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Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt -ott  van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.

Pött ön fi úcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -

kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

A Nyugdíjas klub hírei – Tipegő-Topogó táncosai a Farsangi bálon
17. oldal

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!
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Németh Miklós ajánlása
Pilinszky János: Mire megjössz

Egyedül vagyok, mire megjössz,
az egyetlen élő leszek,
csak tollpihék az üres ólban,
csak csillagok az ég helyett .
A temetetlen árvaságban,
mint téli szemétt elepen,
a hulladék közt kapirgálva
szemelgetem az életem.
Az lesz a tökéletes béke.
Még szívemet se hallani,
mindenfelől a némaságnak
extatikus torlaszai.
A pőre örökkévalóság.
S a tiéd, egyedűl tiéd,
kezdett ől fogva neked készűlt
e nagyszerű egyszerüség.
Mint tagolatlan kosárember,
csak űl az idő szótalan,
nincs karja-lába már a vágynak,
csupán ziháló törzse van.
Mindenem veszve, mire megjössz,
se házam nincs, se puha ágyam,
zavartalan heverhetünk majd
a puszta elragadtatásban.
Csak meg ne lopj! Csak el ne pártolj!
Ha gyenge vagy, végem van akkor.
Ágyban, párnák közt, uccazajban
iszonyu lenne fölriadnom.

Kajos Lászlóné ajánlása
Petőfi  Sándor: Szeptember végén

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt ,
De látod amott an a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifj u szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág , eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifj u szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,

Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott  is, örökre szeret!

Tódor Krisztina ajánlása
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén

valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott 
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem

Topits Judit ajánlása
József Attila: (Indiában, hol éjjel a
vadak…)

Indiában, hol éjjel a vadak
zöld szeme cikkan át a dzsungelen, –
mikor dédapa is kicsi volt még ,
élt egy nagy fejedelem.

Parancsot adott , büszkét, szigorút:
„Fogjon mindenki szerszámot! Oda,
hol a lombzenére táncot lejt a hold,
épüljön hétszáz ékes palota!”

Hétszáz ékes palota közé
kincstárat vasból rakatott 
s a napot akarta ráveretni,
mint óriás, tüzes lakatot.

Hiába szörnyedt el a nép
s kérlelték vének és papok:
„Ami égi, ne hozd a földre!”
A kapu pántja kérte a napot.

Feszült létra a felhő szélihez.
Megbillent az; a létra leszakadt.

Fogtak sasokat könnyü szekérbe.
A hámot szétszedték dalos madarak.

S míg sürgött  irtózva, serénykedett 
a dolgos népek megdöbbent zöme,
kisült a vetés, kigyult a város;
kicsordult a nap lángos özöne.

Mint a zuhatag , hullt alá a tűz.
Állva száradt el a fejedelem.
S a hétszáz palota helyét elfoglalta
az őserdő egy hűvös éjjelen.

Szalai Sándor ajánlása
Ady Endre: „Ádám, hol vagy?”

Oszlik lelkemnek barna gyásza:
Nagy, fehér fényben jön az Isten,
Hogy ellenségim leigázza.
Az arcát még titkolja, rejti,
De Nap-szemét nagy szánalommal
Most már sokszor rajtam felejti.
És hogyha néha-néha győzök,
Ő járt, az Isten járt előtt em,
Kivonta kardját, megelőzött .
Hallom, ahogy lelkemben lépked
S az ő bús „Ádám, hol vagy?”-ára
Felelnek hangos szívverések.
Szivemben már őt megtaláltam,
Megtaláltam és megöleltem
S egyek leszünk mi a halálban.

Bakos Bori ajánlása
Varró Dániel: Fürdetgető

Tudod, mire van a kád?
Abban fürdet apukád.
Tudod, mire van a krém?
Hogy jól bekenjelek én.
Tudod, mire van a haj?
Úgy megmossuk, hogy ihaj!
Mire van a pofazacskó?
Apu vizet odapacskol.
Tudod, mire van a víz?
Sárga legyen, ha pisilsz.
Tudod, mire van az öklöd?
Arra, hogy a szádba tömködd.
Tudod, mire van a száj?
Hogy vidáman kiabálj.
Mért van szükség babahasra?
Hogy a fater mosogassa.
Mért van két kis lábujj közt köz?
Ott  lakik a lábujközszösz.
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„Kányádi Sándor mindig azt mondta: A vers az, 

amit mondani kell. Többször élcesen beszélt ar-

ról, hogy a költészetet Gutenbergék bezárták a 

könyvek lapjai közé, holott az szabadon szárnyal, 

és a zene szabadíthatja ki a könyvekből, hogy mi-

nél több emberhez elérjen. Ő ennek a gondolat-

nak a nagy apostola volt”.

A Kossuth-díjas költőre emlékezünk, aki május 

10-én lenne 90 éves. Huzella Péter Kossuth-díjas 

zenész előadóművésznek saját megbízólevele 

volt a szerzőtől a versek megzenésítéséhez. A 

verses-zenés műsorban a történelmi és a szemé-

lyes líra legjobbjai épp úgy helyet kaptak, mint 

a felejthetetlen gyermekversek. Kányádi Sándort 

a kortárs magyar irodalom legjei között említ-

hetjük: a Valaki jár a fák hegyén, vagy Bántani én 

nem akarlak, a Nyergestető, a Fekete piros, és a

Kuplé a vörös villamosról mind-mind örök érvé-

nyű tematikát vázol megismételhetetlen módon. 

Az előadók folyamatos diskurzust folytatnak köl-

tészettel, a költővel és a közönséggel.
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Németh Miklós Polgármester ünnepi be-
széde.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ünneplő Közönség!

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe,
s fi adnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA 
MINDEN ELŐTT .”

Kölcsey Ferenc szavaival köszöntök min-
den jelenlévőt az 1848. március 15-én
megkezdődött  forradalom és szabadság-
harc 171. évfordulóján.
Ha azzal a kérdéssel fordulnék Önökhöz,
hogy keressünk egy nemzeti ünnepet,
mely mindenki számára egyformán fon-
tos, ugyanazzal a jelentéssel bír, nagy való-
színűséggel március 15-hez jutnánk el. Ez
az a dátum, amely már 171 éve a szabadsá-
got jelenti a teljes magyar nemzet számára.
Hogyan alakult így? Miért lett  március 15.
jelentősége ilyen nagy nemzetünk életé-
ben?
A történetet jól ismerjük. A forradalmak ta-
vaszán egész Európában felkelések bonta-
koztak ki, ugyanazért a célért, a szabadság 
kivívásáért. A 12 pont követelései, a Nem-
zeti dal megszületése, a politikai fogoly-
ként fogvatartott  Táncsics kiszabadítása
mind ugyanezt a célt szolgálták.
 A történéseket fi gyelemmel követve adód-
hat a kérdés: mi a szabadság? Miért olyan
fontos, hogy az ott hon kényelmét hátra-
hagyva, mi magyarok, majd’ minden év-
században harcba szállunk érte?
A XXI. században talán furcsa lehet a kér-
dés, hiszen manapság már természetesnek 
vesszük, hogy választhatunk, hol élünk,
mivel foglalkozunk, milyen sajtóterméket
választunk, melyik politikai pártra szava-
zunk. Hajlamosak vagyunk ezt magától ér-
tetődőnek tekinteni, azonban ez 1848-ban
korántsem volt így.
A Habsburg-ház által irányított , szabad-
ságától majd’ minden téren megfosztott  
Magyarországon 1848-ban félfeudális
állapotok uralkodtak. A jobbágyfelszaba-
dítás, melynek tervei egészen a Rákóczi
szabadságharcig nyúlnak vissza még ekkor 
sem történt meg. A független, nemzeti kor-
mány, a közteherviselés méltányos beveze-
tése, valamint a polgári átalakulás is álom-

ként élt a nemzet szívében. 
Ebben a helyzetben, a Népek Tavaszán 
érkeztek a hírek Európa nagyvárosaiból 
–köztük Bécsből is – a szabadságharcok 
kirobbanásáról.
A már korábban is a magyar szabadság 
ügyén munkálkodó márciusi ifj ak a bécsi 
forradalom hírére 15-én reggel fél 9 tájban
indultak el a Pilvax kávéházból az egyetem 
felé. Jókai Mór így emlékezik:
„Landerer nyomdája előtt  már valamennyi író-
társunkat együtt  találtuk, itt  csatlakoztak hoz-
zánk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős, sáros 
idő volt, a közönség esernyőket tartott  kalapjai 
fölé.”
„Íme a szabad sajtó legelső nyomtatványa!” 
A nyomtató gépet elsőnek ragadta meg 
Irinyi, a második nyomást Petőfi , a harma-
dikat én tett em vele, hogy, ha a merénylet 
szerencsétlenül üt ki, minket érjen a csapás, 
ne az ártatlan nyomdai személyzetet. Így 
lett  kinyomtatva Magyarországon a szabad
sajtó legelső terméke.”
Ugyanekkor nyomtatt ák ki Petőfi  Sándor 
átütő erejű költeményét, a Nemzeti dalt. A 
visszaemlékezők szerint, Petőfi  elfelejtett e 
magához venni a költemény kéziratát, reg-
gel nem gondolt arra, hogy lehetősége lesz 
kinyomtatni forradalmi lobogású versét. 
Nem esett  kétségbe. Papírt és tintát kért, és 
emlékezetből írta le a verssorokat.
A nap végén a forradalmárok vérontás nél-
kül értek el olyan eredményeket, melyek 
kiemelkedő hatással voltak a magyar törté-
nelem folyására.
Mit üzennek a márciusi ifj ak 2019-ben? A 
választ a legtömörebben, legérthetőbben 
gróf Széchenyi István foglalta össze:
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem 
lehetetlen.”

Széchenyi szavaiból kiindulva láthatjuk, 
hogy március 15. egyik legfontosabb üze-
nete az összefogás szükségessége. A már-
ciusi ifj ak, a pesti lakosság, majd később 
a szabadságharc során az egész ország 
együtt  mozdult, együtt  lélegzett , egy kö-
zös célért küzdött .
Az összefogásra manapság is nagy szük-
ségünk van. A szabadság, melyért nemze-
tünk történelme során sokan adták életü-
ket, ugyan jelenleg rendelkezésünkre áll, 
de eredményeinket a márciusi ifj akhoz 
hasonlóan közösen tudjuk elérni. Igaz ez 
mind nemzetünk esetében, de ugyani-
lyen fontos községünk, Pócsmegyer éle-
tében. A helyi összefogások jelenthetik 
azt az alapot, amelyre egy erős, szabad 
Magyarország támaszkodhat. Közsé-
günk, országunk sorsa tehát a mindannyi-
unk kezében van, rajtunk áll, élünk-e ezzel 
a lehetőséggel. Ha a márciusi ifj ak útját 
követve, a nemzet javát szolgálva, közös 
erővel dolgozunk, alkotunk „a haza fényre
derül.”
Ünnepségünk végén elhelyezzük az em-
lékezés koszorúit Axmann Vince honvéd 
alezredes sírjánál. A hozzá hasonló hősök 
tett ék Magyarországot azzá, ami ma is. A 
szabadságszerető, összefogásra kész hő-
sök lábnyomain haladva nemzetünket és 
községünket is felvirágoztathatjuk. „Ezt 
akartam kérni, de önök fölállott ak; s én – 
leborulok e nemzet nagysága előtt ! Csak azt 
mondom: annyi energiát a kivitelben, mint 
a mennyi hazafi uságot tapasztaltam a meg-
ajánlásban, s Magyarországot a poklok ka-
pui sem fogják megdönteni!”

Köszönöm, hogy meghallgatt ak!

Március 15-i ünnepi megemlékezés
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Németh Miklós, Pócsmegyer polgár-
mestere a település beruházásairól beszélt 
évértékelő interjúja kezdetén. Elmondta, 
hogy 2018-ban elkezdtek beérni a korábbi 
években elindított  fejlesztési folyamatok. 
Három pályázatot is nyert a település, ame-
lyek várhatóan idén fognak  megvalósulni.

Az egyik az egészségügyi alapellátás
intézményi fejlesztésére irányuló 200 millió 
forint értékű beruházás, amelynek köszönt-
hetően egy 500 m2-es orvosi rendelőt épí-
tenek a Pócsmegyer Rendezvényközpont 
mellett i területen. Az épület előreláthatólag 
augusztus végén átadásra kerül. Sajnos az 
építőanyag árak, illetve a kivitelezési költ-
ségek a 2016-17-es tervezői költségbecslés, 
illetve az indikatív ajánlatok alapján is ma-
gasabbak lett ek, emiatt  kiegészítő támoga-
tást kellett  igényelni a beruházáshoz.
Surány útjaira vonatkozóan két pályázatot 
nyert az Önkormányzat. Egyik a felszíni 
csapadékvíz elvezetésére vonatkozik, 
melyhez kapcsolódóan négy – gerincút-
hálózathoz csatlakozó – utca vízelfolyása 
oldódik meg. A másik beruházás keretében 
pedig a Megyeri fasor belterületi szaka-
szának egy része kerül aszfaltozásra.
A polgármester kiemelte, hogy az eredeti-
leg 200 millió forintos keretet később 150 
millió forintra csökkentett ék. Ez nehézsé-
get jelent az Önkormányzat számára, mert 
az eredeti összeggel számolt, emiatt  egy 
nagyjából 200m-es szakasz aszfaltozása 
nem tud most megtörténni, hacsak nem 
kapnak hozzá teljes támogatást. A polgár-
mester elmondta, sajnos nem sikerült pá-
lyázatot találni a Napsugár tér felújítására, 
amelyhez az elkészült tervekkel és a szük-
séges hatósági engedélyekkel is rendelkezik 
a település. Ennek megvalósítását továbbra 
sem vetett e el az Önkormányzat, töretlenül 
keresi a lehetőségeket ennek a fontos surá-
nyi településrésznek a fejlesztésére.
2006-ban nyilvánított ák lakóövezett é üdü-
lőövezetből. Az azóta eltelt 13 év alatt  szinte 
lehetetlen volt lekövetni az ezzel járó lakos-
sági igényeket. Hozzávetőleg 180 hektáros 
belterületi részen nagyon széthúzódik a 
lakosság, nem koncentrálódik egy pontra, 
ami nagyban megnehezíti a munkálatokat. 
(megközelítőleg 50km úthálózat kezelése, 

zöldfelület karbantartás, szúnyoggyérítés,
stb.). Mivel fi atalodik a lakosság, újabb és
újabb igények merülnek fel, úgy, mint pél-
dául bölcsőde építése, óvodabővítés. Ezek 
megvalósítására akkor nyílik lehetőség,
ha olyan pályázati kiírások jelennek meg,
amelyek 100%-ban lefedik ezeket a beru-
házásokat.
A fent említett  beruházásokon túl több apró
korszerűsítést is végeztek a településen: ki-
sebb útjavításokat, óvodai eszközfejlesztést,
bővített ék a zöldfelületek karbantartásá-
hoz és az egyéb üzemeltetési feladatokhoz
szükséges eszközállományt, valamint befe-
jeződött  a közvilágítás rekonstrukciója.
Köszönhetően a civil szervezetekkel való jó
együtt működésnek velük közösen, illetve
rajtuk keresztül is nyert néhány pályázatot
az Önkormányzat.
Az intézményekkel kapcsolatban a polgár-
mester elmondta, hogy az óvoda továbbra
is stabilan, a magas születési szám miatt  
folyamatosan telt házzal működik. A Ren-
dezvényközpontban négy általános iskolai
osztály kapott  helyet, így enyhítve már má-
sodik éve a Zöldsziget Körzeti Általános
Iskola helyhiányát. Idén a megkezdett  úton
halad tovább az Önkormányzat, igyekszik 
lezárni a folyamatban lévő pályázatokat, il-
letve a jó idő beköszöntével a Liget térnél
lévő játszótér újjáépítését is befejezi.
A beruházások befejezése és elszámolása
mindig nehézséget jelent, ezért idén egy 
pénzügyi kihívásokkal teli évnek néz elébe
Pócsmegyer, ugyanis ki kell gazdálkodnia a
megnyert pályázatokhoz szükséges önré-
szeket, emellett  a mindennapos működés-
hez is meg kell teremtenie a forrást. Ezek 
fedezetére az OTP-től felveszi a stabilitási
törvény alapján, a kormány által is enge-
délyezett  68 millió forintos hitelt, amelyet
az Egészségház megépítéséhez irányoz. A 
10 éves futamidőre felvett  kölcsön havi
törlesztését gond nélkül tudja teljesíteni az
Önkormányzat, azonban amíg nem fi zeti
vissza a teljes összeget, addig nem jogosult
újabb hitelfelvételre – mondta Németh
Miklós. A költségvetést a fejlesztésekkel
együtt  700 millió forintra becsülte a pol-
gármester.
Németh Miklós hozzátett e, hogy Pócs-
megyer is csatlakozni szeretne a falvakból

történő elvándorlás megállítását célul tűző 
„Magyar Falu Programhoz”, amelynek 
érdekében már megkezdték a tárgyaláso-
kat a Járási hivatalon és a Minisztériumon 
keresztül. A település hagyományos prog-
ramjai – többek között  az állami ünnepek, 
a PRK rendezvényei és az Irány Surány 
fesztivál – idén is megrendezésre kerülnek. 
Németh Miklós kiemelte, igyekeznek ma-
gas színvonalú, élőzenés műsorokat repre-
zentálni a helyi közönség számára.

Kiegészítés
Az Önkormányzat igyekszik a lakossági 
igényeknek megfelelően a biológiai szú-
nyoggyérítést a jövőben lehetőség szerint 
bevezetni, az idei évben azonban a költ-
ségvetésben nem biztosított  a keret ennek 
megvalósítására. A közösségi oldalon meg-
jelent hírek, miszerint a Fővárosi Vízmű-
vek rendelkezik egy pénzalappal, amelyből
támogatást lehetne kérni a biológiai szú-
nyoggyérítésre, nem felel meg a valóság-
nak. Ennek alátámasztására állásfoglalást 
kértünk az említett  szervezett ől.
A lakosság részéről több észrevétel érkezett  
a csapadékvíz elvezetés kivitelezése kap-
csán, miszerint kifogásolják a kivitelezés 
szakszerűségét és a vízelfolyás biztosítá-
sát. Fontosnak tartom elmondani, hogy 
a munkálatokat, illetve azok kivitelezését 
erre szakosodott  cég tervezte, és a Ka-
tasztrófavédelem a vízjogi engedélyeket 
jóváhagyta. Hatósági engedélyeztetések 
nélkül a kivitelezési munkálatok nem tör-
ténhetnének meg! Első lépésben a komp-
lex tervezés és vízelvezetés történt meg, ezt
követi az utak geodéziai szintezése, illetve 
az útépítés.

Sajnálatunkra az idei évben változás történt 
a nyaralósoknak járó hulladékzsákok átvé-
telének helyszínében. Április 1-től mun-
kanapokon 8-19 óra között  lehet átvenni  
a Rendezvényközpontban. A változás 
oka, hogy a bevezetett  GDPR (személyes 
adatvédelem)miatt  már nem megfelelő 
helyszín a Napsugár téri presszó. Az önkor-
mányzat igyekezett  olyan helyszínt találni, 
ahol a leghosszabb intervallumban tudjuk 
megoldani a zsákok kiadását.

NÉMETH MIKLÓS POLGÁRMESTER

Összefoglaló Németh Miklós polgármester 

Danubia televíziónak adott évértékelő beszédéből
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Tájékoztató az adóhatóság előtti 
elektronikus ügyintézésről

2019. január 1-jétől Pócsmegyer Község Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) előtt intézhető adóügyek
(pl.: ideértve egyaránt a helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási illetékkel kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó számá-
ra teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé váltak.

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (Eüsztv.) szabályozza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Ide tartoznak 

a többek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fi óktelepei, az állami 

vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá

az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2019.január 1-jét követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító 

dokumentumot befogadni. 

Természetes személyek (magánszemélyek) részére (ha ők vállalkozási tevékenységet nem folytatnak) az Ügyfélkapuhoz és az

e-személyi igazolványhoz ingyenesen jár biztonságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhely, melyet az ügyfelek az adó-

hatósággal való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl.: építményadó, gépjárműadó adatbejelentés, IFA adóbevallás, 

bármilyen jellegű kérelem) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak.

E tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul 

kiváltja a papír alapú levelezést. A természetes személy ügyfelek a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok segít-

ségével vehetik igénybe az ún. ePapír szolgáltatást, melyen keresztül írhatnak beadványt, illetve ahhoz csatolt dokumentum
terjeszthető elő az önkormányzati adóhatóságunk felé.
Beküldés során a témacsoportnál (önkormányzati igazgatás), az ügytípusnál (adóügyek) a címzettnél (Pócsmegyer Község Önkor-

mányzata) a megnevezéseket kell Önnek kiválasztania. Az ePapír szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre ön-
kormányzati adóhatóságunk nem rendszeresített „ÁNYK” űrlapot. (Az ePapír szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató az alábbi 

weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/ )

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és k

elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóságunk felé. Így például többek között az iparűzési adóval kapcsolatos 

adóbevallási, bejelentési, változás bejelentési, építményadóban, illetve gépjárműadóban az adatbejelentési kötelezettséget elektroni-

kusan az előírt „ÁNYK” nyomtatványokon teljesítik.

A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől

elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt. Ennek során képviselőjük (meg-

hatalmazottjuk, megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti képviselőjük) útján valamennyi fentiekben jelzett elektronikus ügyin-

tézési lehetőséget igénybe vehetik. Ügyindítás, adófolyószámla lekérdezése: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
2019. január 1-jétől az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.§. (2) bek.-e alapján az 

önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem 
értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, 
vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása 

esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről. Az adófolyó-
számla csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljes körű képviseleti joggal/ meghatalmazottal rendelkező e-meghatal-
mazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre került a rendszerben.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fi zetési kötelezettségét belföldi fi zetési számlájáról történő átutalással, 
vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Amennyiben készpénz-átutalási megbízással (csekken) szeretné teljesí-

teni az adófi zetési kötelezettségét, be kell fáradnia a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatalba!
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Szociális támogatások változása
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2019.(II.27.) önkormányzati rendeletével módosította a
korábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletét. A módosítások alapján a lakhatási célú települési
támogatás összege 5.000 forintra emelkedett. Továbbá a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításához
szükséges jövedelemhatárokat is módosította a képviselő-testület, így támogatásra jogosulttá válik az, akinek családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 175%-át, (49.875 Ft)
egyedül élő esetében annak 220%-át (62.700 Ft).

Rendkívüli települési támogatást igényelhet az, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, pl. váratlan
baleset, betegség, iskoláztatás, gyermek fogadásának  előkészítése, előre nem látható esemény, jövedelem kiesés, stb.

A támogatás iránti kérelmeket a Képviselő-testület Népjóléti Bizottsága bírálja el.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA SK.
JEGYZŐ

Közlemény a 2019. évi Európai 

Parlamenti képviselők választása időpontjáról
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Áder János Köztársasági Elnök a 2019. évi Európai Parlamenti képviselők választásának időpontját
2019. május 26. napjára tűzte ki.

Pócsmegyer község hivatalos honlapján, a www.pocsmegyer.hu internetes felületen, a főoldalon megnyitottuk az Európai
Parlamenti választás menüpontot, ahol fontos tudnivalókat, hasznos információkat találhatnak a választással kapcsolatban.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA

JEGYZŐ HVI VEZETŐ

Tájékoztató a Barangoló Óvodába történő

beiratkozásról és a nyári zárva tartásról
A Barangoló Óvodában a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontja 2019. május 2-től 2018. május 6-ig 9.00
– 16.00 óra között lesz. 
Az óvodai jelentkezés helye: Barangoló Óvoda 2017 Pócsmegyer, Táncsics u. 26. 
A szülőnek a beiratkozás során be kell mutatnia:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, anyakönyvi kivonatot,

• a gyermek TAJ- kártyáját

• a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen).

A Barangoló Óvoda 2019. július 15-től 2019. augusztus 16-ig zárva tart.
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Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás 

rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működé-
séről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet 
22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szentendrei Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legké-
sőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a
választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),

valamint

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a 
szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivat-
kozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni,
a döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvé-
telt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót,
aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyerme-
ket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos 
és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban
vegyen részt, szabálysértést követ el.

Szentendre, 2019. február 25.

dr. Varga László
járási hivatalvezető
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Mint sajnos azt sokan tapasztalhatják, kar-
dinális gondot okoz településünkön az „ön-
sétáltató” kutyák problémája. Ennek okai 
szerteágazóak, de szinte minden előforduló 
eset egyvalamire vezethető vissza: a felelőt-
len kutyatartókra. Tökéletes példa a fentiek 
alátámasztására, amikor 2019. március 14-
én közterület-felügyelőnk két „kutyás ügy-
ben” is kénytelen volt intézkedni.
Az egyik esetben egy közterületen kóbor-
ló német juhászkutya fajtájú eb borzolta a 
surányi településrészen a kedélyeket. A gaz-
dátlan állat – mindamellett , hogy félelmet 
keltett  a lakosság körében – megtámadott  
egy, a gazdája által szabályosan sétáltatott  
yorki fajtájú kutyust a Fürj utcában, illet-

ve anyagi kárt is okozott  az egyik Leander 
utcai lakosunknak, mégpedig az ingatlana
előtt  álló járművének egyik kerekét szét-
rágva. Az állat tulajdonosának mentségére
legyen mondva, hogy egyrészt teljesen
együtt működő volt a hatósággal, továbbá
minden vele szemben felmerült kárt meg-
térített  és teljesen elkötelezett  annak tekin-
tetében, hogy az állat a későbbiekben ne
juthasson ki felügyelet nélkül a közterületre.
A másik esetben két staff ordshire terrier 
fajtájú állat kóborolt szintén felügyelet nél-
kül Surányban, közben pedig folyamatosan
terrorizálták az ingatlanokon belül tartóz-
kodó kutyákat. Sajnálatos módon az egyik,
Muskátli utcában élő lakosunk kutyájának 

a lábát a kerítésen keresztül elkapták, ami-
nek folyományaként az állat egyik ujjpercét 
leszakított ák. A kutyát meg kellett  műteni, 
a sérült lábujjat pedig amputálták végül. 
Közterület-felügyelőnk a Megyeri fasor és 
a Kislak utca kereszteződésének közelében 
vonta igazoltatás alá a staff ordshire terrie-
reket éppen befogó tulajdonost, aki szin-
tén együtt működő volt mind a hatósággal, 
mind pedig a sérült kutyus gazdája irányá-
ban a kártérítés vonatkozásában.
Mindkét szabálysértő gazdával szemben 
közigazgatási eljárást kezdeményezett  
Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
jegyzője.

ÖNKORMÁNYZAT

Kutyagondok

• A kutyát – nyilvántartásba vétel céljából

– 3 hónapos kor betöltését követően 15

napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.

(A jegyző, a bejelentést követően erről ér-

tesíti az állategészségügyi hatóságot.)

• Ugyancsak be kell jelenteni, ha a kutya el-

pusztult, elveszett, tartási helye 3 hónap-

nál hosszabb időre megváltozott, vagy új

tulajdonoshoz került.

• Állatvédelemre, valamint az állattartásra

vonatkozó szabályok megsértése esetén, a

kutyatartást a jegyző korlátozhatja, illetve

megtilthatja.

• Az állattartásból eredő szomszédjogi viták

esetén a jegyzőnek a birtokháborítás Ptk.

által rendezett szabályai szerint kell eljár-

nia.

• Bekerítetlen ingatlanon kutyát szabadon

tartani tilos.

• Bekerített ingatlanon gondoskodni kell

róla, hogy a kutya sem a szomszédos in-

gatlanra, sem a közterületre ne juthasson

át, oda kinyúlni ne tudjon.

• Gondoskodni kell róla, hogy a kutya köz-

területre felügyelet nélkül ne juthasson ki.

• Közterületen kutyát csak pórázon szabad

vezetni. Játszóterek területére bevinni pó-

rázon vezetve is tilos.

• Támadó, kiszámíthatatlan természetű

ebre közterületen szájkosarat kell tenni. Az

eb által okozott sérülésekért az állattartó

felelősséggel tartozik.

• Gondoskodni kell a kutyagumi azonnali

eltávolításáról, illetve arról, hogy a kutya a

közterületet ne szennyezze.

• Elengedni csak erre a célra kijelölt helyen,

felügyelet mellett lehet.

• Közlekedési járműveken kutyát szállítani

pórázon tartva és szájkosárral szabad.

•  A kutyát úgy kell tartani, hogy a szomszé-

dok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne

okozzon, testi épséget és egészséget ne

veszélyeztessen (az állatvédelmi, állat- és

közegészségügyi, a szabálysértési, a ve-

szélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk.

szomszédjogra vonatkozó és az állattartó

felelősségét szabályozó jogszabályok ke-

retei között).

• Támadó, kiszámíthatatlan természetű ku-

tya esetén a telek, a ház (lakás) bejáratán

a harapós kutyára utaló fi gyelmeztető táb-

lát szembetűnő módon el kell helyezni.

• A gyepmesteri telepre került ebet 14 na-

pon belül, az oltási igazolás bemutatásá-

val, a tartási költségek megtérítése mel-

lett lehet kiváltani. (A 14 napon túl ki nem

váltott gazdátlan eb értékesíthető vagy

elaltatható.)

• Ebtenyészetet a Ptk. tulajdonjogra vo-

natkozó szabályai szerint lehet létesíteni,

azzal, hogy belterületen, ebtenyészet

létesítéséhez a polgármester engedélyét

kell kérni.

Tilos kutyát beengedni, bevinni

és ott tartani:

a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kultu-

rális létesítmény területére,

b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintéz-

mény épületébe,

c.) bölcsődébe, óvodába, iskolába,

d.) játszótérre

kivéve, ha az intézmény működtetője ehhez

hozzájárul. (Pl. terápiás kutya, kutyabemuta-

tó, oktatási cél stb.) Vakvezető és más segítő

kutya, korlátozás nélkül bevihető az a-d pon-

tokban felsorolt intézményekbe.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége által 

összeállított ebtartás szabályai
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Születtek 2018-ban:
Papp Adrienn  .................................................  01.03.
Gödörházi Samu .........................................  01.05.
Duró Levente ................................................  02.02.
Debreczeni Álmos  .....................................  03.10.
Fülöp Natália  .................................................  04.01.
Járfás-Zámecsnik Márk György  .......  04.13.
Kánai Kristóf  ..................................................  04.15.
Udvardy levente  ...........................................  05.06.
Rák Natália  ......................................................  05.14.
Oláh-Badi Krisztina  ...................................  06.05.
Hegedűs Zelda Panna  .............................  06.12.
Paál Gergő Péter  ..........................................  07.02.
Vámos Fanni  ..................................................  08.14.
Juhász Anna  ....................................................  08.28.
Lakatos Nimród  ..........................................  09.02.
Goda Amira Anasztázia  ..........................  09.12.
Németh-Gulyás Anna  .............................  10.18.
Kovács Ráhel  .................................................  11.18.
Magyar Daren Nolen  ..............................  11.18.
Mohácsi Dóra ...............................................  11.21.
„Legyen boldog minden napjuk az 
életük során!”

Házasságot kötöttek 2018-ban:
Kleiber Zoltán és Csikota Csilla
Fülöp Tibor és Fodor Adrienn
Gyurján István és Bajnai Boglárka
Glück István és Cséki Hajnal Johanna
Marokity László és Böszörményi Judit
Szente Gábor és Végmann Eszter

Kovács Áron és Szabó Tímea
Molnár Gergely és Péter Erika
Gáspár Tibor és Mócsai Erzsébet
Repka Dániel és Stadler Petra
Molnár Norbert és Vitálos Barbara
Kalla János Zoltán és Kiss Krisztina
Käfer Soma Lajos és Beke Klára
Kovács Att ila és Pongó Eszter
Balázs Győző és Németh Noémi
Tokaji Balázs és Bodor Lilla
Sidó Rudolf és Gazsek Renáta
Dominik Erik és Hlatky Boglárka
Rovnyai Att ila és Boros Viktória
Kardos Máté Tibor és Egyed Szilvia
Klibán Róbert és Csordás Zsuzsanna
Käfer Levente Mihály és Kötél Dóra
Rózsa Zoltán és Pruha Bernadett 
Horváth Flórián Péter és Urhegyi Szilvia
Krisztina

Jubiláló házaspárok 2018-ban:

Páj György és Herku Piroska Viktória
/ 2018. május 16-án
Antal László és Ócsai Klára
/ 2018. június 22-én
Császár Ferenc József és Kalics Katalin
/ 2018. július 20-án
Klajlik László és Mészáros Erzsébet
/ 2018. augusztus 31-én
Regéczy Zsigmond és Bán Erzsébet
/ 2018. december 14-én
ünnepelték 50 éves,
Váczi Tibor és Pánczél Mónika
/ 2018. március 27-én
Somogyi József és Klinyecz Zsuzsanna
/ 2018. május 15-én
Zsmidzsár József és Popovics Gyöngyi
/ 2018. szeptember 25-én
ünnepelték 25 éves házassági évforduló-
jukat
Gratulálunk az ifj ú házasoknak és a
jubiláló pároknak!

Elhunytak 2018-ban:
Rikker Ferenc  ........................................................ 80 év
Vitálos Istvánné (Szente Eszter)  ............... 93 év
Papp Gyuláné (Barna Angéla Éva)  ........ 77 év
Dr. Bagi János  ........................................................ 93 év

dr. Győrff y Zsolt  ................................................. 55 év
Sándor Józsefné (Gremen Róza)  ............. 78 év
Lengyel Géza  ........................................................ 74 év
Somogyi István  ................................................... 51 év
Nagy Józsefné (Mihály Erzsébet)  ............ 85 év
Fehér László  ........................................................... 86 év
Tamási Gábor Jenő  ........................................... 73 év
Feketéné Mező Ilona  ...................................... 65 év
Sápiné Mák Andrea  ......................................... 51 év
Gálff y László  .......................................................... 73 év
Vitálos József  .......................................................... 75 év
Petrof Györgyné (Becsei Julianna)  ......... 84 év
Findics Lászlóné (Voronyák Ilona)  ........ 81 év
Vincze Józsefné (Szadeczki Ilona)  .......... 88 év
Vojtkó Sándorné (Arany Erzsébet)  ........ 70 év
Jancsár Péterné 
(Endrődi Zsuzsanna Erzsébet)  .................... 86 év
Csabányiné Mayherr Gabriella
Mária  ........................................................................... 67 év
Nyéki Andor  .......................................................... 78 év
Bohata Györgyi Erzsébet (Bordás
Györgyi Erzsébet)

y gy
 ................................................. 75 év

Molnár István Jánosné (Nagy
Terézia)  ....................................................................... 91 év
Németh László Zoltán  .................................. 71 év
Garanc Károly  ...................................................... 65 év
Tardi Tamás  ............................................................ 77 év
Böszörményi Ferencné
(Nánási Erzsébet) 

yy
 ................................................ 87 év

Hoglmayer Mihály  ........................................... 89 év
Illés József  ........................................................... 89 év
Kelemenné Váczi Éva  ................................ 63 év
Sipos Józsefné 
(Vladár Ilona Rozália)

p
 .............................. 93 év

Rózsa Sándorné
(Entréka Borbála) ......................................... 89 év
Godávszky Géza Tibor  ............................. 93 év
Krajlich Lászlóné 
(Mészáros Erzsébet)

j
................................... 68 év

Tóth Istvánné Szteczinics Ilona  .......... 90 év

Nyugodjanak békében!

KAJOS LÁSZLÓNÉ  – ANYAKÖNYVVEZETŐ

Pócsmegyer község anyakönyvi eseményei 2018. évben

„Én megóvlak,
megvédelek,
s nem kell más
csak a szereteted.
Lelked tiszta, 
látt am rögtön,
boldog leszel itt  a Földön!”!”

"A búcsúszó, 
mit nem mondtál ki, 
elmaradt, elmentél, 
de gondolatban 
örökké velünk maradsz!”

„„Hiszem, hogy
eegymást szeretve, 
eegymást megértve
kkönnyebb lesz élni,
ss bármi sors állna elénkbe, 
aa boldogságot el fogjuk érni.”
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Zöld Híd tájékoztató üdülőtulajdonosoknak!
Az Ön településének önkormányzati rendelete alapján április 1. – szeptember 30. között minden üdülőtulajdonos a közszolgáltató

által biztosított, speciális többlethulladékos zsákba tudja kihelyezni a háztartási hulladékot. A zsákok csak a hulladék gyűjtésére, 

tárolására szolgálnak, az állandó lakosok által használt szabványos gyűjtőedényt helyettesítik.

A speciális többlethulladékos zsákok 2019. április 1. és május 31. között átvehetők az Ön településéhez tartozó átvételi ponton. 

A 2018.május 25-től kötelezően alkalmazandó GDPR-nak (General Data Protection Regulation – az Európai Unió új adatvédelmi

rendelete) köszönhetően Önkormányzatokkal együttműködve változtattunk az átvételi pontok listáján az Önök személyes adatai

védelme érdekében.

Az átvételi pont pontos címét és nyitvatartását a mellékelt lista tartalmazza. ( Pócsmegyer településen: Pócsmegyer Rendezvény-

központ, 2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27. Hétköznap 8:00 – 19:00) Jogosultságát igazolványával, az átvétel tényét aláírásával 

tudja igazolni. Amennyiben Ön nem szerepel a nyilvántartásunkban, kérjük ezt jelezze az átvételi ponton. Ebben az esetben lehe-

tősége van helyben az adatbejelentő lap kitöltésére és ezután a zsákok átvételére. Kérjük hozza magával az adás-vételi szerződé-

sének másolatát vagy egy hivatalos igazolást (Önkormányzattól) arról, hogy a településen üdülővel rendelkezik. Ezek az iratok az

adatbejelentő lap mellé csatolandók.

Tájékoztatjuk, hogy az április 1. – szeptember 30. közötti időszakra a gyűjtési napok száma szerint a közszolgáltatója 26 alkalom-

mal gyűjti be a hulladékokat. A hulladékkezelési díj megfi zetésével Ön 26 db 80 literes többlethulladék zsák átvételére jogosult. A 

hulladékkezelési díjról szóló számlát negyedévente utólag az NHKV Zrt. postázza Önnek.

A kommunális hulladék elszállítása mellett a szelektív és a zöld hulladékot is begyűjtjük, de kizárólag az általunk forgalmazott 

szelektív és biológiailag lebomló zsákokban. A szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat térítésmentesen biztosítjuk, a zöld 

hulladék gyűjtéséhez a biológiailag lebomló zsákok megvásárolhatók az Ön településén található értékesítési pontokon. Az érté-

kesítési pontok pontos címe megtalálható honlapunkon: www.zoldhid.hu Gyűjtési rend menüpont alatt településenként letölt-

hető formában.

Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan kérdése merülne fel, forduljon bizalommal hozzánk, készséggel 

állunk a rendelkezésére.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜDÜLŐKRE VONATKOZÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL

A helyi önkormányzati rendelet szabályozása mellett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezet 21. pontjának 47. § 

(4) bekezdése kimondja:

„Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50

százalékát kell megállapítani.”

SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE

Felhívjuk fi gyelmét, hogy üdülőingatlan esetében részleges szüneteltetésre nincs lehetőség, csak a teljes időszakra lehet azt kér-
vényezni. Amennyiben Ön csak időszakosan használja üdülőingatlanát, abban az esetben is – a törvényi kötelezettségek értelmé-
ben – 6 havi szolgáltatást kell igénybe vennie.

A szüneteltetést mindig a tárgyévre vonatkozóan, írásban előre kell igényelni a honlapunkon a Letöltések menüpontban megta-

lálható adatbejelentő lap megfelelő rovatának kitöltésével és két közüzemi víz és villanyszámla részletező (nem csekk) megkül-

désével.

Szüneteltetési kérelmét kérjük, az alábbi címek valamelyikére küldje:

Telefonszámunk: 06 (28) 561-200, E-mail címünk: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Postacímünk: 2101 Gödöllő, Pf.: 75  és  2661 Balassagyarmat, Pf. 101.

Honlapunk: www.zoldhid.hu,  Facebook oldalunk: facebook.com/www.zoldhid.hu
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk 
minden szolgáltatási területén – a vonatko-
zó jogszabályoknak megfelelően (OHKT,
hulladékról szóló törvény) és a települé-
sekkel létrejött  közszolgáltatási szerződés
értelmében – az április 1-től novem-
ber 30-ig terjedő időszakban zöldhulla-g
dék-gyűjtést végez.
Idén a korán beköszönt tavaszias
időjárás miatt  hamarabb megkezd-
jük a lebomló zsákok eljutt atását az
értékesítési pontokra, valamint a
háztól gyűjtés indítását és a zöldhul-
ladék- gyűjtőpontokra a konténerek 
kiszállítását, az alábbiak szerint.
A lebomló zsákok 2019. március 13–tól fo-
kozatosan elérhetővé válnak a megszokott  
értékesítési pontokon. A zsákokkal ellátott  
települések listáját folyamatosan frissítjük 
weblapunkon. A településeken található
üzletek pontos címe, weblapunk „gyűjtési
rend” menüpontja alatt  található meg.
A zöldhulladék háztól gyűjtése az érintett  
településeken 2019. március 23–tól indul.
Kérjük, hogy március 23. szombat reggel
6 óráig helyezzék ki zsákjaikat ingatlanja-
ik elé azok a lakosok, akiktől a tavalyi év-
ben is háztartástól történt a zöldhulladék 
elszállítása. A begyűjtés március végéig,
erőforrásaink függvényében folyamatos.
Április 1–től a gyűjtési naptáraink szerinti
időpontban valósul meg, melynek üteme-
zéséről a weboldalunkon talál bővebb in-
formációt (www.zoldhid.hu).
A zöldhulladék-gyűjtés, a Közszolgálta-
tó által rendszeresített , egyedileg jelölt,
biológiailag lebomló zsák alkalmazá-
sával történik. Egy ingatlan esetében, a
kijelölt gyűjtési napon legfeljebb 10 db
zöldhulladék-gyűjtő zsák helyezhető ki
a közterületre. A biológiailag lebomló
zöldhulladék-gyűjtő zsák alkalmazásán
felül, úgynevezett  kötegelt elszállítás is
biztosított . A kötegelés azt jelenti, hogy
az ingatlanhasználó által kihelyezett  
zöldhulladék nem ömlesztve, hanem leg-
alább egy ponton összekötve kerül kihe-
lyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak 
átmérője maximum 6 cm, hossza maxi-
mum 100 cm, térfogata 1m3 lehet.
FIGYELEM! A lebomló zsákok fel-
használhatósági ideje a megfelelő

tárolás esetén, gyártástól számított  
16 hét, mely dátum minden zsákon 
feltüntetésre került (év/hét). A kész-
letek töltése folyamatos, ezért korlá-
tozott  mennyiségben vásároljanak!
A zöldhulladék-gyűjtőpontokon használt 
konténerek kiszállítását 2019. március 
23-ig megszervezzük. A gyűjtőpontok 
címének hirdetésében az érintett  önkor-
mányzatok segítségét kérjük, hogy az ille-
gális lerakások elkerülése érdekében csak a 
helyi lakosok ismerjék meg a pontos hely-
színeket.

Azon településeken, ahol a korábbi évek-
ben az ott honi komposztálás módszerét 
alkalmazták, kérjük, az eddigi gyakorlat sze-
rint járjanak el!
A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, 
kertekben képződő, biológiailag lebomló 
hulladék (például a falevél, az elpusztult nö-
vényi maradványok, a gyomok, a gallyak, a 
nyesedékek, illetve a fűkaszálék).
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a lebomló 
zsákba és a gyűjtőpontokon található 
konténerekbe kizárólag zöldhulla-
dék kerüljön!

Literellenőrzés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk minden, a szolgáltatási területén található te-
lepülésen 2019. évre vonatkozóan megkezdi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban
részvevő ügyfelek teljes körű ellenőrzését.

Ellenőrzésünk alapját a közszolgáltatási adatbázisban szereplő ügyféladatok képezik.

Kérjük, hogy vizsgálatunk előtt Ön is ellenőrizze az ingatlana elé kihelyezett edényzet mé-
retét és darabszámát az NKHV Zrt. által kiállított számlán feltüntetett adatokkal.
Amennyiben az edényzet darabszámában vagy méretében eltérést tapasztal, kérjük, az
adatmódosítás érdekében keresse fel ügyfélszolgálatunkat a lenti elérhetőségek valame-
lyikén. Az adatmódosításhoz formanyomtatványunk kitöltése szükséges. A nyomtatvány 
elérhető a http://www.zoldhid.hu/nkft/letoltheto-dokumentumok/ honlapcímen.

Az ellenőrzés során Társaságunk a nyilvántartásunkban nem megfelelő darabszámú 
vagy űrtartalmú edényzet adatait egyoldalúan módosíthatja. Továbbá, az adatbázi-
sunkban nem szereplő edényzet ürítését megtagadhatja, amennyiben értesítésün-
ket követő 6 napon belül nem tesz eleget adatbejelentési kötelezettségének.

Felhívjuk fi gyelmét, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 
Ht.) 2. § (1) bekezdése 34. pontja szerint ingatlanhasználónak számít többek között az  
ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, így a gazdálkodó szervezet is. A Ht. 38. § 
(1) bekezdése értelmében az ingatlanhasználó köteles igénybe venni a közszolgáltatást.

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft. elérhetőségei:

Levelezési címünk: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69; és 2100 Gödöllő Pf.:75
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu 
Telefon: 0628/561-200; Fax: 0628/561-201

Személyes ügyfélfogadás:
Gödöllői Iroda (Gödöllő, Dózsa György út 69.)
Nyitva tartás: hétfő 07:00 – 19:00 és csütörtök 08:00 – 16:00
Ebédidő: 12:00 – 12:30

Versegyházi Iroda (Veresegyház, Fő út 35.)
Nyitva tartás: szerda 08:00 – 20:00 és péntek 08:00 – 12:00
Ebédidő: 12:00 – 12:30

Balassagyarmati Iroda (Mikszáth Kálmán utca.59.)
Nyitva tartás: szerda 08:00 – 16:00
Ebédidő:12:00 – 12:30

Zöldhulladék gyűjtés
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Folytatva egészségügyi rovatunkat a mos-
tani cikkben korunk egyik népbetegségére 
a hátfájásra kívánom felhívni a fi gyelmet. 
A mai kor embere sajnos nagyon keveset 
mozog (tisztelet a kivételeknek), elszok-
tunk a gyaloglástól, felmentetjük gyerme-
keinket a minden napos testnevelés órák-
ról, ülünk egész nap a számítógép előtt , és 
a kevés mozgáshoz sokat és helytelenül 
táplálkozunk. Ezeket TESTÜNK megto-
rolja! Már a nagyon fi atal korosztálynál is 
jelentkeznek a hát, és ízületi fájdalmak.
A fenti problémákra ezen újság hasábjain 
már adott  szakszerű tanácsokat Dr. Irsai 
Éva ortopéd főorvos, és Ésik Judit dieteti-
kus. Most Szentendre Város Egészségügyi 
Intézményei gyógytornásza, Kasza Noé-
mi segít néhány hasznos tanáccsal, ott hon 
végezhető gyakorlatt al. Noémit a tavalyi 
egészségnapon már megismerhett ék a 
pócsmegyeriek. Akkor nyugdíjas tornát, és 
a gyerekeknek tartásjavító foglalkozást tar-
tott . Most lássuk mit javasol a szakember:
A gerincfájdalmak legfőbb oka a rossz 
testt artás (ülő, álló munka), és a különféle 
tevékenységek során bekövetkező sérü-
lések, balesetek. Először is, aki hónapokig 
semmit sem mozog azon kívül, hogy gör-
nyedten ül, áll és járkál, annak pillanatok 
alatt  lerobbanhat a dereka egy kis tavaszi 
kertészkedéstől is. Az izmokra, ízületi fel-
színekre, szalagokra, csontokra a helytelen 
mozgások, főleg hosszú távon nagy meg-
terhelést rónak, e mellett  a rossz testt artás 
és egyéb betegségek is megnehezítik a ge-
rinc normális működését, ami akár torzulá-
sokhoz és krónikus fájdalmakhoz vezethet. 
Ajánlatos ilyen esetekben mindenképpen 
orvoshoz és fi zioterapeutához (gyógytor-
nászhoz) fordulni szakszerű segítségért.
A továbbiakban pár tanáccsal igyekszem 
segíteni az Olvasót gerincének védelme ér-
dekében. Munka típusától függetlenül, ha 
naponta többször, pár percben helyesen el-
végezzük ezeket az alap gyakorlatokat, már 
sokat tett ünk a gerincünkért.
Helyes testt artás kivitelezése álló 
helyzetben: talpak stabilan a talajon, 
2-3 ujjnyi távolság van a belső talp éleink 
között . A térdek kényelmes nyújtott  hely-
zetben vannak (nem erősen kifeszítve). A 
medencét hátra billentjük, ami úgy tör-
ténik, hogy kicsit befeszítjük a hasat és a 
farizmokat (nem kell nagyon erősen) a 

vállakat leengedjük, és kicsit hátra feszítjük 
A nyakat a fejjel együtt  úgy, hogy az állunk 
vízszintes helyzetben szintén kicsit hát-
ra toljuk a hátunk irányába és a fejtetővel
nyújtózkodunk mintha húznának felfelé a
fejbúbunknál fogva. Ugyanezt a helyzetet
ülve is meg tudjuk csinálni, csak a két lá-
bunk derékszögben hajlított  helyzetben és
a két talp stabilan a földön van.
A másik fontos gyakorlat a medence-
billentés: szintén ülő és álló helyzetben 
egyaránt gyakorolható, munkahelyen is. 
Az egyik kezünket tegyük a hasunkra a má-
sikat a derekunkra, húzzuk be a farizmokat 
és a hasat utána kicsit engedjük el, így meg 
érezzük, mikor merre mozdul el a csípő és 
ágyéki gerinc. A helyes tartás a teljes lazítás 
és a teljes feszítés között  van. Ezt a billen-
tést ismételjük meg legalább 10×.j g g
A harmadik alap gyakorlat a követ-
kező: a has és farizmok enyhe behúzása 
mellett  a hátat, vállakat egyenesben meg-
tartjuk, e közben a lapockáinkat közelítjük 
minél jobban egymáshoz. A fejet mind-
eközben befelé húzzuk (lásd fentebb he-
lyes testt artásnál). Ezeket a gyakorlatokat 
szintén 10× ismételjük.j
Végezetül pár életmóddal kapcsolatos ta-
náccsal szeretnék búcsúzni.
A helyes emelés kivitelezése: Főleg 
nehéz tárgy emelésénél (de könnyű eseté-
ben ugyan így) kis harántt erpeszben oda 
kell állni a lehető legközelebb a tárgy mellé 
és a csípő és térd hajlításával kell egyenes 
hátt al leereszkedni, a felemelkedés pedig 
egyetlen folyamatos mozdulatt al a láb iz-
mainak használatával történik. Nehéz tár-k
gyat minél közelebb szorítjuk a testünkhöz 
és úgy visszük. Nehéz tárgy cipelése köz-gy p
ben a gerinc csavarása tilos!g
Ülő munkát végzők esetén jó alter-
natíva lehet a nagy méretű fi tt ball labdán 
való ülés szék helyett , vagy a széken a di-
nair nevű diszkosz formájú ülőpárna. Szék 
esetében a támlának állíthatónak kell len-
nie, és úgy kell beigazítani, hogy a derekat 
megtámassza, ha ez nem lehetséges, akkor 
a derekunk mögé egy kis henger alakúra 
csavart lepedőt vagy anyagot tegyünk. 
Célszerű az asztal vagy szék magasságát 
úgy beállítani, hogy az alkarunk a felka-
runkhoz képest derékszögben feküdjön az 
asztalon és a monitor szemmagasságban 
legyen. A mindennapos helytelenül 

végzett  házimunka is károsíthatja 
a gerincünket, épp ezért a porszívót is 
egyenes gerinccel használjuk, ha valami-
ért le kell hajolni, akkor a térdet hajlítsuk, 
a sarokhoz menjünk közel és úgy porszí-
vózzuk ki. A konyhapult, vasalódeszka stb., 
olyan magasságban legyen, hogy egyenes 
hátt al tudjunk állni mellett e. Rossz hír, 
hogy a magas sarkú cipő a gerinc ellensége,
mert fokozza az ágyéki gerinc görbületét, 
többlet terhelést okoz a gerinc ízületeiben, 
szalagokban és izmokban. Mindennapos 
viseletre 5 cm-nél alacsonyabb cipősarok 
ajánlott .
Végezetül kihangsúlyoznám ismét, hogy 
régebb óta fennálló és nem múló gerinc 
fájdalmakkal mindenképp forduljunk or-
topédus vagy reumatológus orvoshoz, és 
kérjék gyógytornász tanácsát, segítségét.

KASZA NOÉMI

GYÓGYTORNÁSZ 
SZENTENDREI VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

Fogadjuk meg Noémi tanácsait és legyünk 
önzők magunkhoz egy kicsit! Teremtsünk 
naponta fél órát mozgásra. Higgyék, el 
megéri! Ha fi tt ek és egészségesek vagyunk 
sokkal szebb a világ, jobban elviseljük a
nehézségeket, jobb a közérzetünk, és nem
utolsó sorban sokáig és jó minőségben él-
hetünk! 
Szakorvosi rendelőben a gyógytorna beu-
taló köteles szakrendelés, valamint időpon-
tot is szükséges egyeztetni. Ezt megtehetik 
a +36 26 501 444 (127-es mellék) telefon-
számon, munkanapokon reggel 7 és este 
19 óra között . További hasznos informáci-
ókat találhatnak a www.szei.szentendre.hu 
honlapon.
A tavalyi év során indult az Egészségfejlesz-
tési Iroda (EFI), ahol ingyenesen, többféle 
foglakozásokon lehet részt venni. Van lehe-
tőség gyógytornára és egyéb mozgási lehe-
tőségekre is. Érdeklődni a +36 26 777 015 
telefonszámon lehet. Az EFI Iroda honlap-
ján a www.efi .szentendre.hu sok érdekessé-
get és hasznos programokat lehet találni.
Bíztatok mindenkit, hogy használják ki 
ezeket az ingyenes és remek lehetőségeket 
egészségük és életük védelmében.
Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdé-
seiket, kéréseiket a kisbiro@pocsmegyer.
hu címre!

E. ZS.

Tartásunk hibái, avagy hogyan előzzük meg a bajt?
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2018 őszén az Önkormányzat megkeres-
te a Köszi, önkéntes! csoportunkat, hogy 
segítsünk a Liget tér rendbetételében. No-
vember harmadikára meg is hirdett ünk 
egy közös munkát, amelyre majd negy-
venen jött ek el: gallyaztunk, fát vágtunk,
füvet nyírtunk, kitisztított uk a kis ligetet
a Rózsa utcánál, felszedtük a homokot az
út széléről, Gombás Jenő alpolgármester 
úr pedig elszállított a az ágakat. Aztán feb-
ruárban készen lett  a játszótér, és szerett ük 
volna, ha a Liget tér is rendezett ebb, barát-
ságosabb lenne.
Az egyik önkéntesünk, György Erzsébet
utánajárt, hogy milyen növényeket kellene
ültetni a térre, amelyeknek ideális ez a talaj
és ami fi nanszírozható. A víztorony köré, a
belső körbe végül madárberkenyét válasz-

tott , amelynek a fentieken túl az is előnye, 
hogy ősszel szép színes bogyókat terem,
és ráadásul madárbarát! A külső cikkekbe
mályvasorok kerültek, amelyek egy-két év 
után egész nyáron virágozni fognak. A cse-
metéket és a karókat végül az önkormány-
zat fi nanszírozta, az ültetéshez szükséges 
mintegy 500 kg marhatrágyát pedig a Kö-
szi, önkéntes!-ek.
A növényültető napra harmincnál is több 
önkéntes jött , családok, gyerekesek, kis és
nagy gyerekek, nyugdíjasok és tenni akaró 
erős férfi ak, gimnazisták és közösségi szol-
gálatosok. A jó hangulatú közösségépítő 
munka során elültett ünk 18 madárberke-
nyét és 120 tő mályvát. Bónuszként pedig 
Antmann István adományozott  a közös-
ségnek egy jókora selyemfenyőt, amelyet a

Telekom ház elé ültett ünk.
Mindannyian nagyon élveztük a jó han-
gulatú növényültetést, és nagyszerű volt 
megtapasztalni, hogy mindenki hozzátett e
a lehetőségeihez mérten az anyagi forráso-
kat vagy munkaerejét, és közösen valami 
igazán kedvünkre valót hoztunk létre. Re-
méljük, a növények is megerednek és hosz-
szú éveken át mindannyian élvezhetjük a 
színes látványt a Liget téren!

TOPITS JUDIT

Faültetés a surányi Liget téren

A legifjabbak is kivették a részüket a közösségi faültetésből, 2019. március 16.

Köszi, önkéntes!-ek a Liget tér takarításán, 2018. november 3.

Kérjük,

rendelkezzen

javunkra adója 

1%-áról!

Köszi, önkéntes!

Egyesület
(korábban: Maszlag Sport 

és Szabadidő Egyesület)

Adószám: 

18138454-1-41
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Időskorú hozzátartozóink tőlünk sokszor 
távol élnek. Jóindulatuk, jóhiszeműségük, 
segítőkészségük és esetenként életkoruk-
ból adódóan egészségi állapotuk miatt  ki-
emelten veszélyeztett ek a különféle jogsér-
tésekkel szemben.

A bűnelkövetők körében nem vesztett  nép-
szerűségéből az úgynevezett  „UNOKÁ-
ZÓS” csalás.

g
 A csalás lényege, hogy uno-

kájuknak vagy más közeli hozzátartozónak 
kiadva magukat hívják fel vezetékes te-
lefonon az idős embereket és valamilyen 
okra, például tartozásra, balesetre hivatkoz-
va készpénzt vagy pénzzé tehető értéket 
csalnak ki tőlük.
Ezekben a csalástípusokban az a közös, 
hogy:
• a csalók az idős emberek pénzét, érté-

keit igyekeznek elvenni,
• telefonon keresik őket
• valamelyik fi atalabb családtagnak adják 

ki magukat, aki különleges (veszélyes, 
problémás) helyzetben van éppen,

• idős áldozataikra lelki nyomást gyako-
rolnak.

Nem lehet elégszer fi gyelmeztetni a lakos-
ságot a rafi nált csalók fejlett  módszereire.
Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselek-
mények megelőzése érdekében az alábbia-
kat javasoljuk:
• Tartsák rendszeresen a kapcsolatot 

időskorú hozzátartozójukkal!
• Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, 

hogy ne lehessen mondvacsinált indo-
kokkal megtéveszteni őket!

•  Nyomatékosan, többször fi gyelmeztes-
sék őket a fenti esethez hasonló elköve-
tési módra. Tanítsák meg nekik, hogy 
ha az ismeretlen számról keresik őket
hozzátartozóra hivatkozással, akkor 
először ellenőrizzék le a történetet az
általuk ismert számon!

• Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak 
szóba jószándékúnak tűnő idegenek-
kel, hiszen a szándék lehet rosszhisze-
mű a mézes-mázos felszín alatt !

• Figyelmeztessék hozzátartozójukat,
hogy ha ismeretlen számról hívják, 
ne vegye fel a telefont, vagy ha mégis
ne beszélgessen az ismeretlennel, mert
akaratán kívül is adhat ki olyan infor-
mációt, amivel visszaélhetnek. (Példa:
az időskorú sértett ek nagyon gyakran
maguk árulják el az unoka nevét)

Fontos! Amennyiben hozzátartozó-
val, unokával kapcsolatban keresik, 
szakítsa meg a telefonhívástg , és hala-
déktalanul vegye fel a kapcsolatot a 
megnevezett  unokával, családtaggal, 
mert így tudja ellenőrizni a hívás va-
lódiságát!

Bűncselekmény gyanúja esetén azon-
nal értesítse a rendőrséget a 107 vagy 
112-es segélyhívószámon!

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Bontsa a vonalat! Ne váljon a csalók áldozatává!

Zenei előképzettség nem szükséges!

Programok:

8:30 – 9:00 Gyülekező

9:00 Kreatív zenei foglalkozás kis létszámú csoportokban a
Zeneakadémián végzett kreatív jazzpedagógusok vezetésével.

12:30 Ebéd

13:30 Társművészetek, alternatív programok (zenehallgatás,
hangszerkészítő workshop, zene és mozgás, vizuális művésze-
tek)

15:00 Kreatív zenei foglalkozás nagy létszámú csoportban

Július. 26-án pénteken 16:00-tól táborzáró koncertet tartunk 

A tábor hetében jazz zenei estet tartunk a tábort vezető tanárok
közreműködésével.

A tábor időtartama:

2019. július. 22. – július 26. (hétfőtől péntekig)

Minden nap 8:30 – 17:00 óra között

Jelentkezési határidő: 2019. május 15. 

Maximális létszám: 25 fő.

Részvételi díj: előzetes számítások alapján a gyermekenként 

25.000 forint, mely az étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) tartal-

mazza.

Jelentkezéseiket a kreativzeneitabor@gmail.com
e-mail-címre várjuk. 

Köszönettel:

Németh Bendegúz és Pozsár Máté

Nyári kreatív zenei tábor Pócsmegyeren
6 – 12 éves korú gyermekek részére
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Február 15-én a Nyugdíjas klub vendégül
látt a az Önkormányzati dolgozókat, és
köszöntött e Németh Miklós polgármes-
tert születésnapja alkalmából.
A február 23-án megrendezett  Farsangi
bálon a Tipegő-Topogók táncának óriási
sikere volt. A tombola fődíja 4 belépőjegy 
volt az áprilisi Locsoló bálra. A büfé bevé-
telét a klub további programok szervezé-
sére fordítja.
Március 8-án Nőnapot tartott  a klub, ahol
a férfi ak szerenáddal készültek a hölgyek-
nek, akik nagy tapssal hálálták meg a fi -
gyelmességet. Dr. Kiss András két verset
is elszavalt ezzel nagy örömöt szerzett  a
jelenlévőknek.

A zene és tánc hajnalig tartott .
Március 15-én az 1848-as forradalomról 
emlékezünk meg és megkoszorúzzuk az 
emlékművet. (bővebben a következő szám-
ban)
Az április 21-i Locsoló bált a Nyugdíjas 
klub szervezi. Jegyeket a PRK-ban vagy a 
Klubtól lehet venni 2.000 Ft/ fő áron.

A klub büszkeségei a Tipegő-Topogók 
fáradhatatlanul készülnek az eseményre.
Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a Nyugdíjas 
klubhoz még nem késő csatlakozni! Ha 
szeretne egy vidám és energikus csapat 
tagja lenni, és pócsmegyeri vagy surányi 
lakos, akkor sok szeretett el várjuk rendez-
vényeinken! Éves tagdíj: 2.000 Ft/fő.

HORVÁTH ZSUZSA

„Bár az ajtók zárva voltak, eljött  Jézus, megállt középen, és
így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, 
megmutatt a nekik a kezét és az oldalát.”
János ev. 20,19-20

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
SZERETETT EL VÁRJA ÜNNEPI ALKA LMAIRA !
2019. április 14. virágvasárnap 10.30-kor az istentisztelet.
Április 18. nagycsütörtökön 18.00 órakor istentisztelet.
Április 19. nagypénteken 10.30-kor ünnepi istentisztelet.
Április 20. nagyszombaton 18.00 órakor istentisztelet.
Április 21. húsvét vasárnap 10.30-kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
Április 22. húsvét hétfő: 10.30-kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet a legátus szolgálatával.
Hálásan köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a BORZSÁK SÁNDOR ALAPÍTVÁNYT! Az Alapítvány évek óta tá-
borok és kirándulások szervezésével, kulturális, gyermek és ifj úsági programok támogatásával, a helyi kulturális örökség ápo-
lásával kiterjedt munkát végez. Adószáma: 18645675-1-13.
Köszönjük, ha adója másik 1%-val a Magyarországi Református Egyházat támogatja! Technikai száma: 0066. 

Áldás, békesség!

A Nyugdíjas klub hírei
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Játékot indítunk a Pócsmegyeri Kis-
bíró hasábjain. Minden hónapban 
interjút készítünk településünk egy 
lakójával, aki eldöntheti, hogy kit 
kérdezzünk a következő hónapban. 
Vagyis kinek dobja tovább a forró 
krumplit. Aki „elkapja”, majd azzal 
beszélget, aki neki „dobta”. Az első 
krumplit a könyvtárban forrósított a 
Schandl Eszter, a krumplit Schram-
kó Péter kapta el.

Négy éve köl-
töztek a falu szé-
lén álló malom 
épületébe, és 
szinte rögtön be-
kapcsolódott  a 
közösség életébe. 
Olyan progra-
mokat indított  el, 
amelyekből – re-

méljük – hagyomány lesz. 
– Honnan jött  az ötlet, hogy betleheme-

zést szervezz?
– Idén karácsonyra érett  be igazán egy 

nagyon tudatosan tervezett  közösségi gesz-
tus. A Mindenki karácsonyán sikerült egy 
olyan betlehemes előadást létrehoznunk a 
faluban, amit már lassan húsz éve kezdtem 
el még a szentendrei Szamár-hegyen. A 
környezetemben lakók megszólításával ál-
lított uk, nem is színpadra, hanem az embe-
rek közé, a betlehemi történetet.  Ez hagyo-
mányosan alkalmas arra, hogy közösséget 
teremtsen maga a játék, a próbafolyamat, 
de a játéknak a nézése, a befogadói részvé-
tel is. Jóllehet már négy éve lakunk itt , de 
csak most jött  el az idő, hogy bátorságot 
gyűjtsek, és ki merjek állni a falu elé a bará-
taimmal. Ügyeltünk arra, hogy legyen ben-
ne surányi, legyen benne pócsmegyeri, és 
tudatosan hívtam szigetmonostori szerep-
lőt is. Jövőre az a szándékunk, hogy ugyan-
ezt több helyszínen előadjuk, Surányban, 
Pócsmegyeren, Szigetmonostoron. Egy ki-
csit körbejárva, mint a régi betlehemesek. 
A másik közösségi kezdeményezésünk a 
kertmozi néhány vetítése a malom előtt i 
kis ligetben. Ez szintén arról szólt, hogy 
megszólítsuk az embereket azzal az öröm-
mel, hogy itt  helyben – nem kell messzire 
menni, nem kell autóba ülni – le tudunk 
ülni egymás mellé, nézhetünk egy irány-

ba egy mozivászonra, és utána nézhetünk 
egymással szembe is akár bor felett  szót
cserélve. Ennek a lehetőségét szeretném
megteremteni. 
– Mesélj kicsit magadról! Ki vagy te?
– Én nagy mesélő vagyok… Nem pa-

naszkodhatok, mert nagyon színes életem
van. Jól érzem magam ebben a történetben,
ami az életem és a szerett eim története.
Több részből vagyok összerakva. Ma iroda-
lomtanárként mutatkozom be, de nagyon
sok mást is csináltam. Szerencsés vagyok,
mert Pannonhalmi diák voltam, amit nem
büszkeségből mondok, hanem hálából a
sorsomnak és tanáraimnak; nekik köszön-
hetem, hogy sokoldalú lett em. Tanárként
kezdtem az életemet fi atal házasként a
régi gimnáziumomban, de párhuzamosan
papír- és könyvrestaurátorként is kerestük 
a kenyerünket. Nagyon érdekelt mindig 
az elméleti tudások mellett  a manualitás,
a létrehozás, és a tárgyak történetisége is.
Ez egyesült a könyvrestaurálásban, ahol
a könyv is, a régiség is és a manualitás is
egyben van. Sokáig voltam gimnáziumi
tanár, aztán Pannonhalmáról elköltözve
Szentendrén telepedtünk meg, ahol már 
csak restaurálásból éltem, bár rövid ideig 
tanított am még a Ferences Gimnázium-
ban. Ott  részt vett em egy alapítvány ke-
retei között  a szentendrei P’art Mozi  lét-
rehozásában, ami ma is a térség egyetlen
fi lmszínháza. 12 évvel ezelőtt  felköltöztem
a Kőhegyi-turistaházba. Magam mögött  
hagytam nagyon-nagyon sok mindent, és
egy teljesen új életformába kezdtem. Egy 
már bezáráshoz közelálló erdei turistaház-
nak az újraélesztését választott am feladatul.
Hála Istennek rengeteg segítő érkezett  kö-
rém. Sajátos mindenes életformát éltem,
ahol egyszerre voltam kapitány, plébános,
családfő, szakács, takarító, szobalány és
mindenki barátja. Tulajdonképpen férfi  
korom derekának nagyon szép évtizede
volt. De úgy tűnik nem tudtam magamra
eléggé vigyázni. Annyira elfáradtam, hogy 
ott  kellett  hagynom a nyilvánosságnak 
való napi kitett séget. De megtaláltam bará-
tom és legfontosabb segítőm személyében
a társamat és az utódomat, úgyhogy az a
„hajó” megy tovább. Nem is akárhogy!
– Hogy jött  képbe Pócsmegyer? Jártál

erre korábban, volt itt  valamilyen isme-

rősöd, vagy látt ál egy hirdetést a malom-
ról?
– Ez mind együtt . Eleve a Szentend-

rei-szigetet nézegett ük magunknak, mert 
egy nagyon védett  területnek tartjuk. A 
főváros közelében élünk, és a főváros kö-
zelsége rengeteg előnnyel jár, de óriási a
főváros árnyéka is. Gyakorlatilag a kör-
nyező településeket már beszippantott a az 
agglomerációs szürkezóna. Gyakorlatilag 
mindegy, hogy Budaörsön, Érden vagy 
Szentendrén él az ember. Ugyanazok a kis 
bezárkózó kertek, ugyanazok a nem lép-
tékhelyes épületek mindenhol, ugyanaz a 
végig nem gondolt életforma, ahol is autó-
ban töltik az emberek az életüket. Döbben-
ten nézem például, hogy a Duna-parti te-
lepülések jelentős része a mai világban úgy 
él, mintha nem is a Duna partján lenne. 
Alig van olyan ember, aki kapcsolatot tud 
teremteni érzelmileg vagy gyakorlatilag a 
vízzel. 
– A sziget talán más? Mindaz, amit 

az előbb elmondtál, itt  is egyre jobban 
jelentkezik. 
– Ezt én is szomorúan érzékelem, de azt 

gondolom, hogy bőven van még mit meg-
menteni. Egyrészt a sziget adott ságai azért 
is jók, mert a közlekedés nem egyszerű. Az 
agglomerációs árnyékjelenségnek az egyik 
fő katalizátora a közlekedés. Itt  a kompok, 
révek és a híd olyan természetes féket tesz-
nek a közlekedés útjába, hogy megvédik a
területet. Ennek persze ára az, hogy akinek 
nagyon kell mennie, mert sürgős, az nehe-
zebben jut ki-be. De hát ez döntés kérdése, 
ha költözöm, megválasztom az élőhelye-
met. Mi azt gondoltuk, hogy nekünk olyan
helyet kell keresnünk, ahol az örömeinket
és a kenyerünket helyben is megtaláljuk. 
– Van valami nagy terved, amit szíve-

sen elárulsz nekünk?
– Szeretnék egy hajót építeni. Azt gon-

dolom, hogy a Duna egy vitorlázható víz,
erről többször is meggyőződtem a gya-
korlatban. Tervezem, hogy megépítek egy 
vitorlás hajót, amelynek a formája és a 
teljesítménye megfelelő a folyóvízi vitor-
lázásra. De ebben van egy nagyon fontos 
szemléleti kérdés: nem mindig és nem 
minden körülmények között  lehet hajózni.
Ma azt az illúziót hiszi a világ, hogy eszkö-
zeinkkel mindent megtehetünk minden
körülmény között . Nem, nem tehetünk 

Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
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Mostantól Szentendrén is bárki hoz-
zájuthat 990 Ft-ért a kortárs és klasz-
szikus irodalom gyöngyszemeihez
a Sztalker Csoport által életre hívott  
olvasást népszerűsítő, közösségépítő
projekt részeként. Február 14-én az
olvasás szerelmesei is ajándékot kap-
tak a városban. Ezen a napon adták 
át ugyanis első vidéki helyszínként a
szentendrei POKET könyvautomatát
a HÉV-állomásnál.
Tavaly, a költészet napján elindult zseb-
könyvprojekt során hét könyvautomatát
helyeztek el Budapest forgalmas pontja-
in, a szentendrei a nyolcadik a sorban. A 
„cola-automatákból” átalakított  gépekbe

Grecsó Krisztián vezetésével bekerült 11
alkotás között  többek között  elérhető Szerb 
Antal: Utas és holdvilág, Saint-Exupéry: A 
kis herceg, Krúdy Gyula: Ady Endre éjsza-
kái vagy Hrabal: Gyöngéd barbárok című 
könyve. Már a megnyitón nagy sikert ara-
tott  az új kezdeményezés, amely Szentendre 
önkormányzata, a Szentendre és Térsége 
TDM, valamint a MÁV-HÉV Zrt. támoga-
tásával valósult meg. Az elegáns és praktikus 
formában zsebre vágható irodalom remél-
hetőleg erős konkurencia lesz az okostele-
fonokkal szemben, hiszen az elsődleges cél: 
újra megszerett etni az olvasást a fi atalokkal.
Az ünnepélyes megnyitón Vecsei H. Mik-
lós színművész, a kezdeményezés egyik 
alapítója nagy örömmel üdvözölte az első 
vidéki helyszínt, Szentendrét, és elmondta, 
a közeljövőben az ország valamennyi egye-
temvárosában szeretnének POKET auto-
matát elhelyezni. Verseghi-Nagy Miklós
polgármester köszöntője után elsőként pró-
bálta ki a könyvautomatát, és a kínálatból 
Molnár Ferenc klasszikusát, A Pál utcai fi ú-
kat választott a. A könyvautomatának hely-

színt adó MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója, 
Keresztes Péter is örül a kezdeményezés-
nek, és mint a megnyitón elmondta, reméli, 
minél több busz-, villamos-, vonatmegálló-
ban látja majd viszont a könyvautomatákat. 
Az eseményen Merker Dávid, a Hosz-
szúlépés. Járunk? társalapítója is köszön-
tött e a megjelenteket, és egy újdonságot is 
bejelentett . A tervek szerint hamarosan egy 
szintén egyedi és különleges kezdeménye-
zés, a Szentendrei randitérkép is elérhető 
lesz. 
A megnyitón Szczuka Panka énekelt és
játszott  ukulelén, meglepetés dallal ajándé-
kozta meg a közönséget a Kékvölgy Wal-
dorf iskola csapata, akik a népszerű A Pál 
utcai fi úk musicalből adtak elő részletet. Ró-
zsák, marcipánszívek, színes lufi k irodalmi 
idézetekkel, kitűzők – a szervezők további, 
kedves ajándékokkal fogadták a szép számú 
érdeklődőt, akik az átadó után lelkesen vásá-
roltak az automata irodalmi kínálatából.
További információ a POKET zsebkönyvekről 
a htt ps://poketonline.hu/ oldalon található..

(FORRÁS: PILIS DUNAKANYARI HÍRMONDÓ)

meg mindent. Régen úgy kezdődtek a ka-
landregények, hogy „már két hete veszteg-
lünk kedvező szélre várva”. Milyen gazdag 
is az ilyen kezdés: alkalmazkodnom kell
az adott ságokhoz, a környezethez. Nagy-
jából ez az életfi lozófi ám is. Amit én aka-
rok minden áron, az nem szokott  sikerül-
ni, de ha odafi gyelek arra, hogy hol az én
szerepem a világban, mit szeretne tőlem a
világ és hogyan tudok együtt  működni a
környezetemmel, akkor a dolgok maguk-
tól mennek, az ajtók maguktól kinyílnak 

és minden a helyére kerül. Csak bele kell 
kalkulálni, hogy „már két hete veszteglünk 
kedvező szélre várva”.
– Hogyan telnek a hétköznapjaid?
– Ma irodalomtanárként keresem a ke-

nyeremet a gödi Búzaszem Katolikus Is-
kolában. Kerékpárral és hajóval járok dol-
gozni. A családom mellet a malomépület 
helyreállítása tölti ki a maradék időt. És 
persze a Könyvtármozi vetítései, ahol a 
fi lmek után mindig jó ott maradni. Boldog 
vagyok azzal, hogy minden reggel végigte-

kerhetek a töltésen és bele tudok nézni a 
felkelő napba. Hát mi kell még?
– Még egy utolsó kérdést szeretnék 

feltenni. Kinek dobod tovább a forró 
krumplit, ki lesz a következő hónap in-
terjúalanya?
– A forró krumplit egyik első itt eni bará-

tomnak, Lackó Péternek dobom a Tabán 
utcába, akiről elárulhatom, hogy úgy való-
di vándorfényképész, hogy közben Pócs-
megyeren telepedett  le.

LEJEGYEZTE: SCHANDL ESZTER

Okostelefon helyett!
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„Ma már nem viselnek el a nézők – de fő-
leg a tévétársaságok – másfél órás csevegé-
seket, amelyeket nem lehet a konyhába ro-
hangászással ott hagyni, mert a jól felépített  
poén esetleg a negyvenedik percben sül el 
– de csak annak, aki követt e az előzménye-
ket is. Úgyhogy inkább kis közösségeknek 
adom elő történeteimet” – mondta, majd 
egy teljes focimeccsnyi időre kötött e le 
a Rendezvényközpont zsúfolásig töltött  
nagytermében helyet foglalók fi gyelmét a 
tévésből íróvá vedlett  Kepes András.
Első televíziós „nagyinterjúját” Psota Irén-
nel készített e, akiről talán nem köztudott , 
hogy fergeteges humora volt. Az elfogó-
dott , ifj ú Kepes azonban akkor még nem 
ismerte erről az oldaláról a művésznőt. 
Gondosan előkészített  kérdéseire Psota 
rövid igenekkel, nemekkel, félmondatok-
kal válaszolt, ami, ugye egy jó, beszélgetős 
interjú halála. Hosszú percekig ment ez így, 
Kepes már teljesen leizzadt, vörösödött , 
mikor Psota elmosolyodott : „na, akkor 
csináljunk egy jó kis interjút?” – és hoz-
zásegített e a riportert egy elmélyült beszél-
getéshez. Ennél kellemetlenebb volt a 101 
kiskutyából ismert Szörnyella de Frászt 
megszemélyesítő Glenn Close„ ahogy rám 
nézett , sütött  a szeméből a közöny és némi 
ellenszenv, aff éle – mit akar ez tőlem – né-
zés. Így aztán abban a pillanatban, amikor 
a kamera mutatt a az arcát, mézes-mázos 
pózt vett  fel. Ez volt később látható, én 
viszont a felvétel közben szenvedtem a 
nézésétől” – mesélte Kepes. Woody Allen-

nel más kalamajka akadt. Hónapok nehéz
munkájával kiharcolt egy interjúlehetősé-
get, amihez, persze, ki kellett  volna utaznia
New Yorkba, de az akkor még igencsak 
pénzszűkében levő tévé (a sztori jóval a
rendszerváltás előtt i) vezetősége közölte,
szó sem lehet a kiutazás fi nanszírozásáról.
Pironkodva le kellett  mondania az interjút.
Ennél is „égőbb”, hogy pár hónapra rá a
főnökség felébredt, Kepesnek újra kuncso-
rognia kellett . „Most épp forgat, de jöjjön
ide, majd összehozzuk” – tett  ködös ígére-
tet az amerikai ügynökség. Öt napig hiába
várták a helyszínen, hogy a nagy komédi-
ás végre kamerájuk elé álljon, majd Kepes
nagy levegőt véve közölte, ha másnap sem
sikerül, haza kell utazniuk, letelt az idejük.
A jóindulatú közvetítő végül megszervezte
a dolgot, tízre várták a magyar forgatócso-
portot. Csakhogy aznap reggel zuhogott  
az eső, (taxit akkoriban nem lehetett  tele-
fonon rendelni New Yorkban), másfél órá-
ig hiába integett ek az utcán, minden taxi
foglalt volt. Végül tömegközlekedéssel egy 
órás késéssel értek oda. „A vesztesek nyu-
galmával mentem fel a lépcsőn, tudtam, az
interjúnak befellegzett , de el akartam kö-
szönni” – mesélte Kepes. „Elnézést kértem
a késésért, mire lazán közölték, persze, ez
New York”. Így végül egy remek interjúval
tért haza.
Ennél több és természetesen nálam jobban
előadott  hasonló történet hallatán érthető
az a nemrég a Nők Lapjában megjelent
interjújában tett  megjegyzése, hogy szíve-

sebben ír könyvet – már a hatodikon van 
túl – mert „riporterként olykor ki vagy 
szolgáltatva a riportalanynak”. De van a ri-
porterkedésnek számos felemelő pillanata 
is. Például amikor a dalai láma nemcsak 
fogadta, de az előzetesen egyeztetett  ne-
gyedóra sokszorosáig beszélgetett  vele…. 
Igen, a beszélgetés, minden szerepjátszás 
nélkül. Ez Kepes nagysága, és ez az, amit
olyan jól esik hallgatni manapság, a sokszor 
tartalmatlan jópofi zós műsorok helyett .

SZABÓ GÁBOR

Egy kellemes este Kepessel csevegve
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

Április 11. / 18.00 Költészet napi versolvasgatás Karinthy Ferenc Könyvtár

Április 12. / 18.00 Makovecz-Nagy Szilvia képeiből nyílik kiállítás Pócsmegyer Rendezvényközpont

Április 13. / 9.00 – 12.00 Bolhapiac Pócsmegyer Rendezvényközpont

Május 9. / 18.00 Kányádi Sándor est - Huzella-Péter és Gáspár Sándor verses-zenés időuta-

zása
Pócsmegyer Rendezvényközpont

Május 18. / 9.00 – 17.00 Gyermeknap Pázsit-tó

Június 15. Bornai Tibor-"Gondolkodom,tehát dalok"-önálló estje Surány, Civilek háza

Augusztus 2-3. Irány Surány Fesztivál Surány, Napsugár tér

Szeptember 21. Egészségnap új Egészségház

Október 12. / 9.00 – 12.00 Bolhapiac Pócsmegyer Rendezvényközpont

Október 18. / 19.00 Retro comedy-Maksa Zoltán és Ihos József szórakoztató estje Pócsmegyer Rendezvényközpont

November 15. Idősek napja Pócsmegyer Rendezvényközpont

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

Tel.: 30/596-7581

Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
Ügyfélfogadás a PRK-ban

Hétfő: 14:00 – 17:00 és Szerda: 9:00 – 13:00

Telefonsz.: 06-26/312-605, 06-26/400-152

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)
állandó programjai

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

E-mail: prk@pocsmegyer.hu
www.prk.pocsmegyer.hu

H É T F Ő

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

K E D D

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

S Z E R D A

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

C S Ü T Ö R T Ö K

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

Karinthy Ferenc Könyvtár
Hétfő:  8:30 – 12:30  ................15:00 – 18:30
Kedd: 8:30 – 12:30
Szerda: 8:30 – 12:30  ................ 15:00 – 18:30
Csütörtök: Zárva
Péntek: –   ................15:00 – 18:30

Minden hónap első szombatján: 10:00 – 12:00
Cím: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. (PRK)

Tel.: 06 30 831 0301 • E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu
facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott –

Strehó Zoltán r. ftőrm
06-20/310-9128

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

Pro Pócsmegyer Kft. 06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár 06 30/831-0301

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
Tóth Tímea

Hajdúné Kánai Enikő

06-26/814-848

06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu

ado2@pocsmegyer.hu

Pénzügy
Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

Somogyi Ágnes

06-26/814-846

06-26/814-849

06-26/814-860

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

etkeztetes@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)

Bor Ildikó 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:  ......................................... 9:00 – 14:00

Szerda:  ........................................9:00 – 14:00
iskolafogászat:  .............. 9:00 – 11:00

Csütörtök:  ................................. 14:00 – 19:00

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

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.: 06-30/974-2548f

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
Rudas és Társa Bt.,  Tel.: 06-70/637-9561

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

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

5:20 5:25 – –

5:45 5:50 5:45 5:50

6:10 6:35 6:15 6:35

6:40 6:45 6:40 6:45

*7:00 *7:05 – –

7:30 7:35 7:30 8:00

7:40 8:00 – –

8:40 9:00  8:40 9:00

9:40 10:00 9:40 10:00

10:40 11:00 10:40 11:00

11:40 12:00 11:40 12:00

12:40 13:00 12:40 13:00

13:40 14:00 13:40 14:00 

*14:10 *14:35 – –

14:40 15:00 14:40 15:00

*15:30 *15:35 15:40 16:00

16:00 16:05 – –

*16:30 *16:35 16:40 17:00

17:00 17:05 – –

*17:30 *17:35 17:40 18:00

18:00 18:05 – –

18:30 18:35 18:30 18:35

19:10 19:30 19:10 19:30

20:10 20:45 20:10 20:45

21:10 21:45 21:10 21:45

*22:20 **22:30 **22:20 **22:30
Az utolsó járat viteldíja 3.000 Ft !

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

BÉRLETEK:  • Dolgozó: 4.800 Ft,  • Diák-Nyugdíjas jegy: 2.800 Ft
(minden hó 5-től következő hó 5-ig)

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.

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

Kormányablak Tahitótfalu
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér,  Tel.: 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

Hulladékgyűjtés
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:

Á
P

R
IL

IS

Dátum Kedd

Április 2. Kommunális

Április 9. Kommunális Zöld

Április 16. Kommunális Szelektív

Április 23. Kommunális Zöld

Április 30. Kommunális

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:

Telefon: 06 (28) 561-200,

Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,

Honlap: www.zoldhid.hu
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Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, lapostetők szigetelése és ácsmunkák.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket
leadhatják a PRK-ban:  

2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. 
és elküldhetik e-mailben a

kisbiro@pocsmegyer.hu címre.

• Telektisztítás

• Fűkaszálás 

• Fakivágás 

• Kertkarbantartás 

• Füvesítés 

• Növényültetés 

• Permetezés

• Zöldhulladék elszállítás

Minden, ami kert!

Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba

Tel.: 06-20 8228502

e-mail: csaba.csereklye@gmail.com
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Magyarországon három valódi fecskefaj
fészkel, a füsti fecske, molnárfecske és a par-
tifecske. 2017-ben a Balatonnál, Balatonfü-
reden először fészkelt a délebbi elterjedésű
vörhenyes fecske. A fecskéket már három-
szor választott ák az év madarának, 1982-ben,
1983-ban és 2010-ben. A fecskékre általában
jellemző, hogy kicsi, karcsú, rövid nyakú,
gyors röptű, hosszú szárnyú és villás farkú,
rovarevő madarak. Talán a legismertebb kö-
zülük a füsti fecske.
A füsti fecskeA erősen kötődik az állatt artás-
hoz, mivel félgömb alakú sárfészkét előszere-
tett el építi istállók gerendáira és fő táplálékát
a legyek és szúnyogok képezik, melyeket
repülés közben kap el, rövid, lapos és nagyra
tátható csőrével. Felül kékesfekete, homloka
és torka élénk vörösbarna, hasa világos, vör-
henyes árnyalatt al. Kékesfekete torokszalagja
van. Farka erőteljesen villás, a legszélső fa-
roktollak annál hosszabbak, minél öregebb
a madár. Az ezredfordulón még 200-300
ezer párra becsült állománya a 2010-es évre
drasztikusan lecsökkent 90-100 ezer párra.
A füsti fecske hosszú távú vonuló, ami azt
jelenti, hogy a telet a Szaharától délre, főleg 
a közép-afrikai országokban tölti, de Dél-Af-
rikából is kerültek elő Magyarországon gyű-
rűzött  példányok. A tavaszi vonulási időszak 
március-május, az őszi augusztus-október 
hónapokra esik. A füsti fecskék eredetileg 
barlangokban, sziklafalakon fészkeltek, de ma
már esőtől védett  helyeken, istállókban, csű-
rökben rakják fészküket. Egy alkalommal egy 
országút menti vendéglőben látt am fészkelni
egy pár füstifecskét, a villanyóra fölé rakott  
fészkükből az emberek feje fölött  cikázva a
nyitott  ajtón vagy ablakon keresztül távoztak.
Általában tavasszal a hímek érkeznek meg 
hamarabb, elfoglalják a tavalyi fészküket, amit
kitataroznak. A fészküket sárból gyúrt göm-
böcskék összeragasztásával készítik, amelybe
fűszálakat is kevernek. A tojó májusban álta-

lában 5, fehér alapon vörösen pett yezet tojást 
tojik, amelyekből kb. két hét múlva kelnek ki 
a fi ókák, további 3 hetet töltenek a fészekben, 
miközben szüleik felváltva hordják nekik a ro-
varokból álló táplálékot. Évente két fészekaljat 
is felnevelhetnek. A füsti fecskék számának 
drasztikus csökkenését több tényező is okoz-
ta: a háztáji állatt artás csökkenése miatt  a fi ó-
kanevelés idején jóval kevesebb a táplálék, a 
kémiai szúnyogirtás, az időjárás szélsőségessé 
válása, a fészkek leverése.  A fi ókanevelés idő-
szakában hidegre és esősre forduló időjárás 
nemcsak a felnőtt  madarak, hanem a fészek-
aljak pusztulását is okozza, mivel 10 fok alatt  
a rovarok nem repülnek, s néhány nap alatt  a 
madarak éhen pusztulnak.
A molnárfecske hátoldala szintén kékesfe-
kete, de kevésbé villás a farka és fehér farkcsík-
ja van, testalja pedig tiszta fehér. Az emberhez 
legjobban kötődött  faj, mivel fészkét épüle-
tekre, a panellek ablakmélyedéseibe, gyakran 
telepesen építi. Ellentétben a füsti fecske fész-

kével, a fészek teljesen zárt, csak egy nyílással 
rendelkezik, de szintén sárból épül. A molnár-
fecskék is fogyatkoznak, ennek okai a fészkek 
leverése, az egyre szennyezett ebb levegő, a 
sár hiánya a fészek körzetében, a szélsőséges 
időjárás.
A partifecske folyók meredek partolda-
lába, homokbányák falába vájt üregekben 
telepesen  fészkel. A legkisebb fecskefajunk, 
hátoldala barna, testalja fehér, begyén széles 
barna övvel. Farka csak gyengén villás. A par-
tifecskék állományának csökkenését is szá-
mos tényező okozza, többek között  a költési 
időszakban bekövetkező árvizek, a horgászok 
zavarása, a patkányok elszaporodása, a szélső-
séges időjárás.
Mit veszíthetünk a fecskék eltűnésével? A 
fecskék gazdasági haszonnal is rendelkeznek: 
ők a leghatékonyabb szúnyog pusztítók. Míg 
a földi kémiai szúnyogirtás esetében csak 
minden ezredik elpusztított  rovar szúnyog, 
addig a fecskék egymás után kapják el ezeket 
a vérszívókat. Az éghajlatváltozás hatására új, 
trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok 
is megjelentek, melyek ellen szintén a fecs-
kék a leghatékonyabb védekezési „eszközök”. 
A haszonállataink két veszélyes ellenségét, 
a bagócslegyet és a szuronyos istállólegyet 
is a fecskék pusztítják a leghatékonyabban. 
Minden egyes fecske, míg Magyarországon 
van, minimum 1 kg rovart eszik meg. Ezért a 
fecskék védelme minden embernek az érde-
ke. A fészkek leverése helyett  inkább tegyünk 
ki mű fecskefészkeket, újabb fészkelő helyet 
biztosítva e hasznos madaraknak, ha pedig 
zavarna a fecskék „piszkolása”, a fészek alá te-
gyünk fecskepelenkát, vagyis erősítsünk fel 
egy megfelelő méretű deszkát, ami felfogja a 
lepotyogó ürüléket.
Mindegyik fecskefajunk védett , természetvé-
delmi  értékük egyedenként 50.000 forint.

MOLNÁR LÍDIA

Madarakról mindenkinek – a fecskékről

Molnárfecske Molnárfecske fészek fiókákkal

Füstifecske fészek fiókákkal

Partifecske és füstifecske

Füstifecske
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