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Üdvözlet Kokava-Líniáról!
A református hittanosok népes csapata a Felvidéken táborozott augusztusban. Köszönet minden támogatásért!

Csokonai Vitéz Mihály:

(részlet)

Itt  van már november didergő hónapja,
 Hideg szele a fák ágait megcsapja,
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
 Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
 A zőld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg esső csorog, csepeg egész éjjel,
 A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
 Házba zárt szívünknek kedvetlenedése.
Jer, barátom! minden únalmat űzzünk el
 Az új boron vídám beszélgetésünkkel.
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Októberi programok képekben

Retro Comedy a PRK-ban: Ihos József

Kiállítás a PRK-ban: Szendrői Babi és Hubert Tibor

Október 23.-i ünnepi megemlékezés : Zöldsziget Körzeti Általános Iskola tanulói

képek a kiállításról

Október 23.-i ünnepi megemlékezés: Kiállítás „Megtorlás -  Egyházi személyek  1956”

Retro Comedy a PRK-ban: Maksa Zoltán
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A 2019. évi önkormányzati választás után
magam és minden megválasztott  képvi-
selő nevében köszönöm bizalmukat, vala-
mint a választáson való részvételt.
Örömmel tölt el, hogy a település lakos-
ságának nagy része az urnákhoz járult a
demokrácia ünnepén, így a megválasztott  
tisztségviselők nagy felhatalmazás alapján
végezhetik munkájukat. Ezúton is szeret-
nék gratulálni Kökény Ákos polgármes-
ter-jelöltnek, valamint minden képvise-
lő-jelöltnek az elért eredményhez.
A választási kampány során sajnálatos
módon megjelentek településünkre eddig 
nem jellemző megnyilvánulások. Remé-
lem, hogy a széthúzás, valamint a telepü-
lésre ez idáig nem jellemző tényezők a
kampány lezárultával eltűnnek szeretett  
településünkről és annak közéletéből.
Bízom benne, hogy a megválasztott  képvi-
selők az eddig megszokott  módon, csapat-
ként együtt működve, a település javát elő-
térbe helyezve végzik majd munkájukat.
Pócsmegyer-Surány gazdasági-pénzügyi
lehetőségei a jövőben is jó alapot, lehető-
séget biztosítanak a község minden terüle-
tének felvirágoztatására, a pályázati lehető-

ségek minél nagyobb hatékonysággal való
kihasználására.
A fejlődés további megvalósulásához 
szükséges, hogy az újonnan megalakuló 
Képviselő-testület megfelelő konstrukti-
vitással, a szükséges kompromisszumok 
megtalálásával egyengesse Pócsme-
gyer-Surány életét.
A fejlesztéseken túl természetesen kiemelt 
jelentőséggel bír a hétköznapok, a min-
dennapi problémák orvoslása, megoldá-

sa. Bíztatok minden pócsmegyer-surányi 
lakost, hogy problémáikkal bátran keres-
senek akár engem, akár megválasztott  
képviselőinket annak érdekében, hogy az 
esetlegesen felmerülő aggályos helyzetek 
minél hamarabb feloldásra kerülhesse-
nek.
Megtisztelő bizalmunkat ismételten meg-
köszönve kívánok mindenkinek jó egész-
séget Pócsmegyer-Surányban!

NÉMETH MIKLÓS – POLGÁRMESTER

Köszönetemet szeretném kifejezni azon
surányi és pócsmegyeri polgároknak akik 
– bizalmukkal megtisztelve –, képviselő-
jelölti aspirációmat szavazatukkal támogat-
ták.
Bár a szavazati arányokat tekintve alulma-
radtam, mégis azt kell mondjam, hogy az
új testület – élén a jelenlegi polgármes-
terrel – garantálni látszik egy az eddigitől
eltérő, lakosság-orientált településpolitika 

megformálását és kivitelezését, és a telepü-
lésrészek közti egyensúlytalanságok kikü-
szöbölésére törekszik.
Amennyiben tevékenységüket érdemben
támogathatom, szívesen állok rendelkezé-
sükre. Munkájukhoz ezúton is sok sikert
kívánok!
Együtt , nyilvánosan, mindannyiunk érde-
kében!

DR. BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN

Tisztelt Pócsmegyer-Surányi lakosok!

Köszönet…

Az október 13-i helyi önkormányzati vá-
lasztáson a választásra jogosult 2128 fő
választópolgárból  1165 fő élt szavazati
jogával, ez 54,75%-os részvételi arányt

jelent. A polgármester jelöltekre és a kép-
viselő jelöltekre leadott  szavazatok ösz-
szesítésével a Helyi Választási Bizott ság 
28/2019.(X.14.) és 29/2019.(X.14.) ha-
tározatával megállapított a a szavazás ered-
ményét. Az érvényes szavazatok alapján a 
megválasztott  tisztségviselők:

Polgármester: 
Németh Miklós  ......................... 612 szavazat

Egyéni listás képviselők: 
Kajos Lászlóné .............................621 szavazat

 Gombás Jenő ...............................551 szavazat

dr. Szente Olivér ..........................543 szavazat

Mwajas Krisztina.........................500 szavazat

dr. Szilvágyi Gábor .....................475 szavazat

Kocsis Marianna .........................463 szavazat

A Helyi Választási Bizott ság határozatai a 
www.pocsmegyer.hu/hvbdontesek cím 
alatt  megtalálhatók. 

A megválasztott  képviselő-testület 2019.  
október 29. -én kedden tartott a alakuló 
ülését.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA –
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

Tájékoztatás a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és 
polgármester választás eredményéről

2019
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A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgá-

lati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott, enge-

délyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése.

• A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott 
tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása.

• Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védel-
mében, valamint közreműködés a közrend és a közbiztonság védel-
mében.

• Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszol-
gálat ellátása.

• Együttműködés a polgárőrséggel, rendőrséggel, vadásztársasággal, 
gyepmesterrel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgá-

lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint 

a(z) Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, közszolgálati szakképesítés vagy közterület 
felügyelői vizsga,

• Felhasználói szintű MS Offi  ce (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban, hasonló munkakörben eltöltött idő – Legalább 1-3 

év szakmai tapasztalat,

• Közterület-felügyelői szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat,

• Felhasználói szintű ASP program ismeret,

• Közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

• Önállóság, stressztűrő képesség,

• Határozott fellépés,

• Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arról szóló igazo-
lás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

• Fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormány rendelet 1. számú 
melléklete szerint

• Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pá-
lyázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályá-
zat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zákányné dr. Szőke 

Tímea nyújt, a 06 26 814 842-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal címé-

re történő megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: PM/574-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: köz-
terület-felügyelő.

• Személyesen: Zákányné dr. Szőke Tímea, 2017 Pócsmegyer, Hunyadi 
út 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester véleményezése mellett a jegyző 

dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredményte-

lenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye – ideje:

• www.pocsmegyer.hu – 2019. október 21.

• községi hirdetők – 2019. október 21.!

Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
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Szociális tűzifa támogatás
Tisztelt Lakosaink!

Az Önkormányzat a rászorulóknak az idei évben is nyújt tűzifa támogatást. Mindösz-
szesen 85 m3 tűzifát ítélt meg az önkormányzat számára a Belügyminisztérium.

A szociális tűzifára vonatkozó kérelmeket december 2-ig lehet benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatalba. Az ingyenes juttatásra jogosultak körét az önkormányzat rendelet-
ben szabályozta. E szerint kérelmet nyújthat be, aki aktív korúak ellátásában, idősko-
rúak járadékában részesül, települési támogatásban részesül (különösen a lakhatási 
célú támogatásban), halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három vagy több gyermeket nevel, vagy 
65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, rokkantsági ellátásban részesül, vagy tartósan 
súlyos beteg személy.

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a hon-
lapról.

Éljenek a lehetőséggel!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ősz egyik legkellemetlenebb ve-
lejárója, hogy beindul a kerti avaré-
getés, ami nem elég, hogy rendkívül
káros a környezetre, de borzasztóan
rosszat tesz az egészségünknek is. A 
Levegő Munkacsoport összeszedte,
miért és mennyire.

Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat,
óriási légszennyezést okoz. Ezt elsősorban
a rossz légellátás, az alacsony égéshőmér-
séklet és a magas nedvességtartalom okoz-
za. Például a növényi részekben lévő szén
ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-
dioxid helyett  szén-monoxid keletkezik,
amely kis mennyiségben is mérgező – írják 
a levego.hu-n.
100 kg avar elégetésekor többek kö-
zött  ezek az anyagok keletkeznek:
• 5-7 kg szén-monoxid, amitől azonnali 

fejfájás, szédülés, émelygés törhet ránk, 
tartós hatásai között  pedig szerepel a 
koszorúér-elmeszesedés kockázata, a 

szívinfarktus kockázatának növekedése.
• 1,7-4,9 kg PM10, azaz 10 mikrométer-

nél kisebb levegőben lebegő részecskék, 
amitől asztmás rohamot lehet kapni,
de felléphet légúti irritáció, szív- és
érrendszeri zavarok, egyébként pedig 
rákkeltő, károsítja az immunrendszert,
növeli a szívinfarktus, az agyérgörcs és a
tüdőgyulladás kockázatát.

• 1,5-2 kg szénhidrogénekből, melyek 
szintén rákkeltők és az immunrendszert
is károsítják.

• 0,06 g, azaz 60 millió nanogramm benz-
a-pirén (egészségügyi határértéke 1 
nanogramm/m3). Ez az egyik legve-
szélyesebb vegyület, amely rákkeltő,
öröklődő genetikus károsodást is
okozhat, illetve hatása lehet az emberi
reprodukcióra.

• Ezek mellett  még néhány anyag, ame-
lyek károsíthatják például a légzőrend-
szert és a központi idegrendszert: nitro-
gén-oxidok, metil-etil-keton, etilbenzol,
fenol, dibenzofurán.

Az ultrafi nom részecskék (PM2,5) a tüdő-
ből 20 perc alatt  közvetlenül a véráramba 
jutnak, és súlyos elváltozásokat okozhat-
nak, hatásukra akár érrög is képződhet. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségi 
tavalyi jelentése szerint ezek a részecskék 
hazánkban évente mintegy 11 970 ember 
idő előtt i halálát okozzák. Ami a PM10
részecskéket illeti, egy kupac avar elégeté-
sével annyi jut belőlük a levegőbe, ami egy 
közepes település teljes légkörét beszeny-
nyezi egy őszi estén. Itt hon az önkormány-
zatok rendelkezhetnek az avarégetésről. 
Budapest területén rendeletileg tiltott  az 
avar és a kerti hulladék égetése, Pest me-
gyében még 17 településen van így.
A durva káros hatások mellett  az égetés 
ráadásul pazarlás is. Az értékes szerves 
anyagból hamu lesz, ami csak korlátozott  
mennyiségben alkalmas talajerő-utánpót-
lásra, holott  komposztálni is lehetne, ami-
kor maradéktalanul elbomlanak a növényi 
részek és hasznos humusz keletkezik.

FORRÁS: WWW.TURISTAMAGAZIN.HU

Károsabb az avarégetés, mint gondolnád
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Hogyan csináljam? – Komposztálás 
házilag!
A komposztálás egyszerű módja annak, 
hogy tápanyagban gazdag humusszal aján-
dékozzuk meg a növényeinket, legalább 30 
százalékkal csökkentsük a háztartási hulla-
dék mennyiségét, ne kelljen szintetikus tá-
poldatokat használnunk, és végigkövethes-
sük a természet csodálatos körforgását. Ha 
vannak gyerekeink, a dolog még izgalma-
sabb. A cikk írója nyár végétől komposztál, 
humusz ugyan még nincs, de a kukában 
már sokkal kevesebb szemét landol, és ezt 
nagyon élvezi.

Hogyan kezdjük?
A házi komposztáláshoz nem feltétlenül 
van szükségünk komposztáló ládára, sőt 
még gödröt sem muszáj ásnunk, elég, ha 
összegyűjtjük a kert egy félárnyékos részén 
a komposztba szánt maradékokat, zöld-
hulladékot. Ha nincs erre helyünk, vagy 
szeretnénk kompaktabban megoldani, 
vásárolhatunk komposztládát vagy kere-
tet, esetleg magunk is készíthetünk egy 
műanyag kukából például. Ma már sok-
féle komposztáló keret (alul nyitott , hogy 
érintkezhessen a földdel, ez fontos) kap-
ható, anyagát tekintve azonban általában 
kétféle, a műanyag és a fa típusok között  
választhatunk. A fa jobb érzéssel tölti el a 
házilag komposztálni vágyó egyéneket, de 
még a kezelt fa is sokkal hamarabb tönkre-
megy, mint a műanyag. Mi ezért választot-
tunk műanyag típust, de vigasztalt a tudat, 
hogy újrafelhasznált műanyagból készült. 
Az összeszerelés egy kezdő IKEA-felhasz-
náló számára is egyszerű, csak talpra kell ál-
lítani, és a négy oldalát összeilleszteni a kis 
kapocsszerűségekkel. Ezzel kész is, jöhet a 
komposztálnivaló és kezdődhet komposz-
tálás házilag!

Mi kerülhet a komposztálóba?
• a zöldség- és gyümölcs hulladékok, to-

jáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, 
szobanövények elszáradt levelei, virág-
föld, fahamu (max. 2-3 /köbméter), 
növényevő kisállatok ürüléke a forgácsa-
lommal együtt ,

• toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, 
tojásdoboz, újságpapír nem!) gyapjú-, 
pamut és lenvászon

• levágott  fű, kerti gyomok (virágzás
előtt ), falevél, szalma, összeaprított  ágak, 
gallyak, elszáradt (nem beteg) növé-
nyek, palánták, lehullott  gyümölcsök,
faforgács, fűrészpor.

Mi nem kerülhet a komposztba?
• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
• szintetikus, illetve nem lebomló anyagok
• ételmaradék, hús, csont – bár ezek le-

bomlanak – ne kerüljenek a komposz-
tálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a
fertőzést terjesztő legyek miatt 

• fertőzött , beteg növények
• húsevő állatok alól származó alom - szin-

tén a fertőzés veszélye miatt 
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú

anyagok (nagy forgalmú utak mellett i
növényi hulladék (fű, falevél, stb.)

Mi kell a komposztáláshoz?
Röviden: oxigén, nedvesség, tápanyag. A 
komposztálás alapja a jó oxigénellátás. Ha
a nyersanyag levegőtlenné válik, nemkívá-
natos baktériumok szaporodnak el benne,
a komposzt rothadó masszává válik. Ezért
fontos a levegős tárolóhely biztosítása és
a lazító anyagok (pl. szalma, ágnyesedék)
bekeverése. Árnyékos, jó vízelvezetésű he-
lyet keressünk számára. A víz is igen fontos
tényező. Ha kevés a nedvesség, akkor a
mikroorganizmusok szaporodása megáll,
a lebomlás nem indul be vagy abbamarad.
Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a részecs-
kék között i térből a levegőt, és nem lesz
elegendő oxigén a rendszerben. A szerves
anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt a
kellemetlen szag jelzi.
A nedvességtartalom egyszerűen megálla-
pítható. Vegyünk a kezünkbe egy marék-
nyi komposztot:

• ha összenyomva vizet tudunk kipréselni 
belőle, akkor túl nedves

• ha az anyag szárazon pereg, akkor túl 
száraz

• ha összenyomáskor gyengén összetapad, 
akkor megfelelő a nedvességtartalma

A mikroorganizmusok jó életműködé-
séhez megfelelő mennyiségű szénre és
nitrogénre van szükség. (ideális, ha a szén
25-30-szor több, mint a nitrogén). Nem
kell mérnöki pontossággal kimérni, mert 
általánosságban igaz, hogy minél többféle 
elemből áll össze a komposzt, annál való-
színűbb, hogy jó lesz a végtermék.

Komposztálás lépései
• A konyhai zöldhulladékok gyűjtéséhez 

használjunk egy megfelelő nagyságú fe-
dővel ellátott  tárolóedényt, amit nyáron
naponta, télen hetente ürítsünk.

• A gyorsabb lebomlás érdekében ajánla-
tos a komposztálóba kerülőanyagokat
5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. A 
komposztáló aljára tegyünk valamilyen
durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a 
levegőzést alulról biztosítsuk. Erre, ha
van kész komposztunk rakjunk belőle
egy keveset a folyamat gyorsabb bein-
dításához. Erre rétegezzük a konyhából 
és a kertből kikerülő különböző fajtájú 
szerves hulladékokat. Zöldebb, nedve-
sebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra
fásabb, szárazabb, tehát szénben gazda-
gabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek 
közé adhatunk adalékanyagokat (földet,
kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat:
zeolitok, riolitt ufa). Ezek javítják a kom-
poszt minőségét, megkötik a helytelen
kezelés miatt  keletkező kellemetlen
szagú gázokat is. A házi komposztálás-
nál nincs szükség különleges serkentő
anyagra, mivel földel, illetve nem telje-
sen érett  komposztt al ugyanolyan jól
beindíthatjuk a folyamatot.

• Keverés: A bomlási folyamat első szaka-
szának végén (5-6. hét) keverjük ismét
jól össze a komposzthalmunkat. Hogy 
jobb minőségű komposztot kapjunk, 
a keverést 6-8 hetente ismételjük. A 
keverések alkalmával a marokpróbával
tudjuk ellenőrizni, és szükség esetén be-
állítani a nedvességtartalmat.

FORRÁS: WWW.ZOLDPOLC.HU

Komposztálás házilag
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Beszámoló Székesfehérvárról!
A Nyugdíjas klub tagjai teljes létszámú
busszal indultak a nem túl hosszú, de ese-
ményekben gazdag székesfehérvári kirán-
dulásnak. A városban kisvonatt al néztük 
meg a nevezetességeket, majd múzeumlá-

togatáson, templom nézésen vett ünk részt 
közösen. Többen meglátogatt ák a helyi pi-
acot, városi csarnokot Horváth Laci bácsi 
vezetésével. Hazafelé tartó utunkat Agár-
don megszakított uk ahol egy hajókázást
terveztünk, de az időjárás nem engedte 

(I. fokú viharjelzés). Nagyot sétáltunk. Bu-
dapestre érkezve a nevezetességekről ide-
genvezetésben részesültünk Laci bácsi által. 
Programjainkat továbbra is eseményekben 
gazdagon szeretnénk szervezni.

KRAJLICH KAROLINA

Nyugdíjas klub hírei

Az aláírt cikkekért, képekért a szer-

ző viseli a felelősséget. A mondani-

való nem feltétlenül egyezik a szer-

kesztőség véleményével; a sajtó- és

szólásszabadság szellemében la-

punkban helyt adunk egymás-

nak ellenmondó véleményeknek 

is, kivéve azokat, melyek egyéb

okok miatt (erkölcsi, szélsőséges,

stb.) kerültek kitiltásra az újságból.

A hirdetések tartalmáért a kiadó

felelősséget nem vállal. Szerkesztő-

ségünk fenntartja az írások szelle-

miségét nem érintő rövidítések és

helyesbítések jogát.

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

Idősek Napja
2019. november 15.

„Köszöntünk dallal, köszöntünk verssel,
Szívünkből gyöngyöző, jó szóval ezerrel”

Értesítjük Önöket, hogy idén is megrendezésre kerül az immáron ha-
gyománnyá vált Idősek Napja, melyre a 70 év feletti lakosokat várjuk 
szeretettel. 

A rendezvényre minden érintett személyesen kap meghívót.

Kérjük, hogy a meghívóban megadott határidőig részvételi szándé-
kukat szíveskedjenek jelezni.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Erzsébet napján, november 19-én (kedden) 
17 órakor egy különleges vendégünk lesz, 
Kostecki Andzrej OP, domonkos rendi 
szerzetes, magyar tartományi vikárius. Szent 
Domonkos a XIII. században alapított a meg 
koldulórendjét Toulouse-ban. A Rend jel-
szava: Laudare – Benedicere – Praedicare
(Istent dicsérni, áldást mondani és az igét hir-
detni). A prédikálás érdekében, az eretnekek 
elleni harc miatt  fontosnak tartott ák a tudást, 
a teológiai ismeretek tanulását. Leginkább 
ebben különböznek a másik ismert koldu-
lórendtől, a ferencesektől. Sok dominikánus 
szerzetes tanított  a középkori egyetemeken, 
közülük legismertebb Aquinói Szent Tamás. 
A rend gyorsan fejlődött , a pápai szentesítés 
után hat évvel Magyarországon is megala-
pított ák rendtartományukat. Andzrej atya 
vetített  előadásán bővebben beszél majd 
nekünk Szent Domonkosról, a Domon-
kos-rendről és arról, hogy egy lengyel domi-
nikánus hogyan kerül Magyarországra.
Előtt e való héten, Márton napján, november 
11-én (hétfőn) 18.30-kor Fábri Zoltán egy 
kevésbé ismert fi lmjét, az Utószezont vetít-

jük a KönyvtárMoziban. A történet Kerekes
úrról szól, akit újra elkezdi gyötörni a rég el-
nyomott  bűntudata egy buta vicc és az aktu-
ális fő hír okán. A hatvanas évek modernsé-
ge érződik a fi lm nyelvezetén, gyakran szinte
burleszk jelenetekkel színesítve. A fi lm és a
főszereplő Páger Antal 1967-ben a Velencei
Filmfesztivál különdíját nyerte el.
Ezútt al nem egy könyvajánlót, hanem egy 
fi lmajánlót kaptunk. Köszönjük!

SCHANDL ESZTER

Fábri Zoltán: Utószezon
Filmajánló

Pócsmegyer, tizenkilenc október tizenöt,
kedd.
Röstellem, de még soha semmit nem olvas-
tam Rónay Györgytől, pedig az ő írása alap-
ján készült Fábri Zoltán Utószezon című
fi lmje. A fi lm elképesztő és zseniális. Ennek 
az írásnak az lenne a célja, hogy meggyőzze
az olvasót, feltétlenül nézze meg a fi lmet, ne
fossza meg magát ett ől az emberi, mélysége-
sen emberi élménytől.

A fi lm egy tréfával kezdődik. Kerekes urat 
felhívják barátai. Egyikőjük úgy tesz, mintha 
ő volna az ügyész. Utasítja Kerekest, hogy 
másnap haladéktalanul jelenjen meg a közeli 
város ügyészségén egy bizonyos ügyből ki-
folyólag. Jó vicc. Az urak úgy tervezik, hogy 
másnap reggel elbújnak a vasútállomáson, 
majd amikor barátjuk fel akar szállni a vonat-
ra, leleplezik a tréfát.
De nem így történik.
Kerekes, akit a telefonkagylóval a kezében 
pillant meg először a néző, feszült lesz, ciga-
rett ára gyújt, papírokat semmisít meg, nem 
tud elaludni. Megérkezvén a közeli városba 
egy patikát kerülget, múltbéli és jelenbéli 
ismerősök és ismeretlenek elől menekül, 
bűnösnek érzi magát. Bűntudata akkor sem 
hagyja el, amikor barátai végre utolérik, hiá-
ba vallják be, hecc volt az egész, Kerekes kö-
veteli az ítéletet.
Kerekes nevében benne van a kerék. A tör-
ténet (egy körhintához hasonlóan) mindun-
talan visszatér az első képkockán megjelenő 
motívumhoz, az üvegkalitkához.

FARKAS ARNOLD LEVENTE

Szentek és bűnösök a könyvtárban
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

A Pest MRFK Vezet je rendészeti szakterületre PÁLYÁZATOT hirdet jár rtárs beosztás betöltésére! 

Pályázati követelmények: 
- betöltött 18. életév,  - büntetlen el élet, 
- cselekv képesség, - magyar állampolgárság, 
- állandó belföldi lakóhely, - érettségi bizonyítvány 
- fizikai, pszichológiai, egészségügyi alkalmasság, - pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes min sítése, 
- kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése el tti, valamint a szolgálati viszony 

fennállása alatti ellen rzéséhez. 
A felvételt nyert pályázók 5 hónapos id tartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzés 
várhatóan 2020. február 17-én indul az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban. A képzést követ  sikeres vizsga esetén

r-jár rtárs rész-szakképesítést szereznek.  
Bérezés: –    a képzés els  két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 195.000 Ft/hó munkabér, 

– a modulzáró vizsga sikeres letételét követ en, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 
201.000 Ft/hó alapilletmény és egyéb pótlék (nyelvpótlék, éjszakai, készenléti pótlék), valamint juttatás 
(cafetéria, lakhatási támogatás, ruhapénz, munkába járás költségtérítés, egyéb utazási és mobiltelefon 
tarifacsomag kedvezmények).  

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Szentendrei Rend rkapitányság személyügyi el adója ad a 06-26/502-407-
es telefonszámon, valamint személyesen a Szentendrei Rend rkapitányságon hivatali munkaid ben.  

A pályázatra jelentkezés határideje: 2019. november 30.
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MUSKOVICS Andrea Anna Pócsmegyer 
gazdálkodás-történetét bemutató kötete
a faluban és szakmai berkekben hatalmas
sikert aratott .
Hasonló színvonalú és kivitelű könyv na-
gyon kevés településről készülhetett  az
országban.
Az alábbiakban GRÁFIK Imre néprajz-
kutató könyvet ajánló gondolatait adjuk 
közre:
…
Elöljáróban megjegyzem, hogy Pócsme-
gyer helytörténeti kutatott sága tisztelet-
reméltóan gazdag és sokoldalú. Ebbe a
hagyományba illeszkedik a jelen kötet,
melynek téma-, illetve tárgyválasztása
szaktudományos szempontból is indo-
kolt.
A szerző képzett , tudományos minősí-
téssel rendelkező néprajzkutató, így nem
meglepő, hogy tartalmához igényesen
átgondolt és jól alkalmaz-
ható tárgykezelő metódust 
választott : „A kutatások 
során jómagam is szem-
besültem azzal az állan-
dó problémával, hogy 
egy ilyen szerteágazó 
témánál a kronologikus 
vagy a tematikus felosz-
tás vezet-e eredményre. 
Végül az egyes folyama-
tok elemzése alapján az 
tűnt a legcélszerűbbnek, 
hogy a két rendszerezési 
elv kombinációjával ala-
kítsam ki munkám szer-
kezetét.”
A tárgykezelést áthatja a 
klasszikus néprajzi szemlé-
let és a kulturantropológiai 
szempontok érvényesítése. 
Az utóbbiból eredően vizs-
gálódása kiterjed a jelenkori 
állapotokig: „Írásomat a 

j j

jelenkorig kifutt atom, il-
letve az elmúlt évtizedek 
változásaival, a hagyo-
mányos gazdálkodás fel-
számolódásával zárom, 
ezzel kerekítve egésszé 
Pócsmegyer gazdálko-
dástörténetét.”

A kötet nagy érdeme, hogy eddig nem
ismert források föltárásával új adatokat,
információkat vont be témájának tárgya-
lásába: „A paraszti kertekben állandó-
an jelen voltak a különböző virágok,
és a felesleget már a háború előtt  is
piacra vitt ék…. Az 1980-as évekről
azonban többen nagyobb tételben is
elkezdték termeszteni, a főváros igé-
nye ugyanis megnőtt  a virágok iránt.
Az ezekkel foglalkozó családok ekkor
már nem csak a ház körüli kertekbe
ültett ek virágot, hanem a külső ha-
tárba is, a háztáji földekbe… Eladni
elsősorban a budaörsi virágpiacra
vitt ék.”
Mindezeken túl a szerző a korábbi szak-
irodalomi ismeretek bővebb és árnyaltabb
fölmutatására, pontosítására és megerősí-
tésére is törekedett : 265. jegyzet: „Boross
Mariett a 1960-ban végzett  gyűjtései

során arról számolt be, hogy ’a har-
madik évben már csak egyszer kapál-
ják és többször a füvet kigyomlálják 
közülük, ha jól kezelik, még nyolc 
évig is terem és jól megvan.’ (Boross 
1960: 2.) A gyűjtés Szigetmonosto-
ron zajlott , ahol az epertermesztés 
jóval kisebb volt, mint Pócsmegye-
ren vagy Tótfaluban. A piacra terme-
lésnek nem volt akkora szerepe, az 
elsősorban önellátást biztosító gaz-
daságokban a minőségre kevesebbet 
adtak. A kertészeti leírások is min-
den esetben hangsúlyozzák, hogy há-
rom-ötévente új helyre kell telepíte-
ni, a földet pedig pihentetni kell.”
Külön kiemelendőnek tartom, hogy fi -
gyelmet fordított  a paraszti, köznépi inno-
vációk – ha szükséges, technikatörténeti 
részletességű és hitelességű – bemutatá-
sára, melyet gyakran a szakkutatás is mel-

lőz: „A zöldségtermesz-
tésre mindvégig a kézi 
művelés volt jellemző, 
gépesítésre nem volt le-
hetőség…. A munkák 
meggyorsítása érdeké-
ben azonban a gazdák 
rendszeresen kísérle-
teztek. Többen házilag 
készített  vagy átalakított  
szerszámokat használ-
tak, de Bán Józsefnek 
több szabadalmaztatott  
találmánya is volt. Ezek 
közül is kiemelkedett  az 
adagolóláncos palántá-
zógép, valamint az önjá-
ró öntőzőberendezés.”
Gazdag adatoltsággal olvas-
hatunk a kötetben a paraszti 
háztartások nagy hagyomá-
nyú házi kenyérsütéséről, 
illetve annak a piacgazda-
ságban való megjelenéséről. 
Erről már magam is írtam 
egy szigeti emlék kapcsán:
„egy pócsmegyeri család 
látt a el kenyérrel a Pes-
ten élő Kossuth csalá-
dot. Ez az 1840-es évek 
közepére tehető a Kos-
suth életrajz alapján.”
Lásd GRÁFIK 1971. 132. 

Ajánló gondolatok Muskovics Andrea Anna könyvéhez
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old. és 179. jegyzet.
Muskovics Andrea Anna fi gyelmét sem
kerülte el az a jelenség, melyre egy koráb-
bi dolgozatában (MUSKOVICS Andrea
Anna: A hagyományos gazdálkodás sze-
mélyes emlékei Pócsmegyeren a XXI: szá-
zad elején. In KOVÁCH Tamás (felelős
szerkesztő): Pócsmegyer táj- és néptör-
ténete. Pócsmegyer, Pócsmegyer Község 
Önkormányzata. 2010. 119-134.) is kitért
(133. oldal 11. jegyzetpont). Nem meg-
lepő, hogy mostani kötetében is – újabb
adatokat fölkutatva – többször fölemlíti:
25. oldal: „Fényes Elek 1837-ben
még szintén a hajózást emelte ki a
gyümölcs és a kenyér mellett .”47 (Fé-
nyes 1837: 413., 416.); 35. oldal: „A 
XX. század közepéig a család számára
szükséges kenyeret az asszonyok ma-
guk sütött ék. Friss kenyérre azonban
a főváros lakosságának is szüksége
volt; ezt részben a távolabbi falvak 
lakói elégített ék ki. Pócsmegyerrel
kapcsolatban a jelenleg ismert legko-
rábbi adat 1837-ből származik, ekkor
Fényes Elek azt írta, hogy az itt eni la-
kosok sok kenyeret hordanak Pestre.”
74 (Fényes 1837: 413. A sziget falvai
közül nemcsak Pócsmegyer szállított  
kenyeret Pestre. Tótfaluval kapcsolat-
ban Fényes Elek ugyanezt emelte ki
1837-ben, Szigetmonostornál pedig 
1851-ben említett e. (Fényes 1837:
416.; 1851 /III./: 114.) „Ez a kerese-
ti forma azonban nem volt veszélyte-
len, a több kilométeres utat ugyanis
ekkor még ladikokkal tett ék meg a
pócsmegyeriek. Ennek veszélyeiről
számolt be az egyik árvatörvényszéki
iratanyag is: Lénárt János és felesége
„1855. nov. 24-én estveli 7 órakor, amint ke-
nyérsütési keresetek módja közben kenyérrel 
terhelt ladikjokkal Pestre mentek, […] Viseg-
rádi köves hajó vasmacskájára felakadtak,la-
dikjok elmerült és ők mindekett en a Duna
áldozatává lett ek. Dunába haltak. Később
a férj kifogatt atott , a feleség nem találtatott .” 
76 (MNL PML IV.260-b. 1. doboz.
54/1861.) Összegezésként pedig: 141.
oldal: „Már a XIX. század első felétől
egy újabb pénzszerzési mód is megfi -
gyelhető volt. A főváros lakosságának 
egyre nagyobb igénye volt friss ke-
nyérre, amit többek közt a pócsme-
gyeriektől szereztek be. Ekkoriban
az asszonyok többsége még ott hon,
saját kemencéjében készített e el a ke-
nyeret. Ilyenkor sokan nemcsak ma-

guknak sütött ek, hanem eladás céljá-
ból is. Általában ladikokkal hordták 
fel Pestre, és bár jelentősebb jöve-
delmük származott  belőle, a Dunán 
megtett  több kilométeres út koránt-
sem volt veszélytelen. A XIX. század 
második felében még megfi gyelhető 
volt ez a pénzszerzési lehetőség, ké-
sőbb azonban visszaszorult.”
Itt  említjük meg, hogy SZEBERÉNYI 
Lehel: Arcok a folyó tükrében, Budapest,
Szépirodalmi Könyvkiadó.1982. köteté-
ben (Egy Duna-ág regénye 7-115.) szintén 
fölidézi ezt az emléket: 49. oldal: „Vit-
tek… szép dombos kenyeret, melyet 
kiterített  fehér kendőre helyeztek. 
Feljegyezték, hogy a Kossuth csalá-
dot is szigeti községből, Pócsmegyer-
ről látt ák el friss kenyérrel.”
Szeberényi könyve ugyan nem szerepel 
Muskovics Andrea Anna kötetének iro-
dalomjegyzékében, pedig Pócsmegyer 
konkrétan 12 alkalommal van említve a 9, 
46, 49, 50, 77, 78, 83, 85, 90, 102, 105 és a 
115. oldalakon. Nem is kifejezett en hiány-
ként említem e tényt, mi fi loszok ugyanis 
szinte a végtelenségig bővíthetnénk hivat-
kozásainkat.
Nem találom viszont DÖMÖTÖR Jó-
zsef: Szakszövetkezetek a Szentendrei 
szigeten c. kiadványát (Budapest, Szövet-
kezeti Kutató és Üzemszervezési Iroda, 
1965. 71 p. Budapest, Tempó sokszorosí-
tás).
A szigeti falvak, és kiemelten Pócsmegyer 
gyümölcstermesztésével kapcsolatban ol-
vashatjuk, miszerint: 43. oldal: „A XIX. 
századi leírásokból megállapítható, 
hogy a Szetnedrei-sziget, valamint 
a Dunakanyar települései közül is 
Pócsmegyer volt az egyik legjelentő-
sebb gyümölcstermesztő falu. Arról 
azonban nem sok adatunk van, hogy 
ezek pontosan milyen gyümölcsök 
voltak.”
Közvetve azonban van! Vö. GRÁFIK 
1971. 28-32. (táblázat a 28. oldalon), 
ugyanis az általam két időmetszetben 
(1895 és 1935) közölt kimutatás is alátá-
masztja Pócsmegyer jelentőségét, sőt még 
1935-ben is, az egyes fajtákból, pl. almából 
szerényebb, őszibarackból kifejezett en 
erős és kajszibarackból is csak Kisoroszi 
előzi meg, miközben ekkorra a körte, a 
meggy, a szilva és a cseresznye esett  vissza 
(utóbbi a leglátványosabban).
Fontos megállapításnak tartom a szerző-
nek az ún. kertes településsel kapcsolatos 

észrevételét, és az ezzel kapcsolatos kuta-
tási tervet: 77. oldal: „A szigeten legin-
kább Pócsmegyer őrizte meg alföldi 
kertes településekhez hasonló szer-
kezetét. A település ezen részének 
megóvása rendkívül fontos lenne.” 
177. jegyzet Az elmúlt években meg-
kezdődött  a szérűskertek felmérése 
az épületek fényképes dokumentáci-
ójával, illetve teljes körű leírásukkal.”
– Megjegyzem, hogy ennek nyomait Ta-
hitótfaluban az 1990-es években egy ta-
nítványom is dokumentálta szemináriumi 
dolgozatában.
Mindent egybevetve, érdemes és helyi 
identitást erősítő munkát vihetnek ott -
honukba Pócsmegyer (és a sziget lakói), 
messze meghaladva a helytörténeti iroda-
lom követelményeit. Valóságos szaktudo-
mányos (néprajzi, kulturális antropológi-
ai) teljesítmény Muskovics Andrea Anna 
könyve. Végső megállapítása komoly és 
felelősségteljesen elgondolkodtató: „Vé-
gigjárva a pócsmegyeri határt, kett ős 
érzése támad az embernek… a zöld-
ség mára teljesen kiszorult…. Arra, 
hogy mit hoz a jövő, nehéz válaszolni. 
Csak reménykedhetünk abban, hogy 
egyszer újra lesz igény a szép lassan 
feledésbe merülő növénykultúrákra, 
hogy egyszer újra eper fogja borítani 
a Duna mellett  fekvő földeket.”
Úgy vélem, hogy a szerző kutatása, könyve 
a válasz megtalálásában segíthet a helyi, de 
ezen túl az országos közélet alakítóinak, a 
felelős politikai és gazdasági vezetőknek, a 
döntéshozóknak.
Saját véleményem – egyfajta párhuzam 
megvonásával: a kézművesség kapcsán – 
az, hogy a falu és a sziget mindazon lakóit, 
akik törekvéseikben energiájukat, képes-
ségeiket a település javára akarják állítani, 
pozitív diszkriminációval kell segíteni (pl. 
sokoldalú vállalkozói támogatásban, s 
nem csak eszközvásárlásban, de értékesí-
tés-szervezésben is), kedvezmények biz-
tosításával és adózási könnyítésekkel.
Végezetül nem hallgathatom el, hogy – 
vélhetően a kiadást támogató magánsze-
mélyek, civil szervezetek, intézmények 
jóvoltából – a kötet igényes tipográfi ai 
megoldásai, és a színvonalas nyomdai ki-
vitelezés is növelik a könyv értékét.

A könyv megvásárolható Pócsmegyeren, 
a Karinthy Ferenc Könyvtárban.
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Miután Szabó Erika kérdéseire válaszol-
tam a legutóbbi forró krumpliban, kedves 
szomszédunknak, dr. Borzsák Enikő-
nek dobtam azt tovább.
Gyönyörű napsütéses őszi napon beszél-
getünk, az asztalát elborítják azok a plaká-
tok, amik csupa olyan eseményt hirdetnek, 
amiknek ötletgazdája és szervezője volt. 
Bemutatni őt senkinek sem kell, hiszen 
mindenki ismeri, így inkább korábbról 
kezdem a beszélgetést: 
– Édesapja Borzsák Sándor 1951-től 

volt pócsmegyeri lelkipásztor. Működése 
meghatározó a település történetében, 
1999-ben ő lett  Pócsmegyer első díszpol-
gára. Hogyan emlékszik vissza rá?
– Apu a fi x pont az életemben. Egyenes, 

igaz és mély hitű. Benne soha nem csalód-
tam. Családjáért, a gyülekezetéért, a falu 
közösségéért mindent megtett . A gyerekek 
is megérezték a belőle áradó szeretetet. Sok 
más lelkészcsaládban született  gyermek 
elhagyta hitét megtapasztalva szüleik ma-
gatartását. A mi családunk nem ilyen volt. 
Édesapám mindig példaként áll előtt em.
Nehéz időszakban szolgált, hiszen abban 
az időben rendszeresen voltak az isten-
tiszteleteken hivatalos megfi gyelők, akik 
jelentett ek megfelelő helyeken az elhang-
zott akról. Ezen túlmenően közismert volt 
Ravasz László püspökkel való szoros baráti 
kapcsolata, melyért még évtizedekkel ké-
sőbb is büntetni akarták.
– Fennmaradt az első pócsmegyeri lá-

togatásáról egy kedves anekdota, amikor 
azt mondta elköszönés után a parókia 
kapujában: „Jó volt itt , máskor is eljö-
vünk!”. Hogyan emlékszik vissza az első 

pócsmegyeri időkre? Milyen volt akkor 
az élet gyerekként a szigeten? 
– Három és félévesen kerültem Pócs-

megyerre. Ebből az időből csak néhány 
emlékem van, de a lovas kocsival történő 
megérkezésre, annak hangulatára emlék-
szem. Nagyon szerett em elkóborolni és 
az emberekkel beszélgetni, ezért hamar 
megismertem az itt  élő embereket. A Bocs-
kai téren élő családok sajátos, bensőséges 
kapcsolatot ápoltak egymással. Játszótársa-
inkkal az akkor népszerű játékokat játszot-
tuk, amihez nem kellett ek drága eszközök, 
igaz nem is igen voltak ilyenek. Ugróiskola, 
labdajáték, májusban cserebogár kergetés, 
nyáron pedig fürdés a Dunában. Télen pe-
dig szánkóztunk vagy a templom mellett i 
lejárónál vagy a felvégen. Ma már ezek a 
lejárók nem léteznek, mert az 1965-ös ár-
víz után az egykori töltés helyére megépült 
a gát, másrészről nincs is annyi hó télen, de 

hideg sem, hogy ennyit lehessen szánkóz-
ni, sőt a befagyott  Duna jegén átsétálni.  Az 
én életemben két ízben is előfordult  ez, 
igazán rendkívüli élmény volt. Élt a faluban 
egy ember, a Néma, aki kijelölte az utat és 
szalmával beszórta, mert kacskaringós volt 
a túloldalra vezető út.
– Miért döntött  úgy, hogy visszajön ide 

élni?
Azért jött em vissza, mert a gyerekko-
rom nagyon szép volt. Úgy éltünk, mint 
egy nagy család. Családunk nagyon sok 
szeretetet kapott  én pedig úgy érzem 
kötelességem viszonozni azzal, hogy 
igyekszem az értéket, hagyományt ápol-
ni és gyűjteni bemutatni. Hogy lássák és
tudják, legyenek büszkék arra, hogy mi-
lyen komoly értékek birtokában vannak.
Hiszem és vallom, hogy a múlt ismerete 
elengedhetetlen a jövőnk építésénél.
– Jogászként dolgozik, de emellett  aktív 

szerepet vállal a pócsmegyeri kulturális
életben, a Zöldszigeti Kör Polgári, Kul-
turális Egyesület elnökeként pedig szerte-
ágazó tevékenységet fejt ki. Hogyan látja, 
milyen irányba fejlődik a település?
– Erről már szociográfi ai tanulmányt ír-

hatnék. Most az új, korszerű, tágas orvosi 
rendelő átadásán gondoltam végig, hogy 
gyerekkorom orvosa, Dugár Laci bácsi egy 
18m2 területű rendelőben fogadta a bete-
geket. Gyógyszertárról még álmodni sem
mertünk és a falubéliek édesanyámhoz 
hozták a recepteket, mert ő Szentendrén 
dolgozott , és kérték váltsa ki nekik.
Régen az egykori tornaterem volt a mozi 
és egyben az ünnepi alkalmak színhelye
is, itt  tartott uk az anyák napját is. Az épület 

Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
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életveszélyessé válását követően az egyko-
ri Szászy-ház lett  a kényszerű „művelődési
ház” és a könyvtár, ami soha nem volt alkal-
mas ilyen célra.

Azt hiszem nem tévedek, ha azt mondom 
az egyesületünk kezdett  rendszeresen ki-
állítást rendezni. A kiállítás megnyitókat 
igyekeztünk mindig kellően ünnepélyessé 
tenni, zenével, megnyitó beszéddel.
Most már évek óta örülhetünk a modern, 
új Rendezvényközpontnak, ahol előadóes-
teket lehet tartani, fi lmet lehet vetíteni, ki-
állítást lehet rendezni. A könyvtár is méltó 
helyet kapott . A gyerekek végre teljesen
korszerű körülmények között  tanulhatnak.
Gyerekkoromban csak nyaranta műkö-
dött  óvoda ahova a tányért, evőeszközt
mindenkinek vinnie kellett . Visszaköltözé-
semet követőn készült el a korszerű, tágas 
óvoda, amelyet azóta már bővíteni is kel-
lett .
– Fontos szerepe volt az „Eper csár-

da” kultúrtörténeti szerepének feltárá-
sában, abban, hogy az egykori Eszter-
házy-kúria falára Schubert látogatását 
megörökítő márványtábla kerüljön. Mit 
jelent Önnek és mit mondhat ma nekünk 

egy ilyen eseményre való rendszeres meg-
emlékezés?
– Számomra azt jelenti ez az alkalom, 

hogy tartsuk emlékezetünkben ezen épü-
let történeti jelentőségét és legyünk büsz-
kék arra, hogy egykor itt  járt  Schubert, 
a nagy zeneszerző. Ismereteim szerint 
Magyarországon ez az egyetlen hely, ahol 
Schubert emléktábla van.
Nagy öröm  látni, hogy nem csökken az 
érdeklődés. Mára már hagyomány lett  a 
szeptemberi Schubert-hangverseny, me-
lyet Pestről és több környékbeli település-
ről is jönnek meghallgatni.
– Nagyon szépen köszönöm a beszél-

getést, a végére már csak az a kérdésem 
maradt, hogy kinek dobja tovább a forró 
krumplit?
– A krumplit Kajos Lászlónénak do-k

bom, akinél kevesen ismerik jobban a tele-
pülést és annak lakosságát.

A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER

Ne gondold Kedvesem, hogy elutaztam
Orosz – földre megnézni a nagy folyót.
Dehogy-dehogy, a Duna TV mutatja szer-
da esténként Solohov Nobel díjas regényé-
ből készült fi lmet.
Az oroszok készített e fi lm első, második 
része nem okozott  csalódást. A kozákok 
úgy tesznek-vesznek benne amint a könyv 
elolvasásakor magam elé képzeltem, szóval
hiteles és valódi.
Igaz nem kell nekem utazni sehová, hiszen
látt am én kozákot éppen eleget a háború-
ban, – de engedd meg húgom, hogy az ele-
jén kezdjem a históriát!
Kisgyermekkorom feledhetetlen élménye
a második világháború. Ezt a kifejezést,
hogy élmény kérlek komolyan venni!
Mozgalmas, izgalmas, hatalmas balhé, ahol
teljes biztonságban éreztem magam, soha
eszembe nem jutott , hogy veszélyben len-
nék. És nem is voltam, őrző angyalom vi-
gyázott  rám (komolyan és szó szerint így 
gondolom).
Két földön járó őrző angyalom is volt,
nagymama és édesanyám. Nem fogták ők 
a kezemet szorosan, – ide ne menj, azt ne
csináld, szabad voltam, mint a madár.

1944 őszén nagy csihi-puhi, tili-toli végén 
megszállta városunkat a szovjet katonaság.
Német katonát a háború alatt  soha nem 
látt am. Hát persze! – nem jött ek el bemu-
tatkozni a Mózes utca 19-be.
Bezzeg eljött ek Ivánék!
Nézzük hogyan: egy szép napon  (de még 
milyen „szép”), behajtott  az udvarunkba 
egy katonai teherautó. A sofőr nem bíbe-
lődött  a bejárati kapuval, a rozzant desz-
kakerítést semmibe véve berontott . A ház 
előtt  leállított a a motort, kiszállt, ügyet sem
vetve a ház lakóira, rágyújtott , néhány perc 
múlva megjelentek a cimborái, fi atal vi-
gyorgó kölykök, majdnem gyerekek. Szo-
tyit rágcsáltak, köpködtek, szívták az újság 
papírba csavart ujjnyi vastag mahorkás ci-
giket, hangosan társalogtak.
A házba nem jött ek be, anyám akkoriban 
takaros fi atal menyecske – nem háborgat-
ták.
A sofőr később nagymamától a Retkes-
nyakú Nyikoláj nevet kapta. Reggel kért 
egy bögre vizet, szájába vett  egy slukkot, a 
tenyerébe köpte arcán szétmázolta, azután 
egy ronggyal szárazra törülközött . Megvolt 
a napi tisztálkodás. A kocsiban aludt egy 

sofőrbundával takarózva.
Ezek a bumfordi kölykök olyanok, mint 
bármelyik helybéli legényke, mit sem tud-
nak ők a nagy háborús tervekről, remé-
nyekről, politikai disznóságokról, a háború 
fi atal áldozatai voltak.
Persze ijesztőbb találkozások is előfordul-
tak a Vörös Hadsereg katonáival. Festői 
egyenruhában parádézó kozákok jártak 
házról-házra partizánt, ellenséget, fegyvert 
keresve. Szálas válogatott  legények, ők le-
hett ek a tábori csendőrök, mert a kis közle-
génykék láthatóan tartott ak tőlük.
Az udvaron álldogáltunk nagymamával 
amikor beállított ak. Az egyik kozák rám 
ripakodott  oroszul: puski jeszt?
Jeszt vágtam rá (ennél sokkal többet is tud-
tam már oroszul, főleg káromkodni)
No davaj! – fogta meg kezemet a kozák.
Miért mondtad, hogy van puska – szólt 
rám halkan nagyi.
Davaj-davaj! –  sürgetett  a kozák.
Lázasan keresni kezdtem a játékpuskámat, 
amivel dicsekedni akartam. Sajnos sehol 
nem találtam.

Láttam a Csendes Dont
(fi ktív levél)

Folytatás a 14. oldalon »
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Közlemény az új 
Egészségházról!

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy az orvosi
ellátás még a régi, az Ady
Endre utcai épületben
zajlik.

Ennek oka, hogy az új
épület használatbavételi
engedélyének beszerzése
folyamatban van.

Az engedély megérkezé-
sét követően törtéhet meg
az új rendelő megnyitása a
lakosság számára.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Látt a a ruszki, hogy az udvaron tekintgetek, 
keresgélek, rájöhetett , hogy nem eldugott  
titkos fegyvereket rejtegetünk. Káromkod-
va átvonultak a szomszédba.
Másnap az egyik kozák még visszajött . 
Nagyanyóval bezárkóztunk a házba, 
csendben lapított unk. Bele rúgott  néhány-
szor az ajtóba, aztán kardjával csörömpölve 
elpályázott .
Kardosan korbáccsal a kézben parádéztak 
ezek a jómadarak, – ha szeme elé kerülünk, 
meglehet végigvágott  volna rajtunk, már a 
tisztesség kedvéért is, hogy elmondhassa: 
móresre tanított am az ellenséges civil la-
kosságot.
Dugóval pukkanó játékpuskám nem ke-
rült elő soha többé, gyanítom, hogy az 
egymással viccelődő, szinte gyerek kato-
nák valamelyike magával vitt e.
Egy másik ijesztő találkozás: megjelent az 
udvarunkban egy tök részeg hadfi .
Davaj-davaj! –  biztatt a nagymamámat 
az udvaron kapirgáló kakas megfogására. 
Nagyanyó tett ett e, hogy nem érti mi is 
lenne a dolga, de a ruszki nem tágított , le-

akasztott a derékszíjáról a kézi gránátot és
fenyegetőzött , hogy ránk dobja ha nem
teljesítjük a parancsot.
Bizony minden szóra, mozdulatra emlék-
szem, pedig több mint hetven éve történt.
A katona züllött , elsötétült képe, a fenyege-
tő hadonászás a tojás gránátt al.
Nagyi sápadtan állt, nem mozdult, han-
gosan, hogy én is halljam beletörődve így 
szólt: dobjad csak te piszok, legalább te is
megdöglesz. Igen, hiszen három lépésre
voltak egymástól. Ekkor megnyugodtam,
– nem kell itt  félni, nem bolond magát is
megölni ez a marha.
Valóban, eltántorgott  átkozódva, dörmög-
ve az utca felé.
A kakasnak még aznap beteljesült a sorsa,
az asszonyok megfőzték paprikásnak ne-
hogy újra megkívánja valami gyütt ment.
Pedig megbecsült óvott  jószág volt őkelme
az időközben két-háromra apadt tyúkhá-
rem főnökeként. A farktollaira volt szük-
sége nagybátyámnak, aki a háborúban
határvadász alakulatnál szolgált. A sildes
katonasapka három-négy kakastollal volt
díszítve, utánpótlásra mindig szükség volt.

Ekkoriban bizony már nem, mert a sapka 
gazdástól menekült a muszka túlerő elől.
A megszállás kezdeti rohamai után csende-
sebb idők következtek, a katonák jelenléte 
állandósult. A szomszéd utcában műkö-
dött  a tábori konyha, innen hordták az ebé-
det a mi lakóink is. Egy fényes horganyzott  
vödörben ami valószínűleg a közeli szét-
bombázott  vasboltban „vásároltak”, hozták 
a katonai menázsit. Ebédelni bevonultak 
hozzánk a szoba asztalra. A sűrű jóízű le-
vessel engem is megkínáltak, anyám és
nagyanyó nem fogadták el. A fekete tábori 
kenyér is nagyon ízlett . Ebéd után eltűntek, 
csak ebédelni jött ek be a házba.
Kedves Húgom, levelem végén Shakes-
peare-rel kimondom (de nehogy megsér-
tődj!) …hiúság asszony a neved….
Bizony saját szememmel látt am, hogy alig 
múlt el a háború egy- két merész leányzó, 
fl ancoló iparosné, kozák sapkában tetszel-
gett , amit találékony kalapos mesterek ké-
szített ek a divatozni vágyó hölgyeknek. A 
fess egyenruha mindig izgatt a a nők fantá-
ziáját.

ASZTALOS LAJOS

Láttam a Csendes Dont

» Folytatás a 13. oldalról

Az igénylők személyi azonosítóját és a lak-
címét is rögzítik az új személyi igazolványo-
kon. Az eSzemélyi chipje már tartalmazza
a személyi azonosítót és a lakcímadatot
is (beleértve az állandó magyarországi
lakóhelyet, a tartózkodási helyet, illetve
a külföldi címet) a 2019. október 28-ától
igényelt állandó személyazonosító igazol-
ványok esetében. A korábban igényelt ok-
mányoknál a lakcímadat utólag is felírható.
A személyi azonosító és a lakcím kizárólag 
az eSzemélyiből olvashatóak ki megfele-
lő eszközzel, ezek az adatok – hasonlóan
a társadalombiztosítási azonosító jelhez
(TAJ) és az adóazonosító jelhez – az ok-
mány felületén nem láthatóak.
A Belügyminisztérium közleménye szerint
a lakcímváltozás bejelentésekor a szemé-
lyes ügyintézés során nemcsak a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcímkártyát) cserélik ki,
hanem a személyazonosító igazolványon

is rögzítik az új lakcímet, amennyiben a
polgár rendelkezik eSzemélyivel. Lakcím-
adat utólagos rögzítésére csak személyes
ügyintézés során van lehetőség. Amennyi-
ben a külföldi cím változásának bejelentése
elektronikus úton történik, az új külföldi 
cím nem kerül automatikusan a személy-
azonosító igazolvány tároló elemére, erre
is csak személyes ügyintézés útján van le-
hetőség.
A közlemény szerint fontos, hogy a szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt nem váltja ki az eSzemélyi, a
lakcímkártyára abban az esetben is szük-
ség lehet az ügyintézés során, ha ezeket az
adatokat már rögzített ék az eSzemélyin. Az
eSzemélyinek egyre több funkciója van.
Nemrég derült ki, hogy a MÁV vasúti bér-
letei hozzárendelhetők az új típusú – 2016.
január 1-től kibocsátott  – személyazonosí-
tó igazolványhoz.

FORRÁS: WWW.HVG.HU

A személyi azonosítót és a lakcímet is 
tartalmazza majd az eSzemélyi
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 – Induljunk! – kér halkan a feleségem.
Egyre erőteljesebben jelentkeznek nála a
szülési fájdalmak. Segítek neki valahogy 
felöltözni, felhúzzuk a cipőjét. Az ajtóig 
többször is rám rogy. Érzem, egyre gör-
csösebben kapaszkodik a felkaromba.
Kivezetem, beültetem a Corsa anyósülé-
sére, és kontaktot adok. Fel-felkiált olykor,
iszonyú fájdalmai lehetnek. Elhagyjuk a
surányi víztornyot, egy óra az út a Duna
közepéről a SOTE II. számú szülészetéig.
Nyugtatni próbálom vezetés közben, de
egyre rosszabbul érzi magát. Félni kezdek.
Mi lesz, ha nem érjük el a kórházat? Köz-
ben dühöngök a suzukis nyugdíjasok mi-
att , akik elállják az utam, ráérősen mennek 
bevásárolni. Ahol lehet, megelőzöm őket,
áthajtok a Megyeri hídon, majd az M3-as
bekötő után a nagykörúton araszolok to-
vább. Két kapcsolás közt a feleségem vállát
tartom, hogy ne dőljön oldalra, vagy a ke-
zét fogom. Nagy nehezen tudok csak par-
kolni a SOTE ll előtt . Felmegyünk lift tel az
első emeletre, ahol már jön velünk szembe
a szülésznő a doktornővel. Átveszik tőlem
a feleségem. Megvizsgálják.  – Itt  ma szü-
lés lesz – jelenti ki a doktornő. – Apás szü-
lés? – kérdi a szülésznő. Mindhárman rám
néznek. Ekkor magam sem tudom, miért,
inamba száll a bátorságom. Nem ismerek 
magamra. Félni kezdek. Én, aki egykor 
szolgálati katonaként minden alkalom-
mal végignéztem a román hadseregben,
ahogy vért vesznek tőlem, hogy szokjam a
látványt. Én, aki huszonnyolcadik éve gya-
korlom a harcművészetet, számtalan verse-
nyen látt am folyni a vért. Én, aki hét éven
át voltam sokszor egyedül medvék közt a
vadonban. Mi történik velem? Szemem
lesütöm, majd sutt ogva felelek: – Nem….
Látom a feleségem csalódott  tekintetét. A 
másik két nő is megrökönyödve néz rám. –
Akkor ülj ki a folyosóra, és ott  várakozz! –
utasít a doktornő, aki feleségem egykori is-
kolatársa. Kikullogok és leülök egy székre,
de nem sokáig bírok ülni az idegességtől.
Felállok, fel-alá járkálok, elmegyek az auto-
matáig, megiszom egy kávét, s közben lép-
ten-nyomon okosórámra pillantok. Kilenc
körül indulhatt unk el a Szentendrei-szi-
getről, most tizenegy. Az orvosnő utánam
jön, és megkérdi: – Nem gondoltad meg 

magad? – Palástolni igyekszem gyávasá-
gom, kihúzom magam, fejem felszegem,
és foghegyről válaszolok: – A szülés a nők 
dolga, a férfi aké a háború. – Megdöbben
a szavaimra, majd hirtelen hátat fordít, és 
visszasiet a szülőszobába. Nem tudom, 
mennyi időt járkálhatok fel-alá, amikor 
egyszer csak áthasítja a folyosót feleségem 
velőt rázó kiáltása. Hét éve ismerem, soha 
nem adott  ki még ilyen hangot. Többször 
is. Befogom a fülem, mert így nem hallom, 
legalábbis a hangokkal sem kell szembe-
sülnöm. Arra eszmélek, hogy valaki a ke-
zemhez ér. – Bejöhetsz – inti a doktornő, 
nézd meg a gyereket. Félénken követem, 
majd belépek. Soha életemben nem látott  
kép fogad. A feleségem körül egyesek sü-
rögnek-forognak, takarítják a vérrel ele-
gyedett  magzatvizet, a csecsemő székletét, 
mások az ágy előtt  állva fi gyelik az egészet. 
Rögtön leesik, hogy orvostanhallgatók, 
akik, amint a doktornő utólag elmondja, 
bejönnek a szülésekre, hogy tanuljanak. A 
csecsemőt oldalt az öltöztető asztalon pil-
lantom meg, amint pólyába bugyolálják, 
és szalagot ragasztanak a kis karjára, majd 
felírják rá a nevét. Erőtlenül kapálózik. Sír,
kicsi életében először. Hangja halk. – Óá! 
óá! Óá! – panaszkodik.
Ölembe veszem, leülök vele édesanyja
ágya mellé, közben látom a rengeteg vért 
a lepedőn. – Miért nem jött em be? – kér-
dem magamtól, miközben a fi amra nézek. 
– Nagyon sötét a bőre! – jegyzem meg fél-
hangosan. – Mert most indul a tüdőlégzés 
– feleli a doktornő. A kis ziháló mellkast 
fi gyelem, majd észreveszem, hogy elkez-
denek kivilágosodni az apró végtagok. Pil-
lanatok alatt  történik minden. – Most már 
fehér ember – mosolyodik el a szülésznő.
Az újszülött  mintha megnyugodna. Le-
heletfi noman piheg pár pillanatig, aztán
újból sírni kezd. Miután eltakarítják a vért,
elkezdődik a gátvarrás. A feleségem feje 
mellől látom, ahogy a doktornő elvégzi az 
öltéseket. Amikor végez, rám néz.  – Ma-
gatokra hagyunk titeket egy időre, hogy 
megnyugodjatok, és tudatosuljon ben-
netek: mostantól hárman vagytok. – Ki-
mennek. Csend lesz. A baba olyan halkan 
sír, hogy az is része a csendnek. Felállok 
vele, és feleségem kérésére mellére fekte-

tem. Karjával támasztja, úgy beszél hozzá. 
Életem! – szólítja meg, majd ő is sír a gye-
rekkel együtt . Erre már nekem is kipott yan 
egy könnycsepp a szememből. Ugyanak-
kor egyre erősebb bűntudatom lesz, hogy 
az utolsó pillanatban elmenekültem az 
apás szülés elől. Oldalra pillantok. Hol az 
orvosi műszereken akad meg a szemem, 
hol az ágy felett i lámpán, amely most már 
ki van kapcsolva. Gyerek és anyja lassan 
megnyugszanak. Egyszerre fura és meghitt  
ez a születés utáni csend. Nagyokat nyelek, 
és próbálom elképzelni, miről maradtam 
le. Nem kíváncsiság, csalódott ság van ben-
nem. Nem voltam Férfi , amikor kellett , a 
végső pillanatban magamra sem tudtam 
számítani, teljesen új arcom ismertem meg 
negyven felett . Égek a szégyentől és a ha-
ragtól, legszívesebben hangosan perelnék 
magammal, de újra az újszülött re nézek, és 
gondolataim oda terelődnek, hogy így in-
dul egy élet. Valami leírhatatlan ártatlanság 
van a legelső mozdulatokban és a hangban, 
amellyel egy ember oltalmat kér, miután 
elhagyja az anyaméhet. A kicsi néha-néha 
még felsír, majd mély álomba merül. Ar-
cocskáját fi gyelem. Mintha el-elmosolyod-
na. Vajon mit álmodhat? Erdélyi szülőkkel 
ő családunkban az első pesti székely. Rövid 
idő, és a szülésznő elviszi tőlünk megmér-
ni. Magunkra maradunk. Máris hiányzik. 
Nincs többé élet nélküle. Vajon milyen 
lesz, amikor hazavihetjük? Egzotikusan, a 
folyam közepén indul majd a története. A 
folyam közepén, ahova most egyedül indu-
lok, miután elköszönök a feleségemtől. Le-
megyek a lift tel, majd mielőtt  autóba ülnék,
elsétálok a Természett udományi Múzeum 
felé, aztán kaktuszt veszek a Füvészkertben.
A Nagyvárad téren hiába robog el a Corsa 
előtt  a villamos, számomra most minden
áll. Az új életen gondolkodom. Biztosan 
alszik. A babák sokat alszanak. A bűntudat 
újra és újra előtör belőlem, miközben az 
M3-as bekötő felé tartok a nagykörúton.
Nem tudom, mennyi idő telik el, amikor 
megpillantom a Megyeri hídról a szélesen
hömpölygő folyamot.  – Szia! – szólítom 
meg. – Pár nap, és érkezik egy új lakó hoz-
zád. – Ugye, nem fogadod gyáván?

MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR

Új szigetlakó – szigetnapló
(Murányi Sándor Olivér – Regényrészlet)
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Programajánló

Időpont Program Helyszín

november 9.  / 18:00 Találkozás Vámos Miklóssal Rendezvényközpont

November 11. / 18:30 KönyvtárMozi - Utószezon Karinthy Ferenc Könyvtár

november 15. Idősek napja Rendezvényközpont

November 19. / 17:00 Szent Domokos és a Domonkos Rend - Kostecki Andzrej OP előadása Karinthy Ferenc Könyvtár

December 9. / 18:30 KönyvtárMozi - Hangyaboly Karinthy Ferenc Könyvtár

december 1. Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 5. Mikulás Bocskai tér

december 8. Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 15. Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 22. Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 23. Mindenki karácsonya Bocskai tér

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
 18:45 – 20:15  ...........................................  Jóga – Székely Erika

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
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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. ftőrmStrehó Zoltán r. ftőrm
06-20/310-9128

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413

06-26/301-74306 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

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

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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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:

N
O

V
E

M
B

E
R

Dátum Kedd

November 5. Kommunális Zöld

November 12. Kommunális –

November 19. Kommunális Zöld

November 26. 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

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

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
Kiadó albérletet keresek 10 éves kislányommal, hosszú 
távra, külön álló házrészt (szoba, konyha, fürdőszoba). 
Pócsmegyer és Szigetmonostor előnyben, de Surány I. és 
II. is szóba jöhet. Ház körüli munkába be tudok segíteni, 
esetleg egy egyedül élő idős hölgy mellett, külön bejára-
tú lakrésszel. Elérhetőségem: 06 30 442 6970

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

• Füvesítés

• Növényültetés

• Permetezés

• Telektisztítás

• Fűkaszálás

• Fakivágás

• Zöldhulladék elszállítás

Minden, ami kert!

Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba

Tel.: 06-20 8228502

e-mail: csaba.csereklye@gmail.com
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Nehéz eltölteni pár napot Pócsmegyeren, 
és Surányban, akár az utcákat, akár a szán-
tó- földeket vagy a Duna mentét járjuk, 
hogy ne találkozzunk ezzel a társaságot 
kedvelő madárfajjal. Att ól, hogy esetleg 
nem fi gyelünk rájuk vagy hangjukról nem 
ismerjük fel őket, azért ott  vannak.
Mostanában ősz végén, tél elején az egyik 
legszínesebb hazai magevő madarunk csa-
patosan járja a határt, táplálékot és védett  
helyet keresve. A verébalkatúak rendjén 
belül a pintyfélék családjába tartozik.
A termete kisebb mint a verebeké, csőre is 
hegyesebb, fején a csőr körül a feje közepé-
ig piros, majd feje két oldala fehér, nyakán 
és fején fekete sávval. Szárnytollai eleje és 
vége fekete, középen élénksárga színű. Táp-
lálkozás és csoportos csapongó, hullámzó 
repülés közben gyakran csivitelve tartják 
egymással a kapcsolatot.
A hazai állományt az MME szakemberei 
6-700.000-re becsülik. A hazai madárgyű-
rűzők 1908-tól napjainkig, 110 507 pél-
dányt gyűrűztek meg, melyek közül bel-
földön 273 példányt külföldön 74 példány 
került kézre. Látható, hogy a hazai állo-

mány egy része ősszel elvonul, és hozzánk 
pedig észak felől érkeznek. A gyűrűzések 
alapján a legidősebb példány 9 éves és 21 
napos volt.
Akinek van madáretetője az helyezzen ki 
napraforgót, akinek nincsen, az legalább 
egy lapos edénybe tegyen ki ivóvizet. Bár 
elsősorban a földön szeretnek szedegetni, 
a netán ágra, oszlopra kihelyezett  madáre-
tető alatt  szedik fel a többi magevő madár 
által kiszórt szemeket. A verebek, zöldike, 
meggyvágó ugyanis gyakran kiszórja a 
magvak egy részét.
Ha azonban erre nincsen lehetőségük, ak-
kor a madáretetőkbe is berepülnek, és ott  
törik fel a magvak héját. Naponta kell in-
niuk, és az idei rendkívül száraz hetekben, 
minden elérhető vízre rájárnak. Tavasszal 
már márciustól vékony hangon énekel-
nek a hímek a gyümölcsfák ágain, vagy az 
utak mentén csipegetik az apró magvakat. 
Gyakori táplálékot jelentő növényeik, a 
mezei katángkóró, az aszat, a bogáncs ta-
valyi magvai. Majd hamarosan a pitypang 
fehér kis ernyőit bontogatják. Mindenkor 
az aktuális gyomok magvait fogyasztják. 
Mire megjelennek a nyárfák vatt ás virágza-
tai, a tojó megépíti apró ágacskákból álló és 
nyárfa vatt ával bélelt fészkét, a kiválasztott  
fa ágvégének sűrűjébe. A fészke említésre 
méltóan szép, de igen apró, úgyhogy, ha a 
kismadár beleül és költi tojásait, a feje és a 
farka kilóg belőle . A hím vidáman énekel-
ve kíséri és a többi tengelic hímmel szem-
ben tartja a territóriumát.  Az emberek kö-
zelségétől nem fél, szinte keresi az udvarok 
védelmét, mert az emberhez túl közel a 
szajkók, szarkák, varjak nem merészked-
nek. Ők jelentik talán a legnagyobb vesze-
delmet számukra. A macskák pedig az ágak 

legvégére nem képesek kimászni, valamint
gazdájuk amúgy is méretesebb táplálékkal 
eteti őket.
Életem során sokszor fi gyeltem meg őket 
különféle helyzetekben, de az eddig elmon-
dott akkal kapcsolatban kétszer voltam sze-
rencsés olyan költését megfi gyelni, amikor 
fészkét a házi szőlőlugas tetejébe épített e. A 
szőlőlugasnak van két oldala és egy teteje, 
melyen a vízszintes tartóléceket befutó sző-
lőben költött . A lugas magassága nem volt
több 2m-nél. Ha az ember 180cm magas, 
kezével a fészket könnyedén megérinthett e, 
és 25cm-ről nézhetett  a kotló tojó szemébe.
Az egyik lugas Lajosmizsén volt egy pan-
zióban, a másik Szardínia szigetén egy ma-
gánházban Fertiliában, ahol laktunk. Mind-
két esetben a lugasban álló asztal és székek 
alatt  ülő és beszélgető embereket megszok-
va élte mindennapi életét. Azért vigyáznunk 
kellett  felálláskor a hirtelen mozdulatokkal 
vagy ajánlatos volt az abroszt a lugason kí-
vül lerázni. Természetesen a védett  fajok 
közé tartozik, és természetvédelmi eszmei 
értéke huszonötezer forint.

BÉCSY LÁSZLÓ

Madarakról mindenkinek – a tengelic

bejár az etetőkbe

gyakran csapatosan járnaka fiatal még fakó színű

a keréknyomból is iszik egyike a legszínesebb kis magevőinknek



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 232019. november

A Magyar Posta Zrt. 
Szentendre településre

rész vagy teljes állásban, rugalmas 

HAJNALI HÍRLAPKÉZBESÍTÉSRE
(04:00 – 07:00 között)

kerékpározni, vagy motorozni tudó

munkatársat keres

ATÁRSAK JELENTKEZÉSÉT
IS VÁRJUK!

• 8 általános iskolai végzettség
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

• segédmotoros jogosítvány

Juttatások:

Pungor Mária - tel: (30)772-2848
E-mail: Pungor.Maria@posta.hu
Cím: 2000 Szentendre Kossuth Lajos utca 23-25.

sen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 

-
-

a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájáru-
-

tájékoztató menüpontjában.
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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.tt


