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2019. szeptember 21-én, került megren-
dezésre az új orvosi rendelő ünnepélyes 
átadója. A meghívottak között volt Dr. Vitá-
lyos Eszter Emmi államtitkár, Hadházy Sán-
dor országgyűlési képviselő, Dr. Pázmány 
Annamária Szentendre Város Egészségügyi 
Intézményei intézményvezető főorvosa, dr. 
Varga László Járási hivatalvezető és a helyi 
egyházak képviselője. himnusz eléneklése 
után Németh Miklós polgármester ünnepi 
köszöntőjét hallhattuk. Őt követte Dr. Vi-
tályos Eszter államtitkár asszony, Hadházy 
Sándor képviselő úr és Dr. Pázmány Anna-
mária főorvos. Az ünnepi beszédeket köve-
tően Kovách Tamás református lelkipásztor, 
Kovács Bálint baptista lelkész és Marton 
Zoltán László atya felszentelte az új épü-
letet. Az átadó ünnepség a nemzeti színű 
szalag átvágásával ért véget. Ezt követően 
a rendezvény résztvevői megtekintették 
az épületet és megkezdődött a már hagyo-
mánnyá vált egészségnap.

Dr. Vitályos Eszter Európai uniós 
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár 
ünnepi beszéde
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Főigazgató Asszony!
Tisztelt Hivatalvezető Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselők!
Kedves pócsmegyeri-surányi lakosok!

Nagyon sok szeretett el és tisztelett el kö-
szöntöm Önöket ezen a csodálatos kora
őszi délelőtt ön, a mai rendezvényen. Min-
dig hatalmas öröm és megtiszteltetés szá-
momra az, amikor beszélhetek Önökhöz.
Ilyenkor ugyan is nem csak államtitkár-
ként, hanem a településhez hosszú évtize-
dek óta családi gyökereim által is kötődő
emberként szólalhatok fel. Óriási büszke-
ség számomra ezen túlmenően is, hogy az
a település, melynek egykor alpolgármes-
tereként részt vett em a mindennapjaiban
épül, szépül, fejlődik. Ennek a fejlődésnek 
ma egy újabb bizonyítékát, e jelentős helyi
beruházást, az új orvosi rendelőt adhat-
juk át. Azt gondolom, hogy mindannyian
joggal lehetünk büszkék, hogy az elmúlt
években Polgármester úr elkötelezett  veze-
tésével, a Képviselő-testület támogatásával
nagyon komoly fejlesztések valósulhatt ak 

meg. A mostani beruházás jelentőségét az 
adja, hogy az új épületben helyet kap egy 
új fogászati kezelőegység, röntgen beren-
dezés, CTG készülék. Olyan eszközök, 
melyek mind, mind azt hivatott ak szolgál-
ni, hogy minél több vizsgálatot helyben 
lehessen elvégezni, ne kelljen ezekért több
tíz kilométert utazni. Az egészségügy terén 
Magyarország Kormányának az a határo-
zott  szándéka, hogy minden egyes ember 
függetlenül att ól, hogy hol él, mekkora 
településen, egyenlően férhessen hozzá 
a közszolgáltatásokhoz. Engedjék meg 
Nekem, hogy a mostani beruházáson túl 
megemlékezzek néhány olyan fejlesztésről, 
amelyek mind, mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Pócsmegyeren-Surányban jó élni. Az 
elmúlt 17 évben új óvodája lett  a település-
nek, megújultak az óvodához vezető utak,
felépült az Inkubátorház, amely a Rendez-
vényközpontnak is ott hont ad. Megtörtént 
a csatornázás a surányi részeken, új játszótér 
épült Surányban, valamint megújult a surá-
nyi Civilek háza is. Sikerült útjára indítani a 
Surány Fesztivált, ami azt gondolom, hogy 
évről, évre egyre nagyobb  népszerűségnek 
örvend. Ezek mellett  végig stabilan műkö-
dött  az önkormányzat, a beruházások nem 
ingatt ák meg a költségvetési egyensúlyt. 
Azt gondolom, hogy erről sem érdemes 
megfeledkezni. Tett ék mindezt úgy, hogy 
Pest megye és a Pest megyei települések 
nem voltak elkényeztetve az elmúlt évti-
zedekben, mivel Budapest és Pest megye 
egy régiót alkot. Budapest fejlett sége miatt  
a fejlett  régiók kategóriájába tartozunk mi 
is, ezért hozott  egy olyan döntést 2016-
ban a Kormány, hogy Pest megye önálló 
régióvá váljon. Ez még Brüsszelen is múlik, 
de mi azon vagyunk, hogy ezt a döntést 
fi gyelembe vegyék, és hogy a következő 

2021-2027-es uniós ciklusnak úgy tudjunk 
nekimenni, hogy Pest megye egy önálló ré-
gió. Sok minden történt, de természetesen 
nem lehetünk maximálisan elégedett ek. 
Dolgozni kell tovább, folytatni kell a meg-
kezdett  munkát ugyan olyan eltökéltséggel, 
ugyan azzal az elszántsággal, ahogy eddig 
is tett e a Képviselő-testület, Polgármester 
Úr vezetésével. Én azt gondolom, hogy 
együtt  gondolkozva és dolgozva a helyi 
Képviselő-testület, az Országgyűlési kép-
viselő, a Kormányzat és természetesen a 
helyiek támogatásával a kitűzött  céljainkat 
el fogjuk tudni érni. Bár a településünk két
részből áll, a közösségünk még is egy. A két 
településrészt egy út látszólag kett évágja, az 
semmiképpen sem a határt, vagy a szaka-
dékot, sokkal inkább a hidat, és az összetar-
tozást kell, hogy jelentse. Október 13-ához 
közeledünk, önkormányzati választások 
lesznek. Olyan polgármestert, és olyan kép-
viselőket kell választani a falunak, akik már 
letett ek valamit az asztalra, elkötelezett en
dolgoznak az egész településért. Akik nem
ellenséget látnak az egyik vagy másik tele-
pülésrészben, hanem lehetőséget és meg-
oldandó feladatot. Olyan polgármestert és
képviselőket kell választanunk, akik min-
denkit képviselni szeretnének, akik a tele-
pülésen élnek. Legyen az akár surányi, akár 
pócsmegyeri. Ne felejtsük el, hogy október 
14-én új napra ébredünk! A választásnak 
vége lesz és az azt követő években is együtt  
kell élnünk. Ne nehezítsük meg a nyugodt, 
békés együtt élést azzal, hogy a kampány 
hevében túllépjük a jó ízlés határait és 
gyűlölködünk, mocskolódunk. A magam 
részéről olyan helyen szeretnék élni, ahol 
kölcsönös a tisztelet. Természetesen, ha van 
miért. Ahol az elért eredményeknek közö-
sen tudunk örülni, a nehézségeket együtt  
kívánjuk megoldani. És Önök? Kívánom, 
hogy az egészségtudat és az egészségtuda-
tos életmód jegyében teljen ez a mai nap. 
Szívből gratulálok az elnyert pályázathoz, a 
csodálatos kivitelezéshez!
További sikeres pályázást és sok új fejlesz-
tést kívánok mindnyájunknak! 
Rám, ahogy eddig is a jövőben is számít-
hatnak ebben a munkában.
Hajrá Pócsmegyer-Surány!

Köszönöm, hogy meghallgatt ak!

Az új orvosi rendelő átadója
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Magyarország Kormánya eltökélt a magyar 
vidék fejlesztése és fejlődése mellett , ezért 
2018-ban meghirdett e a Magyar Falu 
Programot, melynek keretében számos t
olyan pályázat került kiírásra, amelynek 
kapcsán településünk számára is megnyílt 
a lehetőség eszközbeszerzésre, fejlesztésre, 
útfelújításra. Pócsmegyer Község Önkor-
mányzata augusztus és szeptember hónap-
ban 4 pályázat kapcsán nyújtott  be támoga-
tási kérelmet. Mind a 4 pályázat 100%-os 
támogatott ságú, önerőt nem igényel.
Óvodafejlesztés 7 184 628 Ft érték-

g g g y

ben
a) Kültéri játékok beszerzése: Az óvoda je-
lenlegi játszótere 2004-ben került átadásra. 
A borovi fenyőből készült játékokon rend-
szeresen elvégeztük a szükséges karban-
tartási feladatokat, kisebb javításokat, de 
mára az intenzív igénybevétel, és az időjárás 
hatása miatt  a játékok annyira elöregedtek, 
hogy további javításuk a talajszint alatt i 
tartó oszloprész korhadása miatt  már nem 
lehetséges, így cserére szorulnak. A pályázat 
keretében benyújtott  új játékok kiválasztá-
sánál fontos szempont volt, hogy a lábazat 
fémből készüljön, meghosszabbítva ezzel 
az élett artamot. A beszerezni kívánt játé-
kok: hintaállvány 2 db bölcsőhintával, bás-
tya csúzda, őrtorony, homokozó a hozzá 
tartozó napvitorlával, rugós hinta. 
b) Energetikai korszerűsítés: A korszerű-
sítés során a 16 éves, nyílt égésterű kazánt, 
kondenzációs kazánra szeretnénk cserél-
ni, ami várhatóan biztonságosabb, és akár 
15-30% gazdaságosabb működést ered-
ményez, illetve 26 db SunTech 275W-os 
polikristályos
napelem telepítését tervezzük.
Önkormányzati tulajdonú utak fel-
újítása 20 518 384 Ft értékben
Surány településrész egy nagyon rövid, 
de annál forgalmasabb utcájának a Nyárfa 
sornak a Napsugár tértől a gátig terjedő sza-
kasz felújítására nyújtott uk be pályázatunk. 
Az esőzéseknek, illetve az egyre növek-
vő forgalomnak köszönhetően az utóbbi 
időben jelentősen romlott  az út állapota, 
így a szilárdburkolat megújítása mostanra 
elengedhetetlenné vált. A rossz útminő-
ség okozta jelentős por, -illetve zajterhelés 
mellett  nem elhanyagolható a gépjárművek 
esetleges megrongálódása sem. A Nyárfa 
sor végén található gát és az Surányi révbolt 

között i szakasz sajnos nem képezheti jelen
pályázat részét, mivel az említett  szakasz a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
fenntartása alatt  áll.
Eszközfejlesztés belterületi-közte-
rület karbantartására 14 986 000 Ft
értékben.
A megvásárolni kívánt TT R 440 HST II
traktor a hozzá tartozó kiegészítőkkel (pad-
kasza, fűnyíróasztal) lehetőséget biztosít az
önkormányzat számára, hogy Pócsmegyer 
község területén található 250 hektárú bel-
területi rész zöldfelületének karbantartása
gyorsabban, hatékonyabban működhessen
a jövőben. Az önkormányzat jelenleg nem
rendelkezik hasonló eszközzel, a fűnyírás
jórészt kézi fűnyíróval történik. Önkor-
mányzatunk négy évvel ezelőtt  egy Euró-
pai Uniós program keretében létrehozott  
egy klímaparkot is a településen, amelynek 
több mint 5 hektáros területe szintén kar-
bantartást igényel. A felsoroltak indokolták,
hogy egy olyan nagyságú és teljesítményű,
modern gép vásárlására pályázzunk, amely-
lyel ezen zöldfelületek karbantartása, mind
a sík, mind a rézsűs szakaszokon megold-
ható. A pályázati összegből vásárolt traktor 
közel három ember fi zikai munkáját tudná
kiváltani, hatékonyabbá, gyorsabbá téve így 
a munkát. Külön kiemelendő, hogy ameny-
nyiben szükséges a szomszédos települések 
számára is be tudnánk segíteni a zöldfelü-
letek karbantartásának elvégzésében. Az
indokoltságok között  továbbá kiemelném,
hogy a területünkön, főleg a belterületi
részen megközelítőleg 4 km hosszú gát-
szakasz található. Enne kaszálása, karban-
tartása, bár a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság feladatköre lenne, de az Ön-
kormányzat lehetőségeihez mérten számos
esetben igyekezett , és a jövőben is igyekszik 
majd segíteni a munkát. Az új eszköz gazda-
sági megtérülése kimutatható abban, hogy 
felszabadul két fő a fi zikai állományból,
akiknek a munkája egyéb területeken lenne
hasznosítható, emellett  az elvégzett  munka
időbeni hatékonysága is nagy segítséget je-
lentene számunkra, hiszen így több idő jut-
na az egyéb feladatok ellátására is.
Polgármesteri hivatal felújítása 39
256 115 Ft értékben
A Polgármesteri Hivatal az 1920-as évek-
ben épült, és 1945-től tölti be jelenlegi
funkcióját. Szerkezete, belső kialakítása és

homlokzata megkopott , elavult. A hiva-
tal belső terének 2/3 része az elmúlt 5 év 
során saját forrásból felújításra került. A 
pályázatban 1 db hivatali szoba felújítása, 
(2 db új ablak elhelyezése, padlózatcsere,
a meglévő kandalló bontása festés, mázo-
lás, melegburkolás).és az utcafronti kerítés 
bontása, majd újraépítése szerepel. A Pol-
gármesteri Hivatal külső felújítása igazodik 
Pócsmegyer Település Arculati Kéziköny-
vében leírt részben védett  utcaképhez. 
A megújuló homlokzat és kerítés egy új, 
modern technológiával készül, és értéket 
megőrző arcot ad a település lakosainak, a
hivatalba érkezőknek, valamint az ide láto-
gatóknak.
Egészségház ünnepélyes átadása
szeptember 21-én megtörtént. Az épület 
lakosság számára történő megnyitása a 
használatbavételi engedély meglétét köve-
tően, az ősz folyamán történhet meg. Az 
új épületbe költözik át a háziorvos, a fog-
orvos, illetve a védőnői szolgálat. Emellett  
helyet kap az épületben egy fogászati rönt-
gen, fertőző elkülönítő külön bejáratt al, 
babakocsi tároló, adminisztrációs helyiség 
a háziorvosi asszisztens számára. Ezek a he-
lyiségek a jelenlegi orvosi rendelőben nem 
voltak biztosított ak, így az új épületben 
már a 21.századi igényeknek megfelelően 
tudják az orvosok, illetve a védőnő fogad-
ni a beteg, illetve terhesgondozásra érkező 
lakosokat. Az Egészségház homlokzata 
illeszkedik a PRK stílusához, és megfelel 
a helyi arculati kézikönyvnek is. Az épület 
jövőbeni fenntartása kapcsán elmondha-
tó, hogy a közüzemi díjak a vállalkozó or-
vosok (háziorvos, fogorvos) felé tovább 
számlázásra kerülnek.
A Megyeri fasor Csendes utcától a 
Napsugár térig történő felújítása pá-
lyázat kapcsán lezajlott  a kivitelezői közbe-
szerzés. Az eljárás során beérkezett  legala-
csonyabb kivitelezői árajánlat is 44 millió 
forintt al több, mint amit a pályázat biztosí-
tott . A különbözeti összeg pótlása céljából 
több helyre is fordultunk kérelmünkkel, 
jelenleg ezek elbírálása zajlik.
A PRK-ba járó első- és második évfo-
lyamos diákok közétkeztetése ett ől a
tanévtől helyben megoldott , mivel a Pázsit 
tó bérbeadásával egy új szakács került felvé-
telre az üzemeltető részéről. Ez a megoldás 
egyrészt költséghatékonyabbá teszi az Ön-

Önkormányzati hírek
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kormányzat számára a feladatellátást, hiszen
nem kell a környező településről szállítani
az ételt, másrészt azonnal tudunk reagálni a
gyermekek és a tanárok által felmerült igé-
nyekre. Itt  szeretném megemlíteni, hogy a
nyári szünet alatt  az Önkormányzat fi zikai
állományának egyik munkatársa tiszta-
sági festést végzett  az iskola termeiben, a
folyosón, illetve a csarnokban, így az első-és
második évfolyamosok tiszta termekben
kezdhett ék meg az új tanévet.

Az ősz folyamán is színes programokkal
várjuk Önöket a településen. A teljesség t
igénye nélkül lesz Bolhapiac, Retro comedy 
– Maksa Zoltán és Ihos József szórakoztató 
estje, szüreti bál a nyugdíjas klub szervezé-
sében, Idősek napja, találkozás Vámos Mik-
lóssal, író-olvasó találkozók a könyvtárban. 
Emellett  a népszerű Színházbusz progra-
mok is folytatódnak októberben a Macs-
kafogók c. zenés gegparádéval. Szeretett el 
várunk mindenkit a rendezvényeken!

Szeptembertől bővül a PRK-ban a 
sportolási lehetőségek száma. Heten-
te kétszer boksz edzéssel várják a jelentke-
zőket. Emellett  a korábbi foglalkozások is 
elérhetőek, úgy, mint meridián torna, gyer-
mek show tánc, karate, jóga, cross training. 
A kezdési időpontokról és az edzők elér-
hetőségéről a prk.pocsmegyer.hu oldalon 
tájékozódhatnak.

ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztatás 
az avarégetésről

Ezúton hívjuk fel a tisztelt lakosság fi gyelmét, hogy Pócs-

megyer Község Önkormányzatának a környezetvédelemről

szóló 8/2019.(VII.1.) rendelete 10. § alapján:

Avart és kerti hulladékot maximum 1 m3 mennyiségben

március 1-től április 30-ig valamint szeptember 15-től
november 30-ig hétfői és pénteki napokon lehet éget-
ni, megfelelő légköri viszonyok (enyhe légmozgás, és
száraz idő) esetén 8.00 – 18.00 óra közötti időszakban.
Háztartási és termelési hulladék nyílt égetése a község tel-

jes területén tilos!

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen

idegen anyagot (háztartási, ipari eredetű vagy veszélyes

hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, per-

metszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhul-

lott állatot). Tilos az égetés gyorsítása céljából légszeny-

nyező, bűzös, vagy tűzveszélyes segédanyag (pl.: benzin,

gázolaj, hígító) használata. Az égetést követően a parazsat

vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell ol-

tani.

Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési ma-

radék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző sze-

mély köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magán-

területen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet

égetést, aki a közterület gondozására köteles.

Kérjük tartsák be az avarégetés szabályait!

Nedves kerti hulladékot a füst keletkezésének megelőzése

érdekében ne égessenek!

Köszönjük együttműködésüket!

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szálinger Balázs

A Duna, Suránynál

Helyiek büszkesége ez a partszakasz,
Kicsi szemét, fenségesen hangos csönd
Helyén zene, birtoklások, bántó kis közelségek.
Árnyék szélén ülök, közös napunk alatt ,
Tízpercenként odébb kell sátoroznom.
Azon kapom  magam, hogy ők a népem:
Valós élményeknél szárítkozom,
S mondatfoszlányokat ízlelgetek.
Mindennapos és jóakaratú történetek.
Nyelvi szerkezeteket tűznek a homokba
Minden különösebb összefüggések nélkül.
Mért tudom biztosan, hogy csak ezekre lépve
Juthatok a felhők fölé, és sehogy máshogy?
Véglegesre száradni bármilyen közösség
Ölén, ez mióta lett  maga az üdvösség?
Elbűvölő, szeretnivaló fejleménynek
Tetszik a lakosság – de mondom máshogy:
Öregszem?
És ez a folyó mért ne állhatna
Meg?
Halott kérész-mezőn lépked egy kisgyerek,
Körülött e az előző este történelme lebeg.

MEGJELENT A BÁRKA 2019/3-AS SZÁMÁBAN.

Szálinger Balázs (1978 –) József Att ila-díjas  költő, színpadi 
szerző.
2012-től hat éven át a Hévíz című irodalmi folyóirat főszerkesz-
tője. Köztársaság című színműve 2012-ben az évad legjobb ma-
gyar drámája. 2018-ban mutatt ák be a Zenta, 1697 című, Szarka 
Gyula (Ghymes) zeneszerzővel közösen írt rockoperát. Alko-
tott  drámát az Operaház felkérésére, az ő műfordításában jelen-
tek meg Leonardo da Vinci meséi, és írt gyermekirodalmat is.
Legutóbbi verseskötetei 360°, 361° címen jelentek meg.
Szűcs Krisztián zenésszel (HS7, Budapest Bár, NAZA) egy 
egyedülálló, meghatározhatatlan műfajú előadást alkott ak, ez a 
Szűcsinger amely egy sokszínű és tartalmas koncert, irodalmi 
est, kabaré és költészet egyben. Öt éve járják az országot, leg-
utóbb májusban a MÜPA-ban léptek fel.

Z. SZ. T
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A könyvtár fontosságának legjobb bizo-
nyítéka, hogy a kötetek visszahozatalakor 
sokan mesélnek arról, milyen élményekkel 
lett ek gazdagabbak, mit adott  számukra a 
frissen olvasott  könyv. Most írásban is kap-
tunk egy ilyen könyvajánlót. Köszönjük 
szépen Béres Brigitt ának, hogy megosztot-
ta velünk a gondolatait!

SCHANDL ESZTER

Véronique Maciejak: Ne várd meg, 
amíg elvonul a vihar, tanulj meg tán-
colni az esőben
„Soha nem késő, hogy azzá lehessen, aki min-
dig is szeretett  volna.” 
Ez a mondat abból a könyvből vett  idézet, 
melyet teljesen véletlenül emeltem le a 
polcról, és amelyről azt hitt em, egy köny-
nyed, romantikus regény, de mint kiderült, 
ez egy önsegítő könyv. Sosem olvastam 
ez idáig ilyen típusú művet, de nagyon 
hasznosnak és érdekesnek találtam. Olyan 
feladatokat, gyakorlatokat és idézeteket 
tartalmaz, amik segíthetnek az olvasónak 
kimozdulni a komfortzónájából, megvál-
toztatni az életét-mindezt egy egyszerű, 

szimpatikus történetbe ágyazva. Röviden:
a fi atal rádiós, Emma nem érzi jól magát a
munkahelyén, a magánéletében is vannak 
problémái, mégsem képes változtatni, csak 

sodródik az árral minden nap, és egyre 
fásultabb, kedvetlenebb lesz. Egy interjú 
során találkozik azzal az ismert íróval, aki 
arra kéri, vegyen részt egy virtuális life coa-
ch kísérletben, mely következő könyvének 
anyaga lesz.
Kezdetét veszi egy önismereti fejlesztő tré-
ning, melyben Emma kilenc héten át heti 
egy e-mailt kap, benne feladatokkal, idéze-
tekkel. A témák között  szerepel pl. a valódi 
vágyaink felismerése és megvalósítása, a 
gondolatok ereje, a hálanapló vezetése, az
öt szeretetnyelv, a tanulás fontossága.
A történet végére Emma elég erősnek érzi 
magát ahhoz, hogy szembenézzen a múlt-
ja sötét foltjaival és mások véleményétől 
függetlenül olyan változtatásokat hajtson 
végre az életében, amik az ő boldogságát,
fejlődését szolgálják. Így talál új barátokra, 
új munkahelyre, így lesz nyitott  egy új sze-
relemre.
Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik 
hozzám hasonlóan nehezen tudnak dönté-
seket hozni vagy éppen elakadást éreznek 
az életük valamely területén.

BÉRES BRIGITTA

Könyvajánló

Sorozatunk előző beszélgetésében Szabó 
Erika tenyerét sütött e meg a krumpli. 
Most pedig továbbadja Szabó Balázs-
nak, aki a mostanában inkább „Az Eper” k
néven ismert Eszterházy kúria fi atal tulaj-
donosa.
– Nyáresti kutyasétáltatás közben ta-

lálkoztunk veletek először a gáton, és 
mivel a kutyák is jól kijött ek egymással 
beszélgett ünk, ismerkedtünk. Később a 
Református templomban tartott  kon-
certetek kapcsán olvastam, hogy milyen 
sokfelé tanultál, utaztál már a világon. 
Hogyan keveredtetek mégis Pócsmegyer-
re?
– Igazából ezt is egy kutyasétáltatásnak 

köszönhetjük. Apróhirdetésben ugyan 
találkoztam korábban az épülett el, de vé-
gül nem foglalkoztam vele komolyabban. 
Megijedtem att ól, hogy a szigeten van, a 
Duna nem csak az odajutást nehezíti, de 
még árvizekkel is folyamatosan fenyeget. 

Aztán egy dunabogdányi fürdőzős májusi
vasárnap után spontán gondoltam egyet,
és hazafele bekanyarodtunk megnézni
Pócsmegyert. Azonnal megfogott  a hely 
hangulata, a Dunapart szépsége, a páratlan
pilisi panoráma és a nyugalom. Mindig er-
ről álmodtunk korábban, az első benyomás

tökéletes volt, mint egy álom. Amikor ki-
szálltunk az autóból észrevett em, hogy van 
egy emléktábla is az épületen, és közeledve 
hiába olvastam ki a nevet, csak többszöri 
nekifutásra fogtam fel, hogy ez a Schubert
tényleg az a Schubert akit annyira szere-
tünk és akinek olyan szívesen játsszuk a 

Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
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műveit feleségemmel. Ezt valóban a gond-
viselés művének tartom, hogy még ilyen
erős zenei vonatkozása is van a helynek.
Talán öt perc sem kellett  hozzá, hogy egy 
életre beleszeressünk a helybe és elfeledjük 
azokat az aggodalmainkat, amik miatt  ko-
rábban nem is foglalkoztunk a hirdetéssel.
Másnap már hívtam is az ingatlanost, hogy 
mihamarabb belülről is megismerhessem
„Az Epret”.
– Komolyzenével foglalkoztok, és lai-

kusként kérem, hogy mesélj kicsit erről.
– Feleségem orgona- és csembalómű-

vész, Budapesten és Hamburgban tanult
ahol nyár elején végzett . A diplomája utáni
napon egyenesen Pócsmegyerre utaztunk,
ez volt a valódi kiköltözésünk, akkor alud-
tunk itt  először. Én orgonaművészként Bu-
dapesten, Würzburgban és Rómában ta-
nultam, majd zenetudósként doktoráltam
Hollandiában. Jelenleg a Zeneakadémián
és a Konzervatóriumban tanítok orgonát,
mellett e pedig sokat koncertezem. Annak 
ellenére, hogy feleségem is zenész, koráb-
ban nem játszott unk együtt  koncerteket,
az első ilyen alkalom már itt  Pócsmegye-
ren volt, ahol négykezes-négylábas orgo-
naműveket szólaltatt unk meg a református

templomban. Most nyáron házasodtunk 
össze, tehát az ideköltözésünkkel egy telje-
sen új fejezet vett e kezdetét közös életünk-
ben.
– A feleségeddel, Papp Orsival és Zsömi 

kutyával érkeztetek egyenesen az ó-falu 
„központjába”. Hogyan érzitek itt  ma-
gatokat? Mik az észrevételeitek fi atal 
beköltözőként? 
– Nagyon szeretünk itt  élni. Mióta Pócs-

megyeren vagyunk, minden megváltozott .
A hétköznapjaink a sok munka ellenére 
sokkal kiegyensúlyozott abbak és boldo-
gabbak. Minőségi időt tudunk eltölteni 
egymással, az ott honlétben feltöltődünk és 
erőt merítünk a következő munkanaphoz. 
El sem tudjuk képzelni innen, hogy hogy 
bírtuk ki az elmúlt három évet olyan körül-
mények között , ahogyan éltünk bent Pes-
ten.  Bárkivel találkoztunk eddig a faluból 
nagyon pozitív élmény volt, mindenki irá-
nyából nyitott ságot és őszinte támogatást 
kaptunk-reméljük ez mindig így is marad. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a belénk 
helyezett  bizalmat sokaknál az a remény 
táplálja, hogy az épület jó kezekbe került és 
gondos gazdái leszünk. Igyekszünk ennek 
minden erőnkkel megfelelni.
– A falu életében mindig is fontos szere-

pet töltött  be az épület, amit megvett etek. 
Sokunkat érdekel, hogy mi fogott  meg 
benne, hiszen az „Eper” mostanában 
nem a legszebb arcát mutatt a.
– Amikor az első alkalommal megnéz-

tük belülről is az épületet a látvány lehan-
goló volt. A vizesblokká alakított  egykori
kápolna, a minden részletében leromlott , 
lehasznált helyiségek, az oda nem illő ér-
tékcsökkentő felújítások nyomai. Egyszó-
val rögtön látszott , hogy hatalmas feladat 
vár ránk, mire ismét „Esterházy-kúria” lesz 
az „Áfész-kocsmából”. Ezzel nagyjából el-
árultam a célkitűzésünket. Az elmúlt egy 

évben intenzív kutatásokat folytatt am kü-
lönböző levéltárakban és magán az épüle-
ten is, hogy megfejtsem minden rejtélyét. 
Amikor elkezdtük a legfontosabb munká-
kat, többen kérdezték csillogó szemekkel, 
„hogy akkor végre újranyit Az Eper?” Ab-
ban a formájában, ahogy volt biztosan nem 
fog már többé, mi a XVIII. század végi épü-
let eredeti fényének visszaállítását tűztük 
ki célul. Ez persze egy hosszú és nehéz fo-
lyamat lesz, de minden energiánkkal azon 
leszünk, hogy a lehető leghitelesebben 
nyerhessük vissza az elveszett  részleteket.
– Mik a további céljaitok az épülett el?
– Évek óta kerestünk egy régi, történelmi 

épületet, amiben végre megvalósíthatjuk 
a régóta tervezett  álmainkat. Pócsmegyer 
előtt  volt egy nagy szerelmünk a Duna túl-
partján, de mire megkaptuk a hitelt, az el-
adó visszalépett  így elestünk a lehetőségtől. 
Ez a katasztrófa 2017-ben volt, az élet külö-
nös játéka, hogy annak a helynek, ahol vég-
re megtaláltuk az igazi ott honunkat ponto-
san 2017 az irányítószáma. Évtizedek alatt  
gyűjtött em össze Európa különböző pont-
jairól olyan régi, történelmi hangszereket, 
amikbe életet lehelve új távlatok nyíltak 
meg számomra a zenében. A különböző
raktárakban porosodó hangszereknek itt  
végre méltó helye lesz. Tervezzük, hogy a
nyilvánosság koncertek és mesterkurzusok 
kapcsán hallhatja majd őket, ezzel felele-
venítve a Schubert életében oly népszerű 
házi koncertek hagyományát. Ehhez meg-
felelőbb helyet keresve sem lehetne találni 
Hazánkban.
– Balázs, nagyon szépen köszönöm a 

beszélgetést és a tárlatvezetést. Utolsó 
kérdésem, hogy kinek dobjátok tovább a 
forró krumplit?
– Még tulajdonban sem voltam, amikor 

a tavalyi Schubert megemlékezésre már 
tőlem kértek bebocsátást a házba az ün-
neplők. Ekkor ismertem meg Schramkó 
Pétert, aki a malommal a falu másik végén 
egy hasonló feladatot vett  a nyakába, mint 
mi most „Az Eperrel”. És ekkor ismer-
tem meg Borzsák Enikőt is, aki itt  lakik az 
Eper mellett , és aki nálunk sokkal jobban 
ismeri az épületet. Neki köszönhetjük az 
utolsó, államosítás előtt i tulaj fi ával kötött  
ismeretségünket is. Nem csupán aggódó 
fi gyelemmel követt e, ahogy nekiálltunk ki-
bontani az utólagos falakat, hanem fi nom 
süteményekkel is erősített  minket, hogy 
még jobban menjen a munka. Neki dob-
juk hát most a forró krumplit.

A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER
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IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés: Pro Pócsmegyer Kft., 

2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27., 

E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu; Tel.: 30/844 4439

Nyomás:  Pannónia Nyomda Kft., Budapest 

Megjelenik havonta 1500 példányban

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül 
egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében lapunkban 
helyt adunk egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek egyéb okok 
miatt  (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból. 
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja az
írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát.

Nőgyógyászati rákszűrés

2019. 10. 25-én 9-12 óráig ultrahanggal egy-
bekötött komplex rákszűrést végez Dr. Dobos
György nőgyógyász, a Szentendrei Szakrendelő
főorvosa.

Helyszín: Pócsmegyer Ady E. út 12. (tanácsadó)

Ez úton szeretném felhívni a fi gyelmet, hogy a
védőnői méhnyakszűrést (csak kenetvétel) ismét
folytatom, azon hölgyek számára, akik nem sze-
retnének nőgyógyászhoz menni!

A vizsgálatokra időpontot kell kérni tőlem! Sze-
mélyesen vagy a 06-30-694-32-65 telefonszá-
mon egész nap.

GYÖNGYÖSINÉ BARANYI MÁRIA VÉDŐNŐ

TÜDŐSZŰRÉS

Időpont:

2019. október 4. (péntek) 08:00-18:00
2019. október 7.(hétfő) 08:00-18:00

Helyszín: 

Pócsmegyer Rendezvényközpont 
(Pócsmegyer, Kossuth u. 27.)

Szükséges iratok:

Személyazonosító igazolvány, TB kártya 
és hozza magával az előző évben kapott

igazoló lapot.

A szűrés nem kötelező, de ajánlott!

40 év feletti lakosoknak ingyenes,
40 év alatt 1.700,- Ft a szűrés díja.

Nyugdíjas Klub hírei

2019. októberi programok:

Október 14-én

Taggyűlés a Kollár házban.
Minden tagot szeretett el várunk.

Október 19-én

Szüreti Bál 19 órai kezdéssel.
A belépő 2500,- Ft / fő. 
Zenét biztosítja a Tóth Trio.
A helyszínen büfé lesz. 

Felhívjuk a kedves vendégeink fi gyelmét, hogy a 
rendezvényen csak a helyszínen vásárolt étel-ital 
fogyasztható. Köszönjük a megértést.
Várunk mindenkit szeretett el.

Délelőtt i program a Pázsit tóval szembeni füves 
parkoló részen lesz megrendezve.

• 12 órakor gyülekező a szüreti felvonuláshoz.
• Pincepörkölt készül bográcsban.
• Tipegő Topogók táncolnak.

Rossz idő esetén a délelőtt i programok elmaradnak.
HORVÁTH ZSUZSANNA
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Tisztelett el köszöntöm az Olvasót a Zöld-
sziget Iskola diáksága és tanári kara nevé-
ben!
Különös dolog az időérzék. Néha egy pil-
lanat tűnik órának, majd egy óra pillanat-
nak.
Tegnap még a szünet napjait számoltuk, s 
immár harmadik hete járunk iskolába.
A tanév kezdete mindig változást jelent a 
számunkra.
Az új osztályterem, az új feltételek, az új ta-
nárok megismerése izgalmas a diákoknak, 
szülőknek.
Az új órarend és tantárgyfelosztás teljesí-
téséhez szükséges alkalmazkodás kihívás a 
tanári kar számára.
A távozó pedagógusokat méltóan pótolni, 
az iskola működését teljes körűen biztosí-
tani kell. Ez idegfeszítő feladatot jelent az 
ezért felelős vezetők számára.
Immár túl vagyunk ezen az izgatott  idősza-
kon. A tervezés időszaka lezárult, a munka-
tervünk a jövő héten elfogadásra kerülhet.
Ez az évkezdés sem volt könnyű, annak 
ellenére, hogy a nyáron hozzánk érkezett  
tanítónő, Kati Néni tovább erősített e az 
alsó tagozatot. A felső tagozaton három ta-
pasztalt szaktanár távozott  tőlünk a tanév-
kezdés előtt i héten, amely nehéz helyzetbe 
hozott  bennünket.
Kreatív szemléletre és áldozatkészségre 
volt szükség, hogy biztosítsuk a méltó ok-
tatási minőséget melyre hitvallásunk, ké-
pességeink köteleznek.
Sikerült!
A hozzánk érkezett  kollégák szakmai tudá-
sa segíti majd a tanulóinkat a tudásuk nö-
velésében, segíti iskolai sikereiben.
Továbbra is azon dolgozunk, hogy a speci-
ális, ránk jellemző módon a fi atalokban ki-
alakítsuk az összetartozás érzetét, a kitartó 
munka eredményességét, megbecsülését.
Ebben a tanévben csendes munkával indí-
tott uk az iskolát. Elhatároztuk, hogy nem 
a kezdést, hanem az év végét záró kitartó 
és elkötelezett  munkát ünnepeljük majd 
nagyszabású ünnepséggel!
Az iskolába érkezőket két látványos válto-
zás fogadta.
A pócsmegyeri telephelyet teljesen kifes-
tett e az Önkormányzat, így méltó, szép te-
rekben fogadhatt uk a kisiskolásainkat!
A tankerület vezénylésében Szigetmonos-
toron kicserélték a törött  és csúnya járóla-

pokat, majd végre csúszásmentes borítást
kapott  a belső lépcső. Automata rendszer 
várta a mosdókban tanulóinkat.
Ezek a munkák mind az iskolai környezet
esztétikáját, mind önbecsülésünket emelik.
Jöhetnek hát a szorgos hétköznapok. Fon-
tos változtatás életünkben, hogy a magas

számú jelentkezőnek köszönhetően ismét 
Pócsmegyerre hozzuk az előképzős művé-
szeti foglalkozásokat!
Szeretném megköszönni a várható kalan-
dok előtt  a pócsmegyeri Önkormányzat és
Polgármester Úr eddigi segítségét, amely 
minden akut problémát gyorsan megol-
dott , s amely az elmúlt tanévben hozzáse-
gített  bennünket 2 tanterem teljes bútorza-
tának helyszínre jutt atásában.
Tapasztaltuk, hogy a rendelkezésére álló 
erőforrásokat önzetlenül bocsátott a a fel-
adatokban rendelkezésünkre a gyereke-
kért. Remélem, az új tanévben is együtt -
működve erősítjük a lakóhely megtartó 
erejét!

Bízom abban, hogy az előtt ünk álló tanév 
sok jót hoz majd a Zöldsziget Iskolával
kapcsolatban állóknak!

SZENTE GYULA – INTÉZMÉNYVEZETŐ

Biztató tanévkezdés a Zöldsziget Iskolában

Gyermekek étkeztetése
Egy PRK-ba járó másodikos nebuló édesanyjaként szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akiknek szerepe van abban, hogy a közétkeztetés színvonala és 
minősége igazán gyerekbarát lett  az idei tanévtől. Bár még csak két hét telt el az 
iskolakezdés óta, örömmel tapasztalom, hogy a generációk óta az iskolai étlapról 
kitörölhetetlen fi nomfőzelék a feledés homályába merült és helyét átvett e a tojá-
sos galuska, az almás pite vagy épp az uzsonnára készített  minihamburger. Külön 
köszönet azért, hogy a menü összeállításakor igyekeznek fi gyelembe venni a gye-
rekek vágyait egy, az étt eremben kihelyezett  tábla segítségével, ahová mindenki 
felírhatja milyen fogás tenné igazán boldoggá. Délutánonként öröm egy olyan kis-
gyermekért menni a napközibe, aki csillogó szemmel, tele pocakkal meséli mennyi 
fi nomat evett  aznap!
Hálás köszönet a szakácsnak és segítőinek ezért!
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Az új orvosi rendelő átadó ünnepségét
követően 10 órakor elkezdődött  az im-
máron hagyománnyá vált egészségnap.
A szentendrei orvosi rendelő orvosai,
asszisztensei ismét nagy örömmel vállal-
koztak arra, hogy a pócsmegyeri-surányi
embereknek lehetőséget adjanak a hely-
ben történő   szűrővizsgálatokra. Termé-
szetesen Gyuri doki és asszisztense, vala-
mint Gyöngyösiné Marika is hozzájárult
a nap sikeréhez jelenlétével. A program
meghirdetését követően pár nap alatt  be-
teltek a vizsgálatokra szánt szabad helyek.

Ennek természetesen mi rendezők na-
gyon örültünk, hiszen ez azt jelenti, hogy 
a lakosoknak igényük van az egészséggel 
kapcsolatos programokra.
Megértésüket kérjük azoknak, akik le-
maradtak, de csak 3 óra állt a rendelkezé-
sünkre. Ennek a rövid időnek is nagyon 
örültünk, hiszen a jelenlévő orvosok és 
segítőik ingyen, szabadidejükből vállalták 
mindezt. Reméljük, hogy lelkesedésük 
még sok éven át kitart.
Köszönetet szeretnénk mondani Elter 
Istvánné Losonczy Zsuzsának, aki kitartó 

munkával, immáron harmadik éve meg-
szervezi ezt a lelkes egészségügyi csapatot. 
A helyi nyugdíjasoknak, akik ismételten 
fi nom süteményekkel látt ák el a rendez-
vényt segítő önkénteseket.
Egy helyi vállalkozónak, aki házi készíté-
sű kecskesajtokkal lepte meg a résztvevő 
egészségügyi dolgozókat. Ági boltnak, 
Petroff  György vállalkozónak, a Kisgép-
centrum Kft .-nek és mindazoknak, akik a 
tombola ajándékait biztosított ák.

PRK CSAPATA

Egészségnap 2019
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Programajánló

Időpont Program Helyszín

Október 3. / 18.00 Sándor Anikó író-olvasó találkozó Karinthy Ferenc Könyvtár

Október 12. / 9.00-12.00 Bolhapiac Pócsmegyer Rendezvényközpont

október 13. Helyi Önkormányzati Választások Polgármesteri hivatal és PRK

Október 14. / 18.30 KönyvtárMozi - Körhinta Karinthy Ferenc Könyvtár

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

Október 19. / 19.00 Szüreti bál - Nyugdíjas klub Pócsmegyer Rendezvényközpont

Október 23. / 15.00 Ünnepi megemlékezés Pócsmegyer Rendezvényközpont

november 9. Találkozás Vámos Miklóssal Pócsmegyer Rendezvényközpont

November 11. / 18.30 KönyvtárMozi - Utószezon Karinthy Ferenc Könyvtár

november 15. Idősek napja Pócsmegyer Rendezvényközpont

December 9. / 18.30 KönyvtárMozi - Hangyaboly Karinthy Ferenc Könyvtár

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

Tel.: 30/596-7581

Családsegítő – Martonné Balga Andrea
Ügyfélfogadás a PRK-ban

Kedd: 8:00 – 12:00 és Csütörtök: 12:00 – 16:00

Tel.: 06-20/217-2883,   E-mail: szolgalat@dunakanyar.hu

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)
Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/ 200-013,

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

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:00 - 19:00 

H É T F Ő

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

 8:00 – 12:00  ........................................................  Családsegítő
 17:00 – 18:00 ..........................................  Karate – Sipos István
 18:15 – 19:15  ...........................  Cross Training – Sipos István

S Z E R D A

 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
 12:00 – 16:00  ........................................................  Családsegítő
 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



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2019. október 13

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



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2019. október14

Kormányablak Tahitótfalu
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér,  Tel.: 1818 ,  E-mail: 1818@1818.hu

Nyitvatartás:

Hétfő:  ............................... 7:00 – 17:00
Kedd: ................................ 8:00 – 16:00
Szerda:  ...........................  12:00 – 20:00
Csütörtök:  ...................... 8:00 – 16:00
Péntek:  ............................ 8:00 – 14:00

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:

O
K

T
Ó

B
E

R

Dátum Kedd

Október 1. Kommunális Szelektív

Október 8. Kommunális Zöld

Október 15. Kommunális –

Október 22. Kommunális Zöld

Október 29. Kommunális Szelektív

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

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  **4:50 **4:55

5:20 5:25 – –

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

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

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

*7:00 *7:05 – –

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

*7:40 8:00 – –

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

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

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

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

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

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

*14:10 *14:35 – –

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

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

16:00 16:05 – –

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

17:00 17:05 – –

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

18:00 18:05 – –

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

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

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

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

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

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

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik.
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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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Újra itt  van az ősz, nemsokára kezdődhet 
a madarak etetése. Ezért úgy gondoltam, 
sorra vesszük az etetőn látható madár-
fajainkat. Közülük most a meggyvágót 
szeretném bemutatni, amely faj a pinty-
félék családjának nálunk élő legnagyobb 
képviselője. Bár Magyarországon nagyon 
gyakori faj –  állományát 85-145 ezer párra 
becsülik – nyáron mégis ritkán kerül szem 
elé, télen azonban nagy számban jelenik 
meg a napraforgóval feltöltött  etetőkön.
A seregélynél valamivel kisebb termetű, 
16-18 cm hosszú, 28-34 cm szárnyfesz-
távolságú énekesmadár, semmivel sem 
téveszthető össze, mivel hatalmas, kúpos 
csőre, nagy feje, vastag nyaka és rövid farka 
megkülönbözteti a többi pintyfélétől. Cső-
re télen világos sárgásbarna vagy elefánt-
csont színű, míg nyáron szürkésfekete, tö-
vénél kékesszürke. Nagyon színes madár: 
a feje barna, a torok fekete, a tarkó szürke, 
a hát sötétbarna, a has rózsaszín árnyalatú 
barna, a farcsík vörösbarna. A rövid, fekete 
faroktollak vége vastagon fehér, szárnyu-
kon széles fehér csík húzódik. A fi atalok 
nagyrészt barnásak, a szárnyuk az örege-
kéhez hasonló, hasuk sötéten foltozott , 
torokfoltjuk hiányzik. A nemek alig külön-
böznek egymástól, a tojónak a szárnyán a 
fehér csík mellett  egy világosszürke is lát-
ható, míg a hím szárnya itt  sötétkék. Röpte 
hullámos, erőteljes, eléggé hangos.
A vaskos csőr és a név a meggyvágó táp-

lálkozására utal. Előszeretett el fogyasztja a 
vadcseresznye, sajmeggy és más csonthé-
jas termésű növények kemény magját, 
melyet erős csőrével összeroppant és csak 
a magot fogyasztja el, a gyümölcs húsát 
nem. Jelenlétére gyakran csak a jellegze-
tes patt anó hang utal. Szívesen táplálkozik 

még galagonya, ostorfa, gyertyán és juharfa 
termésével is. Fiókáit rovarokkal is eteti.
A meggyvágó lomberdőkben, lombele-
gyes fenyvesekben, gyümölcsösökben 
fészkel. A Białowieża Nemzeti Parkban 
(Lengyelország) végzett  felmérésekből az 
derült ki, hogy főleg a tölgy-hárs-gyertyán 
erdőket preferálta, egyaránt fészkelt a zárt 
erdőkben és az erdőszéleken is. Fészkét 
a tojó ágvillákba vagy oldalágakra apró 
ágacskákból és zuzmókból építi, szőrszá-
lakkal és pehelytollakkal béleli. 5-6 tojást 
rak, amelyeken 12-13 napig kotlik, eköz-
ben a hím eteti. A fi ókák kb. két hét múlva 
válnak röpképessé, de a fészek elhagyása 
után is együtt  marad a család és együtt  kó-
borolnak.
Hangja rövid, éles, fémes csengésű. A hím 
keveset és halkan énekel, és más fajok-
kal ellentétben ennek a párszerzésben és 
nem a territórium jelölésében, védelmé-
ben van szerepe.
A meggyvágó nálunk állandó madár, de 
télen északról lejjebb húzódó csapatokkal 
szaporodik a számuk. Észak felé halad-
va egyre nagyobb a vándorlási hajlam. 
Megfi gyelhető egy vertikális vonulás is, a 

magasabb hegyekről télen alacsonyabbra 
húzódnak az ott  élő populációk. A vonu-
lás többnyire nappal történik. A téli terü-
letválasztás nagyban függ a táplálékkíná-
latt ól.
A meggyvágót igen nagy számban gyű-
rűzik, főleg téli etetőknél. A gyűrűzők 
réme, mivel 45-50 kg nyomóerőt kifejtő 
csőrével a fi gyelmetlen szedőt-gyűrűzőt 
fájdalmasan emlékezteti erre a tényre. A 
gyűrűzésnek köszönhetően tudjuk, hogy 
a Magyarországon gyűrűzött  legidősebb 
meggyvágó 9 éves volt, míg Európában 
12 év és 7 hónap volt a legnagyobb élet-
kor. A nálunk gyűrűzött  madarak nagy 
része Észak- Olaszországban került kézre. 
A legtávolabbi megkerülés 1887 km-re, 
Oroszországban volt. A meggyvágó Ma-
gyarországon védett  faj, eszmei értéke 25 
ezer forint. A Természetvédelmi Világszö-
vetség (IUCN) vörös listájában „legke-
vésbé aggasztó helyzetű” besorolása van. 
Népi nevei közül hadd említsek meg né-
hányat: vasorrú, kosorrú veréb, magnyitó, 
vasorrú pinty, meggymagtörő (Herman 
Ott ó).

MOLNÁR LÍDIA

Madarakról mindenkinek – a meggyvágó

Hím meggyvágó Meggyvágó tojó

Meggyvágó portréMeggyvágó etetőn
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Franz Schubert megemlékezés 2019
A képeket Gyímesi János készítette
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VÁMOS
MIKLÓS
Az isten szerelmére
Személyes találkozások, történetek a magyar- és világirodalom
népszerű íróival.
Egyre többet gondolok azokra a nagy írókra, akiket személyesen 
ismerhett em, Örkény Istvántól Arthur Millerig. Meg azokra, 
akiket szintén istenített em, bár csak az írásaik alapján érezhett em 
őket közeli barátaimnak, meghaltak, mielőtt  e világra jött em. 
Mándy Iván szavajárása volt AZ ISTEN SZERELMÉRE. Akkor 
mondta, ha valami nagyon tetszett  neki.

Dátum: 2019. november 9. 18.00
Helyszín: Pócsmegyer Rendezvényközpont
Jegyár: 2.500Ft
Jegyek korlátozott  számban, a PRK nyitvatartási idejében kaphatók.

Dátum: 2019. október 18. 19.00 óra
Helyszín: Pócsmegyer Rendezvényközpont
Jegyek korlátozott  számban elővételben és a helyszínen is kaphatók.
Jegyár: 1500Ft

RETRO COMEDY

Maksa 
Zoltán

Ihos 
József

SZÓRA KOZTATÓ ESTJE


