőasztalnál folytak.
Keresztapának jól esett  egy kis testmoz-
gás a fenyves tiszta levegőjében, mert 
egész héten a szerkesztőség asztalánál fúj-
ta a füstöt, láncdohányos lévén.
Na, de milyen újság felelős főszerkesztője 
volt Bíró András?
Ez az újság nem más volt, mint „A Kutya” 
című lap.
Bandi bácsi a gyakorlatban is értett  a ku-
tyákhoz, nem csak papíron. Budai ott -
honukban tartott  egy jól nevelt, fekete 
pumit.
Ezért a fi nom halászlé, és túrós csusza 
után tanácsot kértem tőle, mi tévő legyek 

a méregzsák tacskóval kapcsolatban. Ke-
resztapa komótosan rágyújtott  pipájára. 
Kifújta a füstöt, és beszélni kezdett .
– Istikém, legközelebb ne gyorsíts a brin-
gáddal, hanem állj meg a kutya előtt . 
Nézz rá hosszasan, ne félj, nem fog meg-
harapni. Nem vadállat ő, csak ösztönösen 
védi a területét.
Egy darabig még ugathat rád. Akkor 
mondd neki, de ne kiabálva, mert a ku-
tyák nem süketek: „Jó kutya, okos kutya, 
menj haza! Vár a gazdi és a kaja.” – okta-
tott  keresztapa verselve, azt gondolhatt a, 
úgy könnyebb megjegyeznem. Majd 
hozzátett e: - Ha mégsem mozdulna, csak 
toppants egyet a lábaddal, de a kerékpá-
rod legyen a kutya felé fordítva. Legfon-
tosabb a határozott ság…
Másnap kipróbáltam a módszert. Min-
denben úgy tett em, ahogy Bandi bácsi 
tanácsolta. A kis dögnek eszébe sem ju-
tott  visszavonulni. Sőt, miután határozot-
tan toppantott am, megkerülte a biciklim. 
Rövidnadrágban voltam és tornacipő-
ben. Nem vártam meg, hogy a bőrömbe 
mélyessze hegyes fogait. Amikor csahol-
va fél méterre megközelített , spiccre vet-
tem az orrát. Megfordulnia sem kellett . A 
rúgástól a kertjük irányába került, és visz-
szasöpört a kerítés résén.
Többször a tacskó nem merészkedett  kí-
vülre, ha arra kerekeztem. Csak a kerítés 
mögül ugatott  rám mérgesen.
Nem volt, és nem is lett  szokásom állatot 
bántani, de az a kis rúgás felért egy ma-
karenkói pofonnal. Keresztapám tanácsa, 
a legtöbb esetben biztosan működik. De 
már a kutyák sem olyanok, mint régen. 
Manapság egyre több a kitaszított , útszé-
lén hagyott , éhező állat.
Ha olyan helyen járok, ahol előfordul-
hatnak kóbor kutyák, viszek magammal 
száraz kutyaeledelt. Előfordult, hogy egy 
szerencsétlen elé szórtam maréknyit, és a 
kutya félve hátrált. Aztán a nyugodt, hívó 
szóra csak meggondolta magát. Egy éhe-
ző kutya nem támad, ha étellel kínálom.
Legfeljebb hazáig követ.

ISTÓRIÁS

Már megint kutyák…
Bíró András (1923-2016) író, költő, újságíró emlékére
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Kedveseim – nemrégiben megbeszéltük 
mit eszik vagy nem eszik a magyar ember, 
de felelőtlenül, már-már az egészségünket 
kockáztatva elfelejtett ünk szólni a jó evés 
utáni jó ivásról.
Nem vagyok hivatásos gasztronómus 
mégis merek kijelentéseket kockáztatni, 
mivel bőséges élett apasztalat áll mögöt-
tem, valamint jó barátaim is hasznos ta-
nácsokkal látnak el. Így például, legjobb 
barátom állt elém mostanában ezen sza-
vakkal: „na te jómadár hallom az ivászat-
ról akarsz tanácsokat osztogatni a gyanút-
lan Pócsmegyer-surányi lakosságnak. Mit 
értesz te ehhez? Megmondom én neked 
egy mondatban mit iszik a magyar.”
Mondjad -mondjad sürgett em, mert látva 
arcán a gúnyos mosolyt kitaláltam, hogy 
valami tréfás kópéság jár az eszében.
A magyar – folytatt a mondókáját- csak az 
A betűvel kezdődő italokat issza: a bor, a 
sör, a pálinka, és ritkábban, de megissza a 
vizet is.
Na tessék! Elhangzott  az aranyigazság, 
minek tovább rágódni a témán?! Ezzel 
sarkon fordult, de távozóban visszaszólt: 
„aztán nehogy megint valami ostobaságot 
körmölj.” Mi az, mi az? – ragadtam meg 
kabátját hátulról, miről beszélsz, mire cé-
lozgatsz? Sajnálkozva rám nézett .
„Te szegény ördög az októberi Kisbíró-
ban olvastam, hogy a magVa váló szilvát 
magBa válónak nevezted. Vedd már elő a 
könyvet a száznyolcvan hetedik oldalon 
nyisd ki. A magyar helyesírás szabálya-

it akarod újra írni?” Végigmért és lépni 
akart, de fogtam a grabancát. A nyomda 
ördöge – próbáltam mentegetőzni, de 
nem hallgatott  végig, legyintett  és eltűnt 
az őszi ködben. Csak azért is tovább 
mondom a magamét. Ne lepődjön meg 
kedvesem, ha előkapok az idő homályá-
ból távoli dolgokat, amik látszólag nem 
tartoznak ide. Korombeli férfi ak tudják ki 
volt Ferrári Violett a. Mi az, hogy tudják! 
Egészséges, normális férfi ember a múlt 
század ötvenes éveiben szerelmes volt 
ebbe a gyönyörű, édes, kedves kislányba. 
Talán legnagyobb fi lmje volt a Kétszer 
kett ő néha öt.
Itt  Zenthe Ferenccel alakított ak nagyot, 
de szinte minden korabeli jelentős fi lm-
ben szerepelt. Naná! Básti Lajos, a kor ve-
zető férfi  színésze volt a férje, természetes, 
hogy egyengett e az útját.
Igen, de hol van itt  szó az ivászatról? 
– kérdezheti az olvasó. Most következik: 
Öreg mesteremmel valami villanyszere-
lési anyag után kajtatt unk a pesti Kossuth 
Lajos utcában. Elfáradva egy presszóban 
kötött ünk ki, inni egy feketét. Bodor füst-
fellegeket eregetve szürcsölgett ük a kávét 
és egyszerre kisütött  a nap.
A szomszéd asztalhoz leült két csinos 
fi atal hölgy, az egyik az én rajongásom 
főszereplője, Violett a. Megállt a keringé-
sem. Tizenhét évesen még ezt is túléli az 
ember. Társnője egy deci kevertet rendelt 
– rohanva hozta a pincérnő,– felhajtott a 
egy szuszra, az én gyönyörűséges tündé-

rem pedig hangos kacagással és tapssal ju-
talmazta a produkciót. Hogy mi a fi tyfene 
az a kevert? Ejnye, na! Ne zökkentsenek 
ki a kellemes emlékekből! A kevert rum 
és császárkörte likőr fele – fele arány-
ban, az ötvenes évek divatos italneműje. 
Tanulság: régebben kevertet is ivott  a 
magyar. Tizenkilenc évesen katonai be-
hívót kaptam és láss csodát, jól éreztem 
ott  magam! A kiskatona, ha rövid időre 
megszabadul a laktanya fogságából, az 
első talponállóban jövet-menet iszik va-
lamit. A hűvösvölgyi krimóban, ha mál-
naszörpöt rendelt a gallérján sofőrjelzést 
viselő katona, a jól képzett  csapos hölgy 
egy féldeci rumot is öntött  a kismálnába. 
Korábbi katonai évjáratok alakított ák ki a 
szokást, büszkék voltunk rá nemes és úri 
dolognak tartott uk. Magunk között  sofőr 
fröccsnek hívtuk ezt a mai szemmel néz-
ve vacak kotyvalékot. (olcsó silány rum és 
kamu málnaszörp)
Koreai kígyó pálinkát is itt am a seregben. 
A parancsnoki épületben jártam valami 
ügyet intézni, mikor egy ismerős írnok 
megállított . Bevonszolt egy irodába.
Itt ál már kígyó pálinkát? – kérdezte.
– Hallott am, hogy létezik ilyesmi de még 
nem is látt am- válaszoltam.
– Na idesüss! – azzal előrántott  a páncél-
szekrényből egy üveget.
– Valóban, egy ceruza vas/tag kígyóféle 
valami lebegett  a kissé zavaros lében.
– Megkóstolod?
– Nem öl meg?

Ha már ettünk igyunk is

» Folytatás a 18. oldalon
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Dehogy öl meg te lüke! A góré kapta va-
lami koreai delegációtól, de nekem adta, ő 
nem meri meginni. Az ízére nem emlék-
szem, mert belépett  a főnök és mi szétreb-
bentünk, de még egyszer nem hagytam 
magamat elcsábítani.
Az elszánt szeszbarát katona megitt a 
továbbá az orvosi szobában kapható 
szaliciles arcszeszt is, amit külső és nem 
belsőleges használatra szántak. A szalicil, 
mint tartósítószer természetesen kifejtet-
te jótékony hatását. Nézz körül barátom, 
mennyi vén szivar jár-kél szerte az ország-
ban.
Hadd kanyarodjak vissza rövidke időre 
a gyermekkoromba. Príma artézi vizet 
itt unk, ami gyakran záptojás szagú /ké-
nes/, sőt a közeli kút, ahová jártunk, még 
meleg vizű is volt, de gyermekkortól meg-
szoktuk ezeket a furcsaságokat. Artézi ku-
takat Zsigmondy Vilmos kezdett  fúrni az 
Alföldön szerte. Ismert híressé vált mun-
kája a városligeti Széchenyi gyógyfürdő 
meleg vizes kútja. Óvatosan közelednék 

az italok legnemesebbike felé, a borhoz, 
de att ól tartok, megvádol valaki, hogy 
propagandát folytatok az alkoholos ita-
lok népszerűsítésében. Nem-nem, erről 
szó sincs, a józan mértéktartást állandóan 
hangsúlyozom. Na, nézzük csak!
Gyöngyöstarjáni hangulatos borospincé-
ben olvastam a falra pingált alábbi szöve-
get: (picit igazított am rajta, hogy gyerme-
kek is olvashassák)

Bort iszik a magyar,
nem pediglen vizet,
Lánynak menyecskének
valutával fi zet

Tessék, hát nem aranyos? Nemcsak a kül-
föld, de mi magunk is borivó nemzetnek 
tartjuk magunkat. Lássuk, miféle bort 
iszik a nemzet! Mindenfélét.
A kíváncsi ember, vagy a sznob, megveszi 
az újzélandit, a kaliforniait, az olasz és fran-
cia borokról nem is beszélve, ám az igaz 
hazafi , a büszke magyar tokajit iszik. Ha 
ünnep van, egri vagy szekszárdi vöröset, 
a disznótorba, a balatoni rostonsült fogas 
mellé száraz rizlinget, kisasszonyok és ifj ú 

menyecskék (száz éves korotokig mind 
azok vagytok drágáim) édes muskotályt. 
Sörről és kisüsti szilva vagy barackpálin-
káról most sokat nem beszélnék.
Rosszul ébredtél, fáj a gyomrod, zuborog 
a bensőd?
Igyál egy-két kupica erős szeszt. Süt a nap 
hét ágra, verejtékezel, mint az igás ló? No-
sza, hajtsál föl egy korsó habzó sört. Be-
szélnék én a konyakról, a borpárlatról is, 
de konyakot csak fi lozofi kus hajlamú em-
berek fogyasztanak (az én korosztályom, 
a nagy háború előtt  született  emberek). 
Csakhogy konyakot szerezni manapság 
szinte lehetetlen. Kiment a divatból. A 
hatvanas-hetvenes évek sláger itókája a 
Lánchíd, a Kabinet vagy a Brandy eltűnt 
a rendszerváltással együtt . A csúcs francia, 
örmény és grúz konyak arany áron még 
kapható itt -ott  nagyon exkluzív boltok-
ban.
Konklúzió: igyál barátom vizet, att ól nem 
rohansz a falnak.

ASZTALOS LAJOS

» Folytatás a 17. oldalról

Ha már ettünk igyunk is

Mint ahogy a Kisoroszi Hírmondó elő-
ző számában ígértük, szeretnék Önök-
nek beszámolni annak a megbeszé-
lésnek az eredményéről, melyet 2017. 
október 3-án tartott unk a kisoroszi Mű-
velődési házban. A megbeszélés résztve-
vői a következők voltak: Ágostonné Szalai 
Katalin (Pócsmegyer, a közösségi össze-
fogással történő biológiai szúnyoggyé-
rítés kezdeményezője), Nógrádi Csilla 
pszichológus (Pócsmegyer), Dr. Herczeg 
Andrea gyógyszerész-orvos (Surány), 
Szikla Gyula szociológus (Corvinus 
egyetem), Pethő Áron ökogazdálkodó 
(Szigetmonostor), Gál Tibor sportegyesü-
leti vezető (Tahitótfalu) és Kovács Sándor 
mezőőr, képviselő (Kisoroszi), valamint 
jómagam. A közös összefogás mikéntjé-
vel kapcsolatban számos ötlet merült fel, 
azonban a legfontosabb, amiben megegye-
zésre jutott unk az a szigeti önkormányza-
tok részletes és alapos tájékoztatása az új 

módszer előnyeiről. Mivel a fő szempont 
a természet és környezet védelme, a bioló 
giai módszer lényege az, hogy csak és ki-
zárólag a szúnyoglárvákra hat és nem az 
egész rovarvilágra. Ugyanis a növények 
beporzásánál számos rovar jelenléte fon-
tos, melyek sajnos a korábbi gyakorlat 
szerinti kémiai irtásnál veszélybe kerültek. 
A másik fontos szempont a gazdaságos-
ság: ez anyagilag jóval kedvezőbb, mivel 
nem az egész területet, hanem csak a fel-

tárt szúnyoglárva telepeket kell gyéríteni.
Végül a hatékonyság is kedvezőbb, mi-
vel már más településeken, ahol ezt ki-
próbálták és alkalmazzák jelenleg is, be-
bizonyosodott , hogy a szúnyoglárvák 
több mint 80%-át is sikerült hatástala-
nítani, míg a kémiai módszernél ez a 
szám csupán tizenegynéhány százalék.
Végül is ennek a megbeszélésnek konkrét 
eredménye is született , melynek során az-
óta már három településen is megkezdőd-
tek az egyeztetések az új módszer beveze-
tésének lehetőségéről (Szigetmonostor, 
Tahitótfalu és Kisoroszi). Csuja László 
biológus-méhész továbbra is vállalja a 
szakmai irányítást. Amennyiben újabb ha-
tározott  lépések történnek az ügyben erről 
is be fogok számolni Önöknek.
Benedek Károly alpolgármester

KIVONAT A „KISOROSZI HÍRMONDÓ” 2017. NOVEMBERI 
SZÁMÁBÓL

Szentendrei-sziget környezetvédelmi oldala: https://www.facebook.com/szentendeisziget.civil/

Szúnyoggyérítés új módszerrel
(Folytatás)
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Kedves Háziasszony!
Nagyon hamar repülnek a hónapok, a he-
tek, a napok, és megint ott  vagyunk, hogy 
eltelt egy év. December 3-a már az Advent 
első vasárnapja, ezért úgy gondoltam, hogy 
időben tudjunk készülni a karácsonyi ün-
nepekre, már most közreadok az Önök 
részére egy pár karácsonyi, szilveszteri re-
ceptet. Így, a terv elkészítése után a hozzá-
valókat időben be lehet szerezni, nem kell 
az utolsó pillanatban kapkodni és szépen 
nyugodtan tudunk készülni az ünnepekre. 
Ezzel kívánok Önöknek és kedves Család-
juknak szép, tartalmas adventi készülődést 
és áldott  karácsonyi ünnepeket, valamint 
békés, egészségben gazdag boldog új Esz-
tendőt!

Hortobágyi halászlé
Hozzávalók: 2 kg ponty vagy vegyes hal, 
2-4 db halfej, farok nyél, 30 dkg vöröshagy-
ma, 30 dkg zöldpaprika, 5 dkg só, 5 dkg fű-
szerpaprika, 1 db paradicsom, cseresznye-
paprika, fokhagyma, bors, kömény.
A megtisztított  halat feldaraboljuk, lesóz-
zuk. A fejekből és a farok részekből szeletelt 
vöröshagymával, paprikával, paradicsom-
mal nagy lángon alaplevet készítünk. Főzés 
közben megsózzuk, és cseresznyepaprikát 
teszünk bele. Amikor elkészült megfelelő 
méretű lábasba beleszűrjük, ízlés szerint 
átt örjük. Hozzáadjuk az előkészített  hal-
szeleteket, tetejét megszórjuk fűszerpapri-
kával, ízlés szerint fokhagymával, borssal, 
köménnyel íresítjük és lassú tűzön készre 
főzzük.

Töltött  pulyka- vagy libanyak
Hozzávalók:1 pulyka melle húsa, 1 pulyka 
nyaka, 2 tojás, 2 zsemlye, só, bors, kakukkfű, 
3 gerezd fokhagyma, 1 csésze tej.
A pulyka nyakáról lefejtett , letisztított  bőr-
be beletömjük az alábbi tölteléket. A melle-

húsát ledaráljuk, a tejbe vagy vízbe áztatott  
zsemlyével együtt . Hozzáadjuk az össze-
vágott  fokhagymát, a 2 tojást és az egészet 
összegyúrjuk. Ízesítjük sóval, borssal és ka-
kukkfűvel.
(Változatok: szoktuk úgy is készíteni, hogy 
a pulyka nyakába a töltelék közé főtt  tojá-
sokat helyezünk, ha két végét levágjuk, így 
nem mozdulnak el a tojások.)
Töltés után a nyílást bevarrjuk. Forró zsír-
ban megsütjük, párolt céklával tálaljuk.

Anna mézes, diós pogácsája
Hozzávalók: 50 deka rétesliszt, 2 evőka-
nál méz, 20 deka cukor, 10 deka zsír (vagy 
fél csomag margarin), 10 deka őrölt dió, 2 
mokkáskanálnyi szalalkáli 1 deci tejben fel-
oldva, 2 egész tojás, ízlés szerint őrölt fahéj, 
őrölt szegfűszeg.
A felsorolt hozzávalókat összegyúrjuk, kis 
golyókat formálunk és kivajazott , lisztezett  
tepsibe helyezzük úgy, hogy a tetejét egy 
kicsit meglapítjuk. A golyók tetejét tojás-
sárgájával megkenjük, szezám, vagy napra-
forgómaggal díszítjük és közepes tűznél kb. 
10-15 percig sütjük.

Reform bejgli
Hozzávalók – a töltelékhez: kb. 1 dl lan-
gyos tejet, vagy vizet, 3 evőkanál mézzel 
megmelegítek és 30 deka darált dióra ön-
töm. 6 deka mazsolát megmosok, és bele-
szórom. Ha szükséges búzacsírával sűrítem. 
A mák töltelék ugyan így készül, de abba 
még 1-2 evőkanál barackízt is keverek. A 
30 deka átt ört túróhoz 1 tojássárgáját. 2 
evőkanál mézet, 1 reszelt citromhéjat, és 
egy marék áztatott  mazsolát teszek.
– a tésztához: 5 deka élesztőt 1 deci lan-
gyos vízben elkeverek és felfutt atom. Utána 
4 deci langyos vízzel felöntöm, 4 evőkanál 

mézzel elkeverem.  50 deka Graham-lisz-
tet és 50 deka réteslisztet, pici sót összeke-
verek. A megkelt élesztőt hozzáöntöm. 3 
evőkanál olajat belekeverek. A tésztát addig 
dagasztom, addig az edénytől, és a kezem-
től a tészta elválik. Ha ragadna, egy kevés 
lisztet adok még hozzá, a lényeg, hogy ke-
ményre dagasszam. Meleg helyen kb. 1,5-2 
órát (de ha kell 3 órát) kelesztem. Utána hat 
részre osztom, egyenként téglalap alakúra 
nyújtom, és az előkészített  töltelékekkel 
megkenem. 2 diós-, 2 mákos- és 2 túros lesz 
belőle. Végül kb. egy centi szélesen behaj-
tom, hosszanti oldalukon a tésztát felcsava-
rom, és gyengén olajozott  tepsibe rakom. 
Tetejüket felvert tojással megkenem, majd 
bő fél órát meleg helyen pihenni hagyom. 
Oldalukat villával megszurkálom, és elő-
melegített  sütőben, mérsékelt lánggal kb. 
40 percig sütöm.

Sajtos kifl i
Hozzávalók: 70 deka rétesliszt, 1 dl étolaj, 
2 dl kefi r, vagy joghurt, 2 dl tej, 5 deka élesz-
tő. A tésztába nem kell só.
A lisztet tálba tesszük és a közepébe egy kis 
mélyedést alakítunk ki. Beleöntjük az olajat, 
a kefi rt és a tejben megkelesztett  élesztőt, 
majd az egészet jól összedolgozzuk. Hen-
ger alakúra sodorjuk és 8 db kicsi cipót ala-
kítunk ki, ráterítünk egy konyharuhát. Egy 
egész Rama-t egy evőkanál sóval habosra 
kikeverünk és négy részre osztunk.
Kb. 25 deka trappista vagy füstölt sajtot le-
reszelünk, egy kávéskanál pirospaprikával 
összekeverjük és félretesszük.
Kett ő cipót egyforma kerekre kinyújtunk 
úgy, hogy fedjék egymást (kb. egy kistányér 
nagyságú formára). Az egyiket megkenjük 
a kikevert Rama negyed részével és rátesz-
szük a másik lapot. Kicsit megnyomkodjuk 
és 16 felé vágjuk, majd kifl it sodrunk belő-
le úgy, hogy a kifl it a tészta külső szélétől 
befelé sodorjuk, mert így szép egyformák 
lesznek. A tepsibe helyezett  kifl iket tojással 
megkenjük és a tetejét sajtt al meghintjük. 
Előmelegített  forró sütőben 25-30 percig 
sütjük.
Ha kipróbálják nagyon fog ízleni, nehéz 
volt leírni, de jobb, mint a pogácsa, mert 
nem kell külön hajtogatni, keleszteni stb. és 
sokáig eláll. (A receptet sokak kérésére ne-
gyedszer adtam közre.)
Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Magyar konyha egészségesen
„Süssünk, süssünk valamit,
azt is megmondom, hogy mit:
lisztből legyen kerekes,
töltelékes, jó édes.

Sodorva, tekerve,
túróval bélelve,
csigabiga rétes,
Kerekes és édes.”

(NÉPKÖLTÉS)
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

december 3., 15:00 Adventi koszorúkészítés Református Egyházközség

december 3. Adventi gyertyagyújtás (Pócsmegyer 17:00 Surány 18:00) Rendezvényközpont, Napsugár tér

december 5., 17:00 Mikulás Református templom, Bocskai tér

december 10. Adventi gyertyagyújtás (Pócsmegyer 17:00 Surány 18:00) Rendezvényközpont, Napsugár tér

december 12., 18:30 KönyvtárMozi – Csinibaba Könyvtár

december 13., 15:00 Táncra magyar - Duna Szimfonikus Zenekar Rendezvényközpont

december 15., 18:00 Írók a szigeten – Bodor Ádám Rendezvényközpont

december 17., 11:30-16:00 Adventi vásár Bocskai tér

december 17. Adventi gyertyagyújtás (Pócsmegyer 17:00 Surány 18:00) Rendezvényközpont, Napsugár tér

December 18., 18:00 Gyermekkarácsony Baptista Imaház

december  23., 17:00 Mindenki Karácsonya Református templom, Bocskai tér

december 23. Adventi gyertyagyújtás (Pócsmegyer 18:00 Surány 19:00) Rendezvényközpont, Napsugár tér

december 31. Szilveszteri mulatság Rendezvényközpont

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A programokról naprakész információk hírlevelünkben.

Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

Hétfő 16:30 – 18:30
Társasjáték és kártya klub – Szőcs Péter

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

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

E-mail: prk@pocsmegyer.hu

HÉTFŐ

 9:00 – 10:00 ......... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
 16:15 – 17:15  ..........  Gyermek show tánc – Kiss Ági

 17:15 – 18:15  ..........  Gyermek show tánc – Kiss Ági

KEDD

 8:15 –  ................................................... (Könyvtár) Zenebölcsi –
  Szabóné Tegzes Orsolya
 17:00 – 18:00 .............................. Karate – Sipos István

SZERDA

   9:00 – 10:00 ......... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
 16:15 – 17:15  ..........  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 17:15 – 18:15  ..........  Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK

 17:00 – 18:00 ................................ Karate- Sipos István
 19:00 – 20:15 ............  Dinamikus jóga – Szabó Erika
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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
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- műszaki és 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

TB fi nanszírozott rendelési ideje

Hétfő:  ......................................... 8:30 – 16:00

iskolafogászat:  ............... 9:00 – 11:00

Csütörtök:  ................................. 13:00 – 20:00

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első 
órájában jelentkezzenek!

Magánrendelés:

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

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

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária

Pócsmegyer,  Ady E. u. 12.,

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

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

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

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)

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

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

N
O

V
E

M
B

E
R november 7. Kommunális Zöld

november 14. Kommunális Szelektív

november 21. Kommunális Zöld

november 28. Kommunális Szelektív

D
E

C
E

M
B

E
R

december 5. Kommunális –

december 12. Kommunális Szelektív

december 19. Kommunális –

december 26. Kommunális Szelektív

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
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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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