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Mi is a gazdagság? Nagy vagyon, sok ékszer?
Fel lehet-e fogni földhöz ragadt ésszel?
Mi az élet célja? Kincseket szerezni?
Eldugni más elől, hogy ne lássa senki?
Úgy hiszem, világunk sokkal szebb hely volna,
ha az ember léte nem a pénzről szólna,
nem gebedne bele senki a munkába,
s nem az “élne csak jól”, kinek lóg a lába.

A gazdagok szerint csak az a sikeres,
aki éjjel nappal milliókat keres.
S lám, ami a furcsa, a szegény is hiszi,
hogy majd sok munkával biztos sokra viszi.
Még a gyermeknek is folyton azt tanítja,
hogy a szép életnek tanulás a nyitja.
Ám aki dús gazdag, inkább mást tanácsol,
nem a tudós gazdag, – az, aki harácsol.

Nem kell megszakadni, sem a szánkat tépni,
mások hátán egyre magasabbra lépni!
Mikor magasan vagy, lezuhanni könnyebb,
mindent elveszítve hullhat majd a könnyed.
Hát mi a gazdagság? Nézzük józan szemmel!
Mikor felszabadult, és boldog az ember.
Az öröm forrása a szívünkből fakad,
sok-sok szeretett el tedd gazdaggá magad!

Tégy az emberekért, alkoss szebb világot,
műveld meg a földed, nevelj szép virágot!
Engedd, hogy mindenki úgy tegye a dolgát,
hogy megmutathassa jóember mivoltát!
Használja fel bátran fénylő tehetségét,
ne szorongva várja a munkaidő végét.
Mutassa mindenki, hogy mire is képes,
mihez van tudása, mihez kedvet érez.

Nem is tanítanék haszontalan dolgot,
elvont tudománytól egy gyerek sem boldog.
Olyat tanítanék, mihez kedvet érez,
ami közel állhat alkotó szívéhez.
A monoton munkát végezzék a gépek!
Robot robotoljon, ne rabszolga népek!
Az ember alkosson, szívét beleadva,
s lelje csak örömét a szép feladatban.

S aki alkotni tud, az tanítson mást is,
s olyan adja tovább eztán a tudást is,
mert csak egy módon tud fejlődni az ember,
ha megnyitja lelkét, s így él, szeretett el.
Hát, mi a gazdagság? Nehogy elfelejtsem,
a szép gondolatot sötét kútba ejtsem!
Bizony a gazdagság ma is azt jelenti,
ha egymásért élünk és nem ural senki.

Gazdagság az idő, s nem mérhető pénzben,
mikor a munkámban örömömet érzem,
látom kezem alatt  új életre kelni,
s hagynak teremteni, szépen remekelni.
Azt, amit teremtek, szívből adom másnak,
jövőnek alkotok, nem az elmúlásnak.
Adok is, kapok is, s közösen használjuk,
egymásért teremtve angyalokká váljunk!

Az igaz gazdagság ott  van a családban,
a közös percekben, békés boldogságban,
szeretet vízében merítkező szívben,
lélek-szivárványként oltalmazó ívben.
Megnő gazdagságunk mikor kiterjesztjük,
mikor nemzetünket magunk köré vesszük,
így alkotva népet, egy nagyobb családot,
gazdagítva ezzel ezt a szép világot.

Aranyosi Ervin

 Az igazi gazdagság
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Igazgatási szünet
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a képviselő-testület 114/2019. (XI.18.) Kt. határozata értelmében

a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal téli igazgatási szünetének időtartamak

2019. december 23-tól – 2020. január 3-ig tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, de ügyelet útján biztosítja a feladatellátást.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadás: 2020. január 6. hétfő

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása decemberben az alábbiak szerint változik:

december 6. péntek.............................................................k  8-16 óráig

december 13. péntek  ......................................................... 8-16 óráig

december 7. szombat és december 14. szombat a hivatal zárva tart.

Minden kedves ügyfelünknek áldott , békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Hirdetmény
Pócsmegyer Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

Közmeghallgatást tart
2019. december 13-án (pénteken) 18 óra kezdettel

Helye: Pócsmegyer Rendezvényközpont (Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27.)

Napirendi javaslat:

1./ A település gazdálkodása, aktuális pályázatok

2. /Helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok

Ezúton kérem a község lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy

a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.

Amennyiben lehetséges, úgy kérem az eredményes válaszadás előmozdítása érdekében, kérdései-

ket, javaslataikat a közmeghallgatást megelőzően – írásban is juttassák el hozzám. 

Levélcím: Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.

E-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu vagy onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Pócsmegyer, 2019. november 28. ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

 HVI VEZETŐJE



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2019. december 5

Folytatás az 6. oldalon »

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 79/2017.(VI.29.)
Ök.sz. határozatával arról döntött , hogy az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-
vény 55/B. § (1) bekezdésében rögzített  
jogával élve az önkormányzati adóható-
ságnál helyi adó és gépjárműadó vonatko-

zásában 90 napon keresztül folyamatosan 
fennálló tartozással rendelkező, 50 legna-
gyobb összeggel tartozó adózó magán-
személy és jogi személy nevét, lakóhelyét 
vagy székhelyét, és az adótartozás összegét 
féléves rendszerességgel a Pócsmegyeri
Kisbíróban közzéteszi.

A képviselő-testület felhatalmazta a jegy-
zőt a határozat végrehajtására.
A közzétételre jelenleg a 2017. évi CL. 
törvény 130. § (1) bek. alapján a 2019. 
november 15-én fennálló adótartozások 
tekintetében kerül sor az adóhatóság nyil-
vántartása alapján.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Adótartozók

Adózó neve Lakhelye Adótartozás összeg

1 Szabó Gábor 0000 28 Rue Des Tirailleurs, 2 546 087 Ft

2 Rigóné Kovács Mónika L 2017 Pócsmegyer, Rigó út 3.  912 895 Ft

3 PEIKER ÉS TÁRSA KFT. 1146 Budapest, Thököly út 66.  624 390 Ft

4 GOLD-X Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 2017 Pócsmegyer, Rigó út 8.  623 345 Ft

5 Kelemen György 2017 Pócsmegyer, Mély út 23.  623 305 Ft

6 Horváth Ferenc 2021 Tahitótfalu, Dózsa György út 62.  523 778 Ft

7 Éva Gilbert Camer 0000 Pócsmegyer,  417 150 Ft

8 Pap Krisztina 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 113.  390 000 Ft

9 Kovács Zoltánné 1039 Budapest, Madzsar J. utca 5.  326 648 Ft

10 Novák Mihályné 1071 Budapest, Peterdy utca 38.  243 000 Ft

11 Morvai Abigél 2017 Pócsmegyer, Dózsa Gy. út 15.  235 987 Ft

12 Tekes Tamás 2017 Pócsmegyer, Galagonya utca 9.  210 883 Ft

13 Farkas Csaba János 2000 Szentendre, Papszigeti út 10.  188 100 Ft

14 Ifj . Morvai József 2017 Pócsmegyer, Dózsa Gy. út 15.  182 762 Ft

15 Losonczi Benjamin 2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 72.  180 000 Ft

16 Balázs Győző 1065 Budapest, Podmaniczky utca 11.  166 301 Ft

17 Simionescu Gábor 1123 Budapest, Greguss u 12.  162 500 Ft

18 Tőke Ágnes 1013 Budapest, Attila út 31.  148 000 Ft

19 Bonczók Norbert 8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. utca 7.  139 500 Ft

20 Bugár Orsolya Viktória 2017 Pócsmegyer, Sziget út 42.  130 392 Ft

21 Dr. Móró Gábor 1112 Budapest, Menyecske utca 1.  112 500 Ft

22 Halák Miklósné 2017 Pócsmegyer, Sirály utca 12.  105 000 Ft

23 Sram János 2017 Pócsmegyer, Megyeri fasor 7.  101 600 Ft

24 Gábor György 2017 Pócsmegyer, Cseresznye út 1.  100 300 Ft

25 Eőry Botond Istvánné 2000 Szentendre, Vessző utca 8. 93 750 Ft

26 Soltész András 2017 Pócsmegyer, Vadaskert út 9. 93 687 Ft

27 Csuka Barna 2017 Pócsmegyer, Sziget út 42. 91 230 Ft

28 Papp Sándor 2017 Pócsmegyer, Domboldal utca 25. 83 175 Ft

29 Németh Tivadar 2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 26. 81 026 Ft

30 Magomedova Svetlana 1138 Budapest, Népfürdő utca 17. 81 000 Ft
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Adózó neve Lakhelye Adótartozás összeg

31 Tamásiné Czinege Orsolya Katalin 2017 Pócsmegyer, Leander utca 20.  80 692 Ft

32 Gaál Péter 2017 Pócsmegyer, Csendes út 19.  80 160 Ft

33 Mészáros Csaba 1138 Budapest, Népfürdő utca 17.  80 000 Ft

34 Bogdán Endre 2000 Szentendre, Rőzse köz 6.  79 500 Ft

35 Winkler Attila 2017 Pócsmegyer, Nárcisz út 22.  78 040 Ft

36 Böröcz László 2017 Pócsmegyer, Tulipán út 1.  76 847 Ft

37 Olár Ottó Károly 2113 Erdőkertes, Csíz utca 10.  76 500 Ft

38 Sóski Annamária 2163 Vácrátót, Petőfi  tér 25.  76 500 Ft

39 Királyné Kalocsa Annamária 2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 17.  76 500 Ft

40 Eged Enikő Katalin 1092 Budapest, Bakáts tér 8.  75 000 Ft

41 Melicher-Benedekffi   Barbara 2017 Pócsmegyer, Fecske út 15.  70 362 Ft

42 Pap László 2017 Pócsmegyer, Rozmaring út 5.  68 000 Ft

43 Szabó Monika 1158 Budapest, Őrjárat utca 45.  64 000 Ft

44 Takácsy Réka Lilla 1012 Budapest, Logodi utca 36.  63 000 Ft

45 Gresó Péter István 2017 Pócsmegyer, Duna sétány 10.  61 175 Ft

46 Gáspár Tibor 2017 Pócsmegyer, Dózsa Gy. út 4.  60 780 Ft

47 Mátrai Ágnes Lev 2030 Érd, Cankó utca 27.  60 000 Ft

48 Rasztik István 2017 Pócsmegyer, Sziget út 1.  59 500 Ft

49 Kis Jánosné 2017 Pócsmegyer, Körte utca 16.  57 404 Ft

50 Szabó András 1089 Budapest, Bíró L. utca 56.  52 000 Ft

» Folytatás az 5. oldalról

Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság (7 fő)
Elnök: Kocsis Marianna
Tagok:  dr. Szente Olivér
 dr. Szilvágyi Gábor
 Kajos Lászlóné
Nem önkormányzati képviselő tagok:
 Losonczy Zsuzsanna Ágnes
 Kökény Ákos
 Tamásiné Czinege Orsolya

Népjóléti Bizottság (5 fő)
Elnök: Kajos Lászlóné
Tagok: dr. Szente Olivér
 Kocsis Marianna
Nem önkormányzati képviselő tagok:
 Godawszky György
 Topits Judit

Oktatási-Kulturális és Sport Bizottság (5 fő)
Elnök: dr. Szente Olivér
Tagok: Kajos Lászlóné
 Mwajas Krisztina
Nem önkormányzati képviselő tagok:
 Szente Sándorné
 Bíró József

Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási 

Bizottság (5 fő)
Elnök: dr. Szilvágyi Gábor
Tagok: Mwajas Krisztina
 dr. Szente Olivér
Nem önkormányzati képviselő tagok:
 Rónaháty Zsófi a
 Fazekas János

Képviselő-testület bizottságai
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2019. (XI.11.) Ök. sz. határozatával

az alábbiak szerint választotta meg a Képviselő-testület bizottságainak elnökét és tagjait:
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„Mély fájdalommal és megrendüléssel
tudatjuk, hogy életének 71. évében el-
hunyt Karinthy Márton Kossuth-díjas
színigazgató, színházrendező, író, a
Karinthy Színház és ennek elődje, a Hö-
köm Színpad, alapító igazgatója, Ka-
rinthy Ferenc író fi a, Karinthy Frigyes
író unokája” – olvashatt uk november ”
6-án a Karinthy Színház közleményében.
A gyászjelentések ilyenek, tömörek, de
lényegretörőek. Egy élet nagyságát kell
bennük röviden megfogalmazni. A szavak 
mögött  persze történések és érzések, okok 
és okozatok húzódnak meg.
Karinthy Frigyes író unokája, Karinthy
Ferenc író fi a. Nehéz örökség vagy áldás
a Karinthy családba születni? Szinte min-
den vele készült interjúban előjön ez a kér-
dés. Ismert, elismert írók voltak felmenői,
akiknek munkássága magasra tett e a lécet.
Nem elégedhetett  meg a középszerrel egy 
ilyen a családban.
Karinthy Mártont a bizonyítási vágy haj-
tott a, hogy megfeleljen a nevének. Későn
érő művésznek mondta magát, és zavarta,
hogy az apja halála után teljesedett  ki a pá-
lyája. Túlzott an kritikusnak érezte ugyanis
az apját idegesítő magabiztossága okán,
csak Cini halála után előkerült naplókban
olvashatt a végül, hogy mennyire szerett e
és óvta őt.
A Karinthy Színház és ennek elődje, a
Hököm Színpad, alapító igazgatója.
Nem akart író lenni vagy költő, a színház
vonzott a. Gyermek- és ifj ú korában minden
szabadidejét színházban töltött e, volt olyan,
hogy egy nap három előadást is megnézett .
Megtehett e, beengedték bármely színház-
ba, az apja dramaturgként is dolgozott ,
mindenhol ismerték. Gyermekként színda-
rabokat mutatott  be barátaival a szüleiknek,
a szobája tele volt színházi plakátokkal. A 
főiskolán rendezőnek tanult, majd több vi-
déki és fővárosi színháznál dolgozott . Állan-
dó rendezője volt a Cimbora és a Telefere
című TV-műsoroknak is. 1982-ben alapí-
tott ák meg a Hököm Színpadot, ami a há-
ború után az első magánszínház lett . Nem
találta a helyét a színházi rendszerben, ezért
alapított  magának egy saját társulatot. Ne-
héz volt a kezdet, de nem adta fel. Előadáso-
kat tartott ak mindenütt , ahol lehetett , ahol
befogadták őket. A Karinthy Színház nevet
1987-ben vett ék fel, és ekkor kapták meg a

mai helyüket, az egykori Haladás mozi épü-
letét a Bartók Béla úton. A felújítást viszont
a vállalkozási alapon működő színháznak 
kellett  fi nanszírozni, a hatalmas banki köl-
csönt hosszasan fi zett ék. Karinthy Márton 
gyerekkorában saját színházat szeretett  vol-
na, és ez a vágya teljesült. Tulajdonképpen 
az álma ő maga volt, ami a darabválasztáson, 
a rendezéseken, a színészekkel való kapcso-
latán is látszódott . Polgári neveltetése, sok-
oldalú műveltsége, emberszeretete. Kicsi és
független színház, megtehett e, hogy a maga 
elgondolásai, értékei szerint formálja.  A 
színházban érezte ott hon magát, ott  lehe-
tett  megtalálni, és valóban gyakran látt uk 
az előadások szüneteiben, hogy a nézőkkel 
beszélget, mindenkire rámosolyog. Van 
még olyan színház, ahol a szünetben az igaz-
gatóval lehet beszélgetni? Úgy rendelkezett , 
hogy halála után lánya, Karinthy Vera és két

közeli munkatársa viszi tovább a színházat, 
„amely ezután is folytatni kívánja a Karinthy 
Márton által megalapozott  szellemiségű, 
polgári, szórakoztató színházat”.
Kossuth-díjas színigazgató, színházren-
dező, író. A magyar kultúra művelésének és
ápolásának elismeréséért járó legmagasabb 
magyar állami kitüntetés a Kossuth-díj. Ka-
rinthy Márton 2013-ban kapta. Az indok-
lásban benne volt a sajátos szellemiségű, 
nagy közönségsikernek örvendő színházi 
műhely létrehozása, három évtizedes veze-
tői és rendezői tevékenysége, írói munkás-
sága, a Karinthy-hagyomány és -szellemiség 
ápolása, továbbvitele. Valószínűleg senkit 
sem lep meg, hogy a díjjal járó jutalomösz-
szeget a színházra költött e. 
…életének 71. évében… Szeptemberben 
itt  volt nálunk, nagybátyjáról, Karinthy 
Gáborról beszélgett ünk a könyvtárban. Fel-
köszöntött ük a 70. születésnapján. Mindig 
örömmel jött  hozzánk, megkereséseimre 
rövid, frappáns válaszokat írt. Számon tar-
tott a könyvtárunkat, fontos volt neki. Bú-
csúzáskor említett em neki, hogy két éven 
belül újra hívom. Mosolygott . Ő tudta, 
hogy nagyon beteg, de nekünk akkor nem
tűnt fel. Ugyanolyan szellemes és kedves
volt, mint két évvel korábban, amikor a
megnyitón járt itt . Szerett em volna egy al-
kalmat, ami róla szól, és nem valamelyik 
másik Karinthyról. Sok kérdésem lett  volna 
hozzá. Gondolom, másoknak is.

SCHANDL ESZTER

Gondolatok Karinthy Mártonra emlékezve
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2019. október 14-én megtartott uk az őszi
taggyűlésünket, ahol köszöntött ük a 70 és
a 80 éves tagjainkat.
2019. október 19-én megtartott  Szüreti
felvonulásnak és Szüreti Bálnak nagy sike-
re volt. Az idősebb korosztály szerint ilyen
felvonulásra kb. 30 éve nem volt példa. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a lova-
soknak, hogy eljött ek és részvételükkel
megkoronázták ezt a régi hagyományt feli-
déző rendezvényt.
• Ifj . Pánczél János és családja,
• Borda Zoltán és családja. Külön köszö-

net Borda Koppánynak aki bemutatójá-
val elkápráztatt a a közönséget,

• Tahitótfalui Lovassport Egylet fogatai,
• Igricz Farm lovasai,
• Simándi Antal és lánya.

Továbbá szeretnénk megköszönni a SZIA 
táncegyütt es előadását. A lányok idén is
nagyon ügyesek voltak..

Békés és boldog karácsonyt 
kívánunk mindenkinek.

HORVÁTH ZSUZSA

FOTÓK: GYÍMESI JÁNOS

Nyugdíjas Klub hírei
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Szeptember 27-én délután a Barangoló
óvodában nagy volt a készülődés. Kicsik és
nagyok egyaránt izgatott an várták a nagy 
évnyitó rendezvényünket, az „ Almanapot”.
Az idei kicsit más, kicsit nyitott abb volt
mint az eddigiek, hiszen ezen a napon ün-
nepeltük óvodánk 15. születésnapját, s az
óvodába járó gyermekek családjain kívül
több vendégünk is volt: Német Miklós
polgármester úr, a képviselő testület tagjai,
volt óvodások és szüleik….
A gyermekeknek ez a mozgalmas délután
a szülőkkel való együtt  játszásról szól, kü-
lönleges körülmények között , hiszen csak 
nem minden család képviseltett e magát,
sokaknál a bébiktől a nagyszülőkig.

Minden évben megújulva, de az „Alma-
nap” lényegét szem előtt  tartva (játszva 
az egészséges életmódért) szervezzük e 
programot. Az idén is különféle ügyességi 
és kézműves játékok várták a résztvevőket.
Képes beszámolónk kis bepillantást ad az 
esemény hangulatából.

BOCS ÁGNES

Almanap a Barangoló óvodában

AAz alma-szlalom nem könnyű, de nekem sikerült!

AAnyával biztosan célba találok

Hajrá katica, hajrá kis kukac!

Ügyes lépegetők

Gyurmázni jó!
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Nem hiszem, hogy van olyan, aki ne ismer-
né Kajos Lászlóné Anit. Munkatársai
nyugdíjba menetelekor többek között  
egy szépen díszített  levélpapíron ezt írták:
„Az élet teljességét nem években mérik,
hanem örömben. Kinek-kinek annyit ér az
élete, amennyi örömet szerez másoknak”.
Anit bár mindannyian ismerjük, most a
vele folytatott  beszélgetés során még job-
ban magunk előtt  láthatjuk az embert.

– Engem leginkább az foglalkoztat,
honnan volt annyi erőd, hogy 28 éven
keresztül mindig fáradhatatlanul tett ed
a dolgod ott hon és a munkahelyeden, de
nemcsak tett ed, hanem a kötelességen
túlmenően segített ed a rászorulót?
– Édesanyám, aki Tahitótfalun élt,

ugyanilyen volt, 75 éves koráig dolgozott ,
gázcseretelepet vezetett . Édesapám is igen
mozgékony volt és szép kort élt meg. A 
másik ember iránti tiszteletet, szeretetet is
szüleimtől látt am, így ez számomra is ter-
mészetes volt. Mindez adott  nekem erőt
ahhoz, hogy mind hivatali munkámban,
mind magánéletemben is sokat tudtam
segíteni, örömet szerezni, vagy könnyíteni
a nehéz helyzetekben lévőkön és remélem,
hogy még sokáig tehetem.
1973. szeptember 10. óta vagyok állandó
pócsmegyeri lakos. Az első napon, amikor 
munkába indultam és beléptem a révre,
mindenki köszönt. Úgy éreztem: jó helyre
érkeztem és szeretni fogom minden percét
az itt  töltött  időnek Az itt  élő emberek köz-
vetlensége csak megerősített  abban, hogy 
nem csak egy jó férjet, párt választott am,
hanem egy kedves, szerethető települést is.
– Az érdekel, vajon csak a faluban élők-

kel volt ilyen közvetlen a kapcsolatod,
vagy a Surányban élőkkel is?
– A férjem itt  született , ezért nagyon sok 

ismerőse, barátja volt Surányban is, így 
szinte kezdett ől fogva sok családot ismer-
tem meg. A hivatalba lépésem kezdetétől,
1991-től kezdtem még jobban megismer-
ni Surányt, az utcákat és az ott  élő kedves
embereket.
Akkor még nem volt Kormányablak, tehát
minden lakcímet létesítő lakos hozzám jött  
bejelentkezni, így nagyon sokkal szemé-
lyesen találkoztam. Mindehhez hozzájá-
rult az is, hogy sok házaspárt én eskett em.
Szívet, lelket melengető érzés, amikor az

Irány Surány Fesztiválon rám köszönnek 
és hozzák a gyerekeiket megmutatni. Az
évek során a hivatali ismeretségből barát-
ság alakult ki.
Sok idős, magára maradt ember szorult se-
gítségre, ilyen esetben segített em számuk-
ra idősek ott honában megfelelő elhelye-
zést szerezni. Az ott honba kerülésük után
is gyakran látogatt am őket, azt akartam:
érezzék, nem felejtett em el őket, gondolok 
rájuk. Nagyon sokszor olyan problémával
kerestek meg, ami egyáltalán nem tartozott  
a munkámhoz, de tudtam és éreztem: azért
fordultak hozzám kérésükkel, mert bíznak 
abban, hogy találok megoldást, segítséget
számukra. Volt olyan eset, hogy valaki sírva

mesélte el, hogy tönkrement a mosógépe,
és nem tud újat venni. Éreztem, hogy ten-
nem kell valamit. Felhívtam a bátyámat és 
megkérdeztem megvan-e még a kamrában
a régi mosógépe, mert úgy emlékeztem 
tart ott  egy régi tárcsásat. Szerencsére még 
ott  volt, így hamarosan megkapta, és azóta 
is használja.
– Huszonnyolc év hosszú ilyen sok-

színű munkával. Mely eseteket tudnád
megemlíteni, amik érzelmileg leginkább 
megérintett ek?
– Nehéz erre válaszolni, mert a sok bol-

dog pár összeadása mellett  sajnos sokszor 
kellett  olyan anyakönyvi munkát végez-
nem, amit könnyek nélkül nem tudtam 
megcsinálni. Sok kedves ismerős, barát 
életét kellett  lezárnom. A legmegrendítőbb
talán az volt, amikor nagyon kedves baráta-
im 18 éves lányát kellett  anyakönyvezni. Ez
annyira megrendített , hogy én sem tudtam 
érzelmileg felülkerekedni, amikor jött ek 
bejelenteni.
Sok ötvenéves házassági évforduló meg-
erősítése közül is kiemelkedik, amikor a 
szülők semmit nem tudva lányaik szerve-
zéséről, úgy jött ek a Kollár házat megnéz-
ni, mint olyan házat, amit esetleg meg-
vásárolnának, ha tetszik nekik. Amint 
beléptek a feldíszített  terembe, ahol 
vártam őket, mindkett en sírva fakadtak 
a meghatott ságtól és csak annyit mond-
tak, hogy lányaiknak már megint sikerült 
meglepni őket.
– Még nem beszéltünk a sok rendez-

vényről, amiknek aktív szervezője voltál. 
Nekem többször nyílt lehetőségem arra, 
hogy együtt  készüljünk egy-egy nevezetes
alkalomra, így tapasztaltam a minden apró 
részletre kiterjedő fi gyelmedet, legyen dísz 
az asztalon, olyan ételt válasszunk, ami 
legalkalmasabb az időseknek, az abroszok 
szépek legyenek. Sorolhatnám még hosszú 
ideig mi mindenre terjed ki a fi gyelmed….
– A kérdésem az, hogy mely kiemelke-

dő eseményekre emlékszel a hosszú évek 
során?
Említést tett em már az Irány Surány Fesz-
tiválról. Az augusztus 20-ai futóverseny is 
mindig sok oda fi gyelést igényel és mindig 
öröm látni a célba érkező kipirult gyerekek 
arcát. Az idősek napja különösen a szívem-
hez nőtt . Számomra mindig öröm volt az 
idős emberekkel találkozni, az idősek nap-

Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
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jának megszervezése. Most is erre készü-
lünk. Sok kedves emléket őrzök, többek 
között  az egyik idősek napján Jáhner Vili
bácsival táncolunk, aki idén júniusban lett  
volna 100 éves.
A Mikulásvárás is sok odafi gyelést kíván:
tudnunk kell hány gyerekre számítunk, a
csomagba valók beszerzése, mert fontos a
minőség. A beszerzés után a csomagolás,
amit évek óta megszokott  csapat végez
gyors kezekkel.
Decemberben a Mindenki karácsonyának 
előkészítése, legyen gyertya, forró tea és
pogácsa.

Mindezek mellett  számos egyházi alkalom, 
szeretetvendégség előkészítésében, szerve-
zésében veszek részt, hiszen a férjem Kajos
László 30 éve presbiter az egyházban.
– Milyen érzéssel emlékszel és gondolsz 

kollégáidra?
– Az elmúlt 28 év alatt  valamennyi jegy-

zővel és polgármesterrel dolgoztam. Soha 
nem volt  problémám sem a vezetőkkel 
(talán eggyel) sem a kollégáimmal, de szív-
facsaró volt a mostaniaktól elválni!. Annyi  
tiszteletet és szeretetet kaptam tőlük, hogy 
a további életemben a családom mellett  
továbbra is ők töltenek be fontos szerepet.

Köszönöm, hogy megosztott ad velünk 
érzéseid, és gondolataid, úgy vélem olyan 
mintát láthatunk magunk előtt , amit jó, ha 
tükörként szemünk előtt  tartunk és igyek-
szünk gyakorolni. Ha mindez sikerülne is, 
akkor nagyot lépne előbbre a világ és az 
életünk.
– Kinek szeretnéd dobni a forró krump-

lit?
– Volt szomszédomnak, Fazekas János-

nak, hogy mint született  pócsmegyeri, ő is 
megismertesse velünk gondolatait, érzése-
it.

A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER

Munkaszüneti napok és ünnepek

Január 1. szerda
Március 15. vasárnap
Április 10. péntek
Április 13. hétfő
Május 1. péntek
Május 31. vasárnap
Június 1. hétfő
Augusztus 20. csütörtök
Augusztus 21. péntek
Október 23. péntek
November 1. vasárnap
December 24. csütörtök
December 25. péntek 

Szombati munkanapok

Augusztus 29.
December 12.

3 napos hosszú hétvégék

Május 1 – 3.
Május 30. – Június 1.
Augusztus 20 – 23
Október 23 – 25.

4 napos hosszú hétvégék

Április 10 – 13
December 24. – 27.

2020. év hosszú hétvégéi és szombati 
munkanapjai
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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 kitiltás-

ra az újságból. 
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelőssé-

get nem vállal. Szerkesztőségünk fenn-
tartja az írások szellemiségét nem érintő 

rövidítések és helyesbítések jogát.
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Odúkészítő workshop a Civilek há-
zában
2019. november 2.
Köszi, önkéntes! Egyesületünk idén elő-
ször szervezett  odú-, és madártetető-készí-
tő workshopot a surányi Civilek Házában. 
Nagyon sokan jött ek el és sok szép odút 
épített ek, a gyerekek és a játékos kedvű fel-
nőtt ek pedig vidám színekkel kifestett ék.
Reméljük, ezzel is hozzájárulunk, hogy 
lakóhelyünk madárbarát település legyen!
Köszönjük Antmann Istvánnak, Szilvágyi 
Gábornak, Schneider Balázsnak, Kökény 
Ákosnak a famunkát és a szakmai felügye-
letet, Várnoki Mónikának és Balogh Kata-
linnak a festés koordinálálását!

Faültetés és bozótirtás a liget téren
2019. november 9.
A tavaly ősszel elkezdett  Liget téri progra-
mot idén is folytatt uk: pótoltuk a nyáron 
kipusztult madárberkenyéket, az Eper és 
Fenyves utca között  is folytatt uk a mály-
vasort, új fákat és még néhány bokrot 
ültett ünk, bozótot irtott unk a Telekom 
háznál, és a tér másik végén, felszedtük a 
homokot a padka mellől. Az idő kegyes 
volt hozzánk, nem esett  az eső, és nagy 
örömünkre sok-sok gyerek is eljött ! Cso-
dálatos érzés volt, hogy negyven körül 
volt a létszám, és hogy ilyen sokat halad-
tunk! Feltett ük az egyik előző héten ké-
szült odút is.

Köszönjük mindenkinek, aki eljött ! Kü-
lön köszönjük Antmann Istvánnak a 
szállítást, Molnár-Zentai Orsolyának a 
vizet az ültetéshez, György Erzsébetnek a 
növényültetési útmutatót, Gombás Jenő 
alpolgármester úrnak, hogy az önkor-
mányzat autójával egész délelőtt  szállítot-
ta a zöldlombot, a Tamási családnak a trá-
gyát, Szilágyi Gabesznak a fűrészt, Bíró a 
lombseprűket és a gyerekeknek szánt kis 
kerti szerszámokat. Köszönjük Antmann 
Istvánnak a ginkgo bilobát, a dió-, tögy és 
tiszafa csemetét, amiket szintén elültet-
tünk. És nem utolsósorban köszönjük a 
Köszi nyári locsolócsapatának, hogy heti 
kétszer locsolták a növénykéket! 

Novemberi Köszi, Önkéntes! programok voltak

AA boldog odútulajdonosok

Gereblyézni jó!

AAz ültetésből a legkisebbek is kivették a részüket

AAz elkészült odúk egy része
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Karácsonyi villámbéke
Száz évvel ezelőtt , az első világháborúban
a nyugati fronton harcoló brit katonák 
Szenteste alkalmából rázendített ek és ka-
rácsonyi dalokat énekeltek egymásnak a
csatatéren. Másnap reggel váratlanul el-
hallgatt ak a fegyverek és a német katonák 
“Merry Christmast” skandálva előbújtak 
a lövészárkokból. A szövetségesek szeren-
cséjére ez nem egy trükk volt: több tucat
brit katona előmerészkedett , hogy viszo-
nozza a jó kívánságot: az ellenfelek kezet
ráztak, cigarett át és élelmiszert ajándékoz-
tak egymásnak, sőt, a semleges zóna egyes
területein még focimeccseket is tartott ak.
Később az1914-es karácsonyi fegyverszü-
net néven emlegett ék az eseményt mint a
háborús lovagiasság és a humanitás egyik 
utolsó szép példáját.

Illegális ünneplés Amerikában
1659 és 1681 között  az új-angliai Boston-
ban a karácsonyt ünneplő lakosokat öt
shillinggel büntett ék meg, a karácsonyo-
zást ugyanis a puritán hódítók megtiltot-
ták. Érdekes módon Jamestown település
pont egy ilyen puritán szellemű lakosának,
John Smith kapitánynak a fejében ötlött  ki
a tojáslikőr elkészítésének gondolata. (An-

golul a tojáslikőr eggnog, a nog szó pedig 
a grog kifejezésből ered, amit a rummal 
készült italok megnevezésére használtak.) 
A korai Amerikában annyira jelentéktelen-
nek számított  a karácsony, hogy a függet-
lenségi háború után a kongresszus nem is 
rendelt szabadnapot annak megünneplé-
sére. Sőt 1789-ben az első ülést pont kará-
csony napján tartott ák. Innentől egy egész 
évszázadnak kellett  eltelnie ahhoz, hogy a 
kongresszus szövetségi ünneppé nyilvánít-
sa a karácsonyt.

A Mikulás még Supermannél is
sebesebb
A Göteborgi Egyetem matematika tan-
székének vezetője, Stefan Remurell szá-
mításai szerint ha feltételezzük, hogy egy 
családban átlagosan 2,5 gyermek van, ak-
kor a Mikulásnak 152 millió ott hont kell 
meglátogatnia egy éjszaka alatt , azaz má-
sodpercenként 900-at. Az UNICEF ada-
tai alapján a világon nagyjából kétmilliárd 
gyermek él, de a Télapó nem látogatja meg 
a muszlimokat, hébereket, buddhistákat, 
így összesen csak 380 millió gyereknek 
kell ajándékot vinnie. A számításba a fi zi-
kusok is beszálltak: ha feltételezzük, hogy 
a házak száz méterre vannak egymástól, és 

a Télapónak időbe telik, míg megfelelően 
leparkol a szánnal, bemászik a kéményen 
és kiosztja az ajándékokat, akkor átlagos se-
bessége 90 ezer km/órára becsülhető, ami 
a hangsebesség több mint 250-szeresének 
felel meg. „Jó lenne tudni, hogy mi a titka
a Télapónak, mert ez átt örést hozhatna az 
űrkutatásban is” – nyilatkozta az  egyetem 
honlapján Maria Sundin, a fi zika tanszék 
docense.

Így született  a Csendes éj
A Csendes éj című éneket 1818-ban egy 
osztrák pap, Josef Mohr írta. A karácsony 
előtt i napon közölték vele, hogy a temp-
lom orgonája eltörött  és Szentestére nem 
tudják megjavítt atni. A pap bánatos lett , és
mivel a karácsonyt nem tudta zene nélkül 
elképzelni, úgy döntött , ír egy dalt, amit a 
kórus előadhat. A szöveg valójában már 
két évvel korábban elkészült, de Mohr 
csak az előadást megelőző Szentestén kér-
te meg Franz X. Grubert, hogy szerezzen 
dallamot és gitárkíséretet a sorokhoz. A 
karácsonyi szentmisére végül elkészült és 
az ausztriai Oberndorf bei Salzburg Szent 
Miklós-templomában csendült fel először 
a Stille Nacht.

FORRÁS: DIVANY.HU

Nélkülük most nem itt  tartanánk!
A program a „10 millió fa” projekthez kap-
csolódik, amelynek keretében a települé-
sünkön a következő években a lakosság-
számnak megfelelő 2600 fát szeretnénk 
elültetni. Projektvezető: Rónaháty Zsófi a.

Jótékonysági ruhavásár a Civilek 
házában
2019. november 10.
Egyesületünk jótékonysági ruhavásárt 
szervezett  a tiszavasvári Tiszta Bűdért 
gyerekcsapata javára. A vásárra kiváló mi-
nőségű, új vagy alig használt felnőtt - és 
gyermekruhákat hoztunk, érdemes volt 
vásárolni! A ruháknak nem volt ára, de 

azt kértük mindenkitől, hogy a kiválasz-
tott  darabokért dobjanak valamennyit 
az egyesület adománydobozába! A do-
bozban összegyűlt összeget a tiszavasvári 
gyermekcsoport karácsonyára fordítjuk!
Külön köszönjük a tahitótfalui Topán Ci-
pőbolt által adományozott  új cipőket és 
ruhákat!

TOPITS JUDIT

Érdekességek a karácsonyról

Rónaháty Zsófi a, a „10 millió fa” helyi projektve-
zzetője

AAz ültetésből a legkisebbek is kivették a részüket
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Megszületett  a jogerős környezetvé-
delmi engedély a nemzetközi kerék-
párút Dömös-Szentendre (szige-
tünkön is átmenő) 33 kilométeres 
szakaszára. Eszerint Kisoroszi-Du-
nabogdány között  és a Határcsár-
dánál épülhet kerékpáros-gyalogos 
híd, a kett ő között  a bringaút több-
nyire a gerincút közelében vagy 
mellett e halad.

A döntés sokak nemtetszését váltott a ki. 
A szigetmonostori Pólyi Krisztián pedig 
petíciót indított  a neten. A beadvány címe: 
Szentendre belvárosában épüljön az Euro-
Velo híd! (Lényegében a Pásztor révnél.) 
A címzett  Révész Máriusz, aki jövő májusig 
az aktív Magyarországért (korábban töb-
bek között  a kerékpározás fejlesztéséért) 
felelős kormánybiztos. Pólyi célja kétezer 
aláírás összegyűjtése. November 20-ai lap-
zártánkig 1010-en csatlakoztak. Közülük 
86-an pócsmegyeriek-surányiak, (A térsé-
gen kívülről viszont kétszer ennyien, 170-
en aktivizálódtak.)
A jogerős határozatot petícióval nem lehet 
hatályon kívül helyezni, de a megszólított  
politikus – aki maga is a déli, főtérinek 
emlegetett  hídváltozat híve, – feltehető-
en szimpátiával fogadja a civil kezdemé-
nyezést. Révész ugyanis a nyár közepén, 
amikor még – e sorok írója által beadott  
fellebbezés miatt  – nem volt meg a jogerős 
környezetvédelmi engedély, váratlanul 
egyeztetésre hívta az érintett  polgármeste-
reket a Várkert Bazárba, ahol a kormány-
biztos kezdeményezésére leszögezték: a 
szentendrei belvárosban tartják a legjobb-
nak a leendő hídhelyszínt. Tudva, vagy 
nem tudva erről, a másodfokon eljáró Pest 
megyei kormányhivatal – 34 oldalas ha-
tározatban indokolva – továbbtervezésre 
alkalmatlannak nyilvánított a a főtéri hídja-
vaslatot.
A beruházó, az állami NIF Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. Kisbírónak írt 
válasza szerint a további menetrend a kö-
vetkező: az engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítt etésére majdan kiírandó közbe-
szerzési eljárás várhatóan jövő tavasszal 
zárul. „A nyertes ajánlatt evő tervezett en 
2021 elejére elkészíti az engedélyes terve-

ket, majd az engedély kiadását követően a
kiviteli terveket. A kiviteli tervek rendelke-
zésre állása esetén indítható a kivitelező ki-
választására irányuló közbeszerzési eljárás,
mely tervezett en 2022 tavaszán szerződés-
kötéssel zárul. A kivitelezésre tervezet-
ten 2022–23 évben kerül sor.” Ebben
a „tervezett ” ütemezésben az a bökkenő,
hogy egy múlt év végi kormányhatározat
47 kiemelt kerékpárút-szakasz fi nanszíro-
zására a 2019-2021-es évekre rendel csak 
forrásokat. A Dömös-Szentendre szakasz
költségeit nagyobb részben eleve a köz-
ponti költségvetés fi nanszírozza, kisebb
részben uniós forrás. A kivitelezés ké-
sőbbre tolódása azzal járhat, hogy az uni-
ós pénzt is hazai forrásnak kell felváltania,
amihez, persze, új kormányzati döntés kell.
Valami miatt ez az EuroVelo szakasz 
kevésbé sietősnek látszik a többinél.
Ha kormányzati prioritás lenne, akkor 
ugyanolyan, nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt besorolást kapott  volna, mint
a hálózat többi része. 2017 januárjában
kormányhatározat „hívta fel” a fejlesztési
minisztert, tegyen erre javaslatot február 
végéig. A kiemelt státuszból máig sem lett  
semmi. A határozat azt is tartalmazta, hogy 
a bringaútnak Kisoroszi és Szigetmonostor 
között  a szigeten kell haladnia. Meg kellett  
vizsgálni a két híd akkor 3,4 milliárd forint-
ra taksált többletköltségének a forrásait. A 
vizsgálat két évbe telt, tavaly decemberben
jelent meg a fi nanszírozást 2019-2021-re
ütemező, fent említett  határozat. Külön ér-
dekessége, hogy a felsorolt 47 bringaút-sza-
kasz között  szerepel a két híd megépítése,
és a Dömös-Dunabogdány szakasz fi nan-
szírozása, de a hozzájuk csatlakozó szigeti
kerékpárút építése kimaradt belőle. Tehát
ennek a határozatnak az alapján lesz két

kerékpáros híd, de csak a hagyományos út-
vonalakon lehet feljutni rájuk. Természete-
sen annak, aki gyalog vagy bringával jár, ez 
is óriási előrelépés lenne a révekhez képest.
A beruházás fontos fázisa a környezetvé-
delmi engedély megszerzése, ami a NIF-
nek mostanra sikerült. Nem hallgatható
el, hogy ebben az eljárásban – mint a be-
vezetőben említett ük – fellebbezőként 
részt vett  jelen sorok írója. Így a részletek 
ismeretében tudok beszámolni az engedé-
lyezési eljárásról. A NIF fent idézett  nyilat-
kozata szerint jelenleg az építési engedély 
megszerzésének előkészületeinél tartanak, 
ennek volt a feltétele a jogerős környezet-
védelmi engedély, amelyet első lépésként
egy előzetes környezetvédelmi vizsgálati 
eljárás előz meg. Ennek keretében a Pest 
megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hiva-
tala 2018. februári határozatában részletes 
hatástanulmány készítését írta elő. Ezt a 
határozatot – mint a beruházás hatásterü-
letén élő állampolgár – megfellebbeztem.
Hiányoltam azt az előírást, hogy a rész-
letes vizsgálatban elemezzék a meglevő
– Szentendre-Leányfalu – kerékpárúthoz 
való kapcsolódást, és hogy vessék ösz-
sze a környezet terhelése szempontjából 
azt a lehetséges nyomvonalat is, amely a 
Határcsárda mellett i hídhoz csatlakozva 
a túlparton éri el Szentendrét. A közmeg-
hallgatásra beadott  írásos észrevételemben 
felvetett em, hogy a környezet terhelése
szempontjából akár a meglevő kerékpárút 
végpontjához is csatlakozhatna a híd, azaz
Pócsmegyer és Leányfalu között . Ez eset-
ben az autóskomp és a gyalogos-kerékpá-
ros híd nem egymás szomszédságában, 
hanem egymástól 2 km-re lenne. A tavaly 
május végén kiadott  jogerős engedély any-
nyiban megváltoztatt a a határozatot, hogy 

EuroVelo kerékpárút a szigeten
Pillantás a hídról
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a jobb és a bal parti nyomvonalváltozatok 
korrekt összevetését írta elő. A 400 oldalas
részletes hatástanulmány ezt teljességgel fi -
gyelmen kívül hagyta, ráadásul továbbra is
azt a legdélebbi hídváltozatot emelte ki 
a leginkább környezetbarátnak, amelynek 
a megépítése – a tanulmányt idézve –
„jelen formában a 123/1997. korm.
rendelet 5. melléklete alapján nem
lehetséges, mivel a híd vízbázisvédelmi
belső védőterületet érint. Viszont bizonyos
munkálat és engedélyezési terv elkészítése
alapján tovább tervezhető a hídhely.” Arra
céloztak, ha néhány vízmű-kút megszűn-
ne, akkor nem esne a vízbázis védőöveze-
tébe a hídfőhöz vezető út. A határcsárdai
változatnál nincs ilyen megszorítás, ráadá-
sul természetvédelmi szempontból sem
rosszabb, mint a petícióban megcélzott  dé-
lebbi változat. Olcsóbb is lenne: a hatásta-
nulmány 100-650 milliós különbséget ír a
főtéri hídváltozatokhoz képest. A nagyobb
összeget valószínűsíti, hogy ha mégis át-
mehetne a vízbázison a déli hídhoz vezető
út, akkor több száz méteren lábakra kelle-
ne emelni. (A meglevő jobb parti bringaút
feljavítása és a helyenként teljesen új pálya
építése között i költségkülönbözet nem
is szerepelt a változatokat összehasonlító
elemzésben.)
A hatóság a hatástanulmány eff éle hiá-
nyosságait zokszó nélkül tudomásul vett e,
azt sem hiányolta, hogy elmaradt a jobb

és a bal parti változatok előírt, korrekt ösz-
szevetése környezet- és természetvédelmi 
szempontból. Úgyhogy újra fellebbeztem. 
Ezútt al egy kisoroszi magánszemély is ezt 
tett e. A hatóság az elsőfokú eljárást több 
helyen jogsértőnek találta és – helyett e – a
bevezetőben említett  új „végső” határoza-
tot hozott .
Azt a célt, hogy Pócsmegyeren le-
gyen gyalogoshíd ebben az eljá-
rásban nyilván nem lehetett  elérni, 
elvégre a már említett  2017. januári kor-
mányhatározat kifejezett en Szigetmo-
nostor és Szentendre között i hídról ren-
delkezik. Hogy a lehetséges változatok 
közül melyik a jobb a pócsmegyerieknek, 
az egyéni élethelyzetektől, közlekedési 
szokásoktól függ. A törvények – egyelőre 
– megadják azt a jogot, hogy aki érintett , az 
ügyfélként beavatkozhat a környezetvédel-
mi engedélyezési eljárásba. A többi érintett  
véleményének megismerése – elvileg – a
tervezési folyamat része volt. 
A petíció célja egyértelmű: a rendszeres au-
tóhasználók szeretnék elkerülni a dugókat 
a 11-es úton. A főtéri híd megépülése ese-
tén ez egyszerű: vesznek egy olcsó használt 
autót, amivel 15-20 perc alatt  Surány, Ho-
rány, illetve a két ófalu bármely pontjáról 
a hídfőhöz érnek, majd a túlpartra sétálva 
beülhetnek ott hagyott  másik, „igazi” ko-
csijukba. Természetesen sokan ehelyett  az 
onnan bő negyedórás gyaloglással elérhető 

HÉV-et vagy buszt választanák, amit tehát
összességében 30-40 perc alatt  elérnének. 
Ez utóbbi megoldás 10-20 perces különb-
ség ahhoz képest, mintha Tahitótfaluból 
autózna valaki a 11-esen a HÉV végállo-
másig. Más közlekedési módokat választva 
viszont korántsem ilyen kedvező a déli híd.
Ha kizárólag autós szempont dönt a híd 
optimális helyéről, akkor nemcsak a Ha-
tárcsárdánál, hanem itt , Pócsmegyeren 
sem érdemes kerékpáros-gyalogos hidat 
építeni. hiszen ezzel sem lehetne megúsz-
ni az említett  dugót a 11-esen. Kapott  is
egyesektől hideget-meleget az előző kép-
viselőtestület, amiért pénzt szánt arra, hogy 
Leányfaluval egyeztetve kijelölje egy tanul-
mány a híd lehetséges helyszínét. (A túlpar-
ton a szemben levő focipálya alatt , ezen az 
oldalon a templom mellett . Ez a helyi építé-
si szabályzatba is belekerült: htt ps://drive.
google.com/fi le/d/1WLmtuYa6ZOXSG-
MqXf WZvLDfq JH4w7X9L/view) Eb-
ből egyhamar aligha lesz valóság, a legkö-
zelebbi elérhető változatnak a határcsárdai
helyszín tűnt. Amire van jogerős környezet-
védelmi engedély, ez elleni petíció, no meg 
jó adag késedelem a korábbi ütemtervhez
képest. Ami nem látható, az a hozzárendelt 
pénz forrása. Gyalogos-kerékpáros hídja-
inkról még jó ideig nem pillanthatunk le a
Dunára.

SZABÓ GÁBOR

Két tenger mossa
Az EuroVelo a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (ECF) védjegyoltalma alatt álló európai kerékpárúthálózat neve. A 16 út-

vonalból egyedül a 4632 km hosszú Nantes–Konstanca érinti Magyarországot, a 6-os. A mintegy 300 km-es Rajka-Bu-

dapest szakaszból egyelőre csak néhány rész készült el. Az ECF koordinálja a hálózat kiépítését, amelyhez a forrásokat a 

résztvevő szervezetek és kormányok teremtik elő. Magyarországon ennek kormányzati felelőse pillanatnyilag az innovációs 

tárca. Az EU-nak nincs EuroVelo támogatási kerete, de számos uniós programba illeszthető egy-egy bringaút-fejlesztés. A 

Dömös-Szentendre szakaszt a kormány két uniós forrásból (Versenyképes Magyarország, illetve a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs operatív programok) keretéből támogatja egy 2018-as kormányhatározat szerint. Hogy konkrétan mennyivel, 

az nem olvasható ki belőle, mivel a 12,7 milliárd forintnyi keret más útvonalak támogatására is szolgál. Az EuroVelo háló-

zat megkövetelt paraméterei: a bringaút legfeljebb 20 százaléka lehet burkolatlan, 3 kerékpáros sávnak kell elférnie rajta 

és egész évben használhatónak kell lennie. Természetesen az egyes országok nemzeti előírásainak is meg kell felelnie. A 

hivatásforgalomba illeszthetőségét a Tandem Mérnökiroda vezette konzorcium vizsgálta, a megvalósíthatósági tanulmány 

2015-re készült el. Ennek során egyeztették az érintettekkel azt a nyomvonalat, amely a Duna két oldalán, szigetünk érintése 

nélkül haladt. Ennek áthelyezése a szigeti polgármesterek kitartó lobbizásának köszönhető, ezért valami elismerés-, vagy 

köszönetféle eddig egyetlen facebook kommentben sem szerepelt.
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Szeretném felhívni a T. Olvasó fi gyelmét a 
Szigetmonostort és Szentendrét összekö-
tő, leendő híd kapcsán, a Tegyünk együtt  
a Pócsmegyer-Surányi közösségért Face-
book- csoport írásaira és az olvasók véle-
ményére, valamint a szomszédos Sziget-
monostor „Újságoló” c. lapjának októberi 
számában közölt, Rózsa József képviselő 
által jegyzett  „A hídról, a környezetvéde-
lemről, az emberekről, rólunk!” c. rövid, de 
annál velősebb írásra.
Azt remélem, hogy sikerül véleménynyil-
vánításra késztetnem Pócsmegyer-Surány 
lakóit és az itt  üdülőket egyaránt.

A közel és távolabbi jövőnket döntően 
meghatározza a szóban forgó híd jellege és 
megépítésének helyszíne. Az alábbiakban 
Rózsa képviselő úr cikkéből idézek:
„Először a tények nagyon röviden. A Szent-
endrét Szigetmonostorral összekötő köz-
úti híd megépítése szerepel a Megyeri-híd 
építési engedélyében. Az elmúlt években 
több bírósági ítélet megerősített e igényünk 
jogosságát. Ennek ellenére jelenleg nincs 
kormányzati szándék az építésre. Értem én 
és el is fogadom – a szigetre, hozzánk ven-
dégségbe járó vezetők magánvéleményét, 
de nem tudok azonosulni azzal, hogy hiva-
talban lévő vezető létükre semmibe veszik 
a bírósági ítéletet, a korábban meghozott  
állami döntést, mindezt a település lakói-
nak érdekeire hivatkozva… A békénket, a 
nyugalmunkat féltik, miközben nem vet-
nek számot nehézségeinkkel. Úgy vélem, 
hogy az Eurovelo6 átvezetése településün-
kön, majd a kerékpáros hídon át Szentend-
rére új helyzetet teremt…”

A továbbiakban az írás esszenciáját teszem 
közzé:
• A közúti híd megépítése szerepel a Me-

gyeri-híd építési engedélyében.
•  A szigetiek közúti hídra vonatkozó igé-

nyét bírósági ítéletek erősítik meg.
•     • Az állam semmibe veszi a bírósági íté-

leteket és mindezt a település érdekeire 
hivatkozva teszi.

•  Szigetmonostor és Szentendre belvá-
rosa között  kerékpáros-gyalogos hidat 
szándékoznak létesíteni.

•  A Megyeri-híd már megépült, az Euro-
velo6 és a két hozzá kapcsolódó híd a 
környezetvédelmi szabályok és a vízbá-

zis maximális védelmének fi gyelembe-
vételével meg fog épülni.

• Az „értünk aggódó” politikusok úgy 
gondolják, hogy az itt  élők számára oly 
fontos közúti híd nem kivitelezhető az 
előbbi elvek alapján.

• Miért nincs a közúti híd megépüléséig a 
szigetiek közlekedését segítő kompen-
záció?

• Ha tíz milliárdot szánnak a települések 
közt elosztani, hogy „megértőek” legye-
nek, miért nem inkább a hídra fordítják 
ezt az összeget?

• Az ide vendégségbe járó politikusok 
„megértenek” minket, aztán az „érde-
keinkre” hivatkozva megtorpedózzák 
szándékainkat.

Ami a személyes véleményemet illeti! Én 
közúti – híd párti vagyok most is, mint 
ahogy tizenvalahány évvel ez előtt  is az 
voltam. Amikor – annak idején – hivatalos 
helyen megkérdeztem, hogy miért nincs 
összefogás Pócsmegyer és Szigetmonostor 
között  a híd megépítését illetően, a nem hi-
vatalos válasz a következő volt: „Nem a mi 
ügyünk! Majd megoldják, ahogy jónak lát-
ják. Vagy maga Zoltán szívesen venné, ha 
mindenféle idegen járkálna a kertje alatt ?”
Igazán „konstruktív” hozzáállás! És tud-
tommal ma sem különb a helyzet. Bár a 
polgármesterek között  beszédtéma a híd, 
szakértői, testületi összefogás, együtt es 
fellépés a megvalósítása érdekében nem 
létezik. Ezt azért gondolom, mert amikor 
Rózsa képviselő urat személyesen meg-
kerestem, ő örömmel nyugtázta, hogy a 
szomszéd településről valaki érdeklődik a 
híddal kapcsolatos küzdelmeikről. Beszél-
getésünk során elmondta, hogy Szigetmo-
nostoron Ügyrendi Közlekedési és Kom-
munikációs Bizott ság működik, melynek 
ő maga is tagja. Örülne, ha Pócsmegyer 
újonnan megválasztott  testületének illeté-
kesei felvennék velük a kapcsolatot!

A híd ügye ugyanis nem kizárólagosan a
szigetmonostoriak problémája. Ezt min-
den józanul gondolkodó szigetlakónak be
kell látnia. „ A lakosság érdekeit az itt  lakók 
(üdülők), és szigeti önkormányzatok veze-
tésének szoros együtt működésével kell és
lehet képviselni. A nyilvánosság elvének 
érvényesítésével és az itt  élők aktivitásának 

igénybevételével kell súlyt képezni bár-
mely intézmény vagy szervezet ellenében. 
Kompromisszumokra törekvő eredmé-
nyes tárgyalásokban kell az érdekeinket ér-
vényesíteni.”(Idézet tőlem.) Szép feladat! 
Ha emlékezetem nem csal, az új testületi 
tagok kampány-szándékaitól sem áll túl-
zott an messze…
Valóságos térségi nyomást kell kifejtenünk 
egy közúti forgalomra alkalmassá tett  
Eurovelo híd megvalósítása érdekében, 
melynek szigeti hídfője Monostortól délre, 
a túlparti pedig a Postás strand és a Katonai 
Főiskola környékén lenne. Ez megkímélné 
Szentendrét az átmenő forgalomtól, és 
szabad utat jelentene a Bp. felé igyekvők-
nek. Hogy ez mit jelentene egy ingázni 
kényszerülő pócsmegyeri lakosnak? Szá-
moljunk! Csak Pócsmegyer és Szentendre 
között , havi húsz munkanapot fi gyelembe 
véve, hét literes fogyasztással kalkulálva azt 
kapjuk, hogy utasunk egy év alatt  240 órát 
tölt a kocsijában, ami harminc munkanap-
nak felel meg. Forgalmi dugók rossz köz-
lekedési viszonyok kizárva! Ez alatt  9600 
kilométert tesz meg és az autója 600 liter 
üzemanyagot fogyaszt. Ezért a mai árakon 
kb. 231000 forintot fi zet. És mindezt csu-
pán Pócsmegyer-és Szentendre között !

Ki mondja ezek után, hogy a mi érdekünk 
az, hogy ne legyen hidunk? Még az sem, 
akinek megtérítik az üzemanyag fogyasz-
tását, hisz évente 240 órát ücsörög az au-
tójában. Talán csak az képes ilyen okos-
ságokra, aki kocsija tetején kék villogóval 
igyekszik Bp. felé a 11-es úton, hogy bok-
ros teendőinek eleget tegyen? Az érintett  
önkormányzatok bizonyára tudják kiről 
(kikről) van szó. Én csak sejtem. Még-
sem lépnek fel egységesen. Pedig többféle 
megoldás adódik, hogy a szigorú környe-
zetvédelmi előírások betartásával jogos 
jussunkhoz juthassunk anélkül, hogy a víz-
bázis ennek kárát látná. Egyik ilyen, hogy a 
szigeten élők gyalogosan vagy kerékpárral 
is átkelhetnek, de lehetőségük van gépjár-
művel is átjutni a kártyával, sorompóval 
korlátozott  egysávos, váltakozó forgalmi 
irányú közúton. Sőt, az elektromos busz is 
a rendelkezésükre áll! Az idegenek a gya-
logos vagy kerékpáros lehetőség mellett  az 
elektromos buszjárat szolgáltatását vehetik 
igénybe. A megkülönböztetett  járművek 

Kedvező csillagállás mellett…
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Valami jót cselekednél az ünnepek 
alatt , de nem tudod, hogyan kezdj
bele? Akár egyénileg, akár másokkal
együtt  szeretnél jót tenni, a Hősök 
Tere Kezdeményezés összegyűjtött  
néhány tippet, amivel szebbé tehe-
ted mások számára az ünnepi idő-
szakot.

A jócselekedetnek rengeteg formája le-
het: az apró fi gyelmességtől kezdve a
másokért való kiállásig. A lényeg, hogy ne
csak gondolj rá, hanem tedd is meg! Hidd
el, minden apró tett  számít, amit máso-
kért teszel. Íme, néhány tipp, amivel az
ünnepek hétköznapi hősei lehetünk.
Apró ajándék idegeneknek: Készíts
karácsonyi üdvözlőlapot, mézeskalácsot
vagy aprósütit és add oda a buszsofőrnek,
ellenőrnek, pénztárosnak, takarítónőnek,
utcaseprőnek, stb. Gyakran észre sem
vesszük őket, pedig biztosan jól esik nekik 
is a dicséret és a fi gyelmesség.
Karácsonyi teázás: Szervezz a társas-
házban, lakóközösségben vagy munkahe-
lyeden karácsonyi teadélutánt. Beszélgess
az emberekkel, kérdezd meg tőlük, hogy 
vannak. Lehet, hogy régóta nem tett e ezt
meg senki.
Apró fi gyelmesség: Ha ismersz olyat a
környezetedben, aki egyedül tölti az ün-
nepeket, karácsony előtt  látogasd meg és
vigyél neki egy kis ajándékot.

Forró ital, tea: Sokan töltik az ünnepe-
ket az utcán. Segíts nekik forró teával, me-
leg élelemmel, egy apró ajándékkal, egy 
csomag mézeskaláccsal, takaróval, stb.
Csatlakozz egy segítő szervezethez:
Rengeteg jó ügy van és rengeteg szervezet, 
akik nap mint nap dolgoznak ezekért az 
ügyekért. Barátaiddal, kollégáiddal kezd-
jetek gyűjtésbe egy szervezet javára vagy 
csatlakozzatok egy meglévő kezdeménye-
zéshez, karácsonyi kampányhoz!
Ajándékvásárlás helyett : A családod-
dal, barátaiddal dönthett ek úgy, hogy 
ajándékok vásárlása helyett  az erre szánt 
összeget egy vagy több jó ügyért dolgozó 
szervezetnek adományozzátok. A jótett  
biztosan szép ajándék mindannyiótok szá-
mára!
Ha mégis ajándékot veszel: Sok olyan 
terméket találsz ma már, amiknek a meg-
vásárlásával jó ügyeket is támogatsz. Ha 
mindenképpen szeretnél ajándékot venni,
keresd ezeket a termékeket!
Ha nincs időd, de szeretnél segíteni:
A non-profi t szervezetek számára az egyik 
leghasznosabb segítség a pénzbeli támo-
gatás. Hidd el, bármekkora összeg számít, 
hiszen sok kicsi sokra megy. Ha egy forralt 
bor árát tudod rászánni, azzal is segítesz! 
Ha lehetőséged van, legyél rendszeres tá-
mogató. Ez a fajta támogatás segíti legjob-
ban a fenntartható működést! Már havi 
1-2 kávé árával is jobbá teheted a világot!

„Általában segítőkésznek tartjuk ma-
gunkat, de valójában sokkal többször 
gondolunk a jótett ekre, mint ahányszor 
cselekszünk is. A karácsonyt a szeretet 
ünnepének tartjuk: nem is kell jobb alka-
lom arra, hogy elkezdjünk tenni másokért. 
Mindegy, hogy egy apró gesztus vagy na-
gyobb segítség: az a fontos, hogy tegyünk 
önzetlenül egy másik emberért! Tegyük 
meg az első jótett et, a többi már könnyebb 
lesz, természetesebben jön majd. Mi az ösz-
szefogásban hiszünk, azt keressük, ami ösz-
szeköt és nem azt, ami elválaszt. Támogass 
minket vagy támogass egy másik jó ügyet! 
A lényeg, hogy ha van rá lehetőséged, te-
gyél! Ezzel minket is közelebb viszel ah-
hoz, hogy megvalósítsuk a küldetésünket” 
- nyilatkozta Horváth Judit, a Hősök Tere 
Kezdeményezés fundraising munkatársa.
A Hősök Tere kezdeményezés azért dol-
gozik, hogy minél többen merjünk tenni és 
kiállni egymásért. Hogy a cselekvő együtt -
érzés természetes legyen. Hiszen mindany-
nyiunknak jó érzés, ha tudjuk, hogy szá-
míthatunk egymásra. Nézd meg a Hősök 
Tere Kezdeményezés honlapján, hogyan 
támogathatod a munkájukat és hogyan 
válhatsz te is a hétköznapok hősévé. Ha pe-
dig van egy jótett ről szóló történeted, oszd 
meg másokkal Facebook-on vagy Instagra-
mon, és használd a #hetkoznapihosok és a
#merjtenni hashtageket!

FORRÁS: CSALADILAP.HU

Jót tenni mindig jó
A karácsonyi időszak tökéletes alkalom arra, hogy belekezdjünk

kivételt képeznek! Ezt a változatot nem én
találtam ki, de tetszik. Sok helyen bevált
módszer.

Tisztelt Olvasó! Ha most elengedjük ezt a
lehetőséget és nem fogunk össze a közúti
híd megépítése érdekében, a következő
100 évben sem lesz hidunk. Az egyetlen, a
tótfalusi 1914-ben épült. Gondolják meg!
Skanzenné, egyfajta zárvánnyá válunk,
ami mellett  elhalad az idő, pedig ékszer-
doboz is lehetnénk, kívánatos turisztikai
célpont, mely természeti adott ságait si-
keresen óvva a 21. században él, és ahol a
helybéli lakosság nem szenved a ráerősza-
kolt korlátozásoktól. Ragadjuk meg a ked-
vező lehetőséget!

A csillagok állása kedvezőnek látszik. Az 
októberi választások után változott  az érin-
tett  önkormányzatok összetétele. Szent-
endrén új polgármestert választott ak, új 
szereplők kerültek a Fővárosi Vízművek 
igazgatóságába, és ami a leglényegesebb, 
Bp. volt főpolgármesterét a miniszterelnök 
az országos közlekedési és közszolgálati 
infrastruktúra fejlesztéséért felelős minisz-
terelnöki megbízott jává nevezte ki. Hogy 
mi lesz a feladata? Az érintett  a következő-
képpen válaszolt: „A közlekedést nem kell 
különösen részletezni, felteszem, a MÁV, a 
Volánbusz, a Budapestet érintő elővárosi 
közlekedési rendszer. A közszolgáltatások 
körében víz, gáz, csatorna, távközlés és ezek 
körében létesítendő műtárgyak.”

A hidak, alagutak, felüljárók… mind 
műtárgyak. És Tarlós István technokrata 
gondolkodásmóddal megáldott  mérnök, 
aki most „beköltözött ” a miniszterelnök 
előszobájába. Nagyobb esélyt nem is re-
mélhett ünk volna. Őt kell megnyernünk!
Úgy gondolom, Tarlós úr hiúbb ember 
annál, mintsem hogy veszni hagyjon egy 
ilyen szép feladatot.

Tőlem hívhatják akár Tarlós-hídnak is azt a 
hidat, csak már látnám! Az idő sürget, mi-
előbb döntésre kell jutnunk!

Köszönöm, hogy meghallgatt ak.
DR. BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN
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– Felkötöttem volna magam, ha Er-
délyben maradok – mondja nagyobbik 
öcsém, miután a kisebbik öcsém mellé 
migrált Londonba. Azóta csak egyszer 
látogattak meg a Duna közepén. Az első 
években még hazajöttek, hogy nyáron 
testvéri legyezőtúrára menjünk Boszni-
ába, Szlovéniába, Horvátországba. Aztán 
már évente egyszer sem akadtak hazaút-
jaik. Arról nem beszélve, hogy a Pó folyó 
és a Csernovka-ág helyét számukra át-
vette a nagyváros, ahol azóta is zenész-
ként szeretnének érvényesülni.
Ezért kell nekem Szendrei Levente térítő 
beszédeit hallgatnom horgászat közben 
a testvéri viccek és nevetések helyett. Az 
elején nagyon megviselt, hogy itt hagy-
tak. – Hármunk közül egyedül neked 
van egyetemi diplomád. Egyedül te nem 
tanultál meg zenélni. És te vagy a legte-
hetségtelenebb, úgyhogy maradj ma-
gyar író. – fejtette ki nagyobbik öcsém 
dölyfösen.
Nem tudom, mennyire számolt vele, 
hogy nemigen tudnak labdába rúgni 
a londoni pop-piacon. Nem tudom, 
bánja-e ott belül, hogy feláldozta közös 
horgászatainkat egy remélt művészi ér-
vényesülésért, ami azóta is várat magára. 
Jelenleg kobozzal zenél, és kelet-euró-
pai elemekkel próbálja eladni dalait, de 
negyven felett még mindig nem történt 
áttörés, akárcsak kisebbik öcsémnél, aki 
nem sokkal a kiköltözése után elment 
egy lokálba, ahol minden népből felirat-
kozhattak a dobosok tíz perc szólóra, ám 
mielőtt ő sorra került volna, az előtte do-
boló színes bőrű olyan taktusokat ütött, 
hogy kisebbik öcsém hamar hazaszaladt, 
hogy kisírja magát albérletében. 
– Mit akarsz: hátvédnek lenni a világvá-
logatottban vagy csatárnak a nagygalam-
bfalvi Izzadságnál? – próbálta vigasztal-
ni nagyobbik öcsém, akinek mindenhez 
van egy csípős hozzászólása. Kisebbik 
öcsém így aztán horgászbot helyett 
újra kezébe vette a dobverőket, és ren-
dületlenül játszik a hittel, hogy egyszer 
úgyis bejön a projekt, ami igazi siker 
híján állandóan átalakul, és amihez az 
első években szervesen hozzátartozott 
a vendéglátói munka – ha a két fiú las-

sabban mosogatott az újonnan jelentke-
ző indiainál, kegyetlenül kirúgta őket az
arab tulaj, folytathatták más étteremben
a mosogatást, ott viszont ugyanaz várta
őket a felvételnél: le kellett mosogat-
ni hajnali ötkor az indiait. Nem csoda,
hogy több Erdélyből érkezett barátjuk 
feladta, és hazaköltözött pénz és hírnév 
nélkül. Öcsémék továbbra is kitartanak,
így tudom, hogy léteznek, de megesik,
hogy hónapokig nem beszélünk. Az ele-
jén nem vettem a kezembe horgászbo-
tot, mert rájuk emlékeztetett, és rosszul
éreztem magam, amiért nem cseréltem
föl Kelet Európát a működő társadalom
kedvéért, ahol nagyobbik öcsém szava-
ival élve: „rend van, mint a Temzében,
ahonnan nincs hallopás”.
Ezzel szemben a Dunában nincsen hal.
Vagy csak nem találom őket harmadik 
éve. Veszélyes, ha az ember háztulaj-
donossá válik . A kert olyan marasztaló
erővel bír, mint a londoni mosogató-
gép. Észre sem veszem, és eltelik otthon
a nap, amelynek végén lusta vagyok ki-
menni a folyampartra, miközben látom,
ahogy a kertem mellett vonulnak el a
nyaralók biciklivel, kajakkal, csónakkal
és egyéb hobbieszközökkel.
A Szentendrei-sziget az a hely, ahova
más nyaralni jön. Fürdőhelyen lakha-
tok, mégis majdnem ugyanolyan ha-
szontalan dolgokkal telik az időm, mint
a nagyvárosi mosogatás, amiből a pénz
fele albérletre megy. Pedig itt nem lehet
unalmasan élni.
Vagy mégis? Az unalmas élet nem hely-
függő. Gyávaság-függő. Nem tudom,
ki jön majd öcsémék helyére Erdélybe,
de egy biztos: az ott élő másfél millió
magyarból mára már nyolcszázezer, ha
maradt. Magam nem tekintem kilógó-
nak, mert majd minden hónapban ha-
zamegyek pár napra, hogy medvelessel
szakítsam meg a dunai harcsakeresést.
Ilyenkor fájnak szülővárosomban a te-
rek, az utcák, az épületek, mert minde-
gyik arról mesél, hogy milyen önfeled-
ten járt-kelt köztük a három fiú.
Egy hét után pakolok is vissza a folyam-
ra, hogy folytassam vele a párbeszédet,
bár nincs itt olyan rend, mint a Tem-

zében. Ez jutott nekem önsajnálat nél-
kül: a dunai szél a sirályokkal, a nyári 
szigeti kánikula, amelyben Borsodival 
hűsöl az árnyékban Zsoci, a révész, és 
pénzt kéreget a Coop-nál Király. Pócs-
megyerről több nyugdíjas csak aznap 
utazik, amikor megjön a nyugdíj fővá-
rosi lakcímükre. Ezt a szomszédomtól, a 
nyolcvanöt éves Jucika nénitől tudom, 
aki szintén Romániából jött, de még 
negyvenben gyerekként anyjával és a 
három testvérével, amikor a magyarok 
megkapták Erdély felét. Jucika néni 
anyja, mintha érezte volna, hogy kicsi 
lesz a magyar világ , átköltözött a négy 
gyerekkel Nagymarosra. 
A román katonaságnál tiszti rangban 
szolgáló magyar férj egy évvel később 
követte őket. Így létrejöhetett a csa-
ládegyesítés. Jucika néni velem ellen-
tétben nagyon ritkán jár Erdélybe. 
Érthető, Budapesten élte le az életét 
textilipari minőségi ellenőrként Imre 
bácsival, aki a tavaly halt meg, és akihez 
éppen én hívtam a mentőt. Öcsémék 
gyerekszobai szomszédságát a két idős 
ember jelenléte váltotta fel, akik közül 
már csak Jucika nénit pillantom meg a 
túlsó kertben, amint tesz-vesz a régi tár-
gyak között. 
Néha áthívom ebédre. Nagyon kedves, 
leszedi kertjéből a legszebb virágokat, 
csokorba köti őket, vasalt kék inget 
vesz, úgy érkezik, és mesél, miközben 
elé teszem a Királyhágón vásárolt ró-
kagombából készült tokányt. Története 
nagyban hasonlít az enyémre: eljöttünk 
– nagyváros helyett falura. – Lejöttem 
az életről – mondja. Vajon öcsémék ezt 
gondolják rólam? Én fordítva látom. A 
közös horgászatokról ők hiányoznak, 
nem én. Ők azt nézik, mi érdekli az 
embereket. Én azt nézem, mi érdekel 
engem. Ők emberekkel barátkoznak. 
Én egy folyammal. Londonban lehet 
dobbantani. Popra. Pócsmegyeren le-
het dobni. Harcsára. 

London vagy Pócsmegyer?
(Murányi Sándor Olivér – regényrészlet)
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Madáretetőink egyik gyakori látogatója
a csuszka. Érkezésekor az etetőn levő ci-
negék többnyire elrepülnek, ha pedig nem,
a csuszka elzavarja őket. Serényen kapkodja
fel a napraforgó szemeket, s egyszerre töb-
bet, de többnyire kett őt visz el a csőrében,
hogy egy közeli fa kérgének repedéseiben
vagy más, megfelelő résben elrejtse azokat.
A rejtekhelyeire nagyrészt emlékszik is, így 
a téli, ínséges időszakban van honnan pó-
tolni a szegényes táplálékkínálatot. Ismerik 
ezt a szokását a széncinegék is, ezért meg-
történik, hogy az elrejtett  napraforgómag 
a cinegék begyébe kerül. Persze, jó néhány 
eldugdosott  mag a helyén marad, s tavasz-
szal napraforgók nőnek ki a fák kérgéből.
Madarunk elég tetszetős kinézetű. Valami-
vel nagyobb testű a széncinegénél, fejteteje
és háta kékesszürke, torka fehér, alsó teste
vörhenyes fahéjszínű, az alsó farkfedőkön
fehér csepp alakú foltokkal. A csőr tövétől
a szemen keresztül a fültájékig fekete sáv 
húzódik. A szemek sötétbarnák, a csőr sö-
tét szaru szürke, erős, mint a harkályoké,
farka rövid, és ellentétben a harkályokkal
és fakuszokkal, nem használja támaszko-
dásra. A lábak, a testhez képest igen na-
gyok, jó alátámasztási felületet nyújtanak 
a testnek. Lábujjai is másként állnak, mint
a harkályoké, mivel a legtöbb madárhoz
hasonlóan három ujj előre, egy pedig hátra
tekint. Nem véletlen az összehasonlítás a
harkályokkal, mivel a csuszka is többnyire
a fák törzsén és ágain keresi a táplálékát, de
ő arra is képes, hogy fejjel lefele futkosson
a fatörzsön. A hím és a tojó eléggé hasonló
színezetű, de a hímek színei kifejezett eb-

bek, testoldalukon és az alsó farkfedőkön a 
vörhenyes szín erősebb, élénkebb.
A csuszka odúlakó madár, mindenütt  elő-
fordul, ahol fészkelésre alkalmas odút ta-
lál, kezdve a települések zöld övezeteivel, 
folytatva a sík-és dombvidéki lombhullató
erdőkkel és befejezve a hegyvidéki fenyve-
sekkel. A legészakibb területek kivételével
egész Európában előfordul, de él Észak-Af-
rika egyes részein, valamint Kis-Ázsiától 
egészen a Csendes-óceánig is. Állandó ma-
darunk, a párok télen is együtt  maradnak, 
s a fészkelő helyüktől nem kóborolnak túl 
messzire. Territoriális viselkedésűek, vagy-
is a fészek körül akár egy-két hektárnyi te-
rületet is erőteljesen védelmeznek a fajtár-
sakkal szemben.
A csuszka rovarevő madár, költési időben 
a lombozatban élő mezeipoloska-lárvák és 
különböző hernyófajok a fő táplálékai, de 
a táplálékvizsgálatok elárulták, hogy mege-
szi a bogarakat, legyeket, pókokat, hangyá-
kat is. Ősszel és télen, amikor az állati ere-
detű táplálék megfogyatkozik, bogyókat és 
magvakat is elfogyaszt. Ilyenkor fi gyelhető 

meg a már fentebb említett  raktározási ösz-
töne.
Költési ideje elég korán elkezdődik, néha 
már februárban kiválasztja a költésre al-
kalmas odút. Az odúban költő kis énekes-
madarak közül a csuszka kezd legkoráb-
ban költeni, néha már márciusban lerakja 
tojásait. A csuszka által elfoglalt odút már 
messziről fel lehet ismerni, mivel az odú 
nyílását sárral leszűkíti annyira, hogy épp 
csak beférjen rajta. A fecskékkel ellentét-
ben a sarat nem csak tapasztja, hanem erős 
csőrével össze is dagasztja olyan egységes 
és kemény állományúvá, hogy száradás 
után csak vésővel választható le. Az odúba 
fészekanyagként fakérget, háncsot és leve-
leket hord, különösen kedveli a barkócafa 
pikkelyesen leváló, vékony kérgét. Elfoglal-
ja a mesterséges odút is.
A fészekalja 6-9, fehér alapon vörösesen 
pett yezett  tojásból áll, amelyeken, az utol-
só tojás lerakása után, csak a tojó kotlik. Bő 
két hét után kelnek ki a fi ókák és jó három 
hetet töltenek a fészekodúban, majd a kire-
pülés után is sokáig együtt  marad a család.
Megtörténik, hogy június elején másod-
költésbe fognak.
Táplálkozásmódja miatt  erdőgazdaságilag 
jelentős faj, telepíthető 32 mm röpnyílású
mesterséges odúk kihelyezésével. Termé-
szetvédelmi értéke 25.000 forint.
Eddig Magyarországon 15 009 példányt 
gyűrűztek meg, amiből 2.151 példányt 
fogtak vissza. A legöregebb visszafogott  
madár 6 éves volt, a gyűrűzés helyétől mért 
legnagyobb távolság 87 km volt.

MOLNÁR LÍDIA

Madarakról mindenkinek – a csuszka

Csuszkafészek tojássalCsuszka fejjel lefele

Csuszka
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Programajánló

Időpont Program Helyszín

december 5. / 17: 00 Családi istentisztelet Református templom

december 5. / 17:45 Mikulásváró Bocskai tér

december 8. / 17:00 – 17:30 Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

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

december 14. / 15:00 Neked van sütnivalód? - adventi készülődés, kézműves vásár Rendezvényközpont

december 15. / 17:00 – 17:30 Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 16. / 18:00 Gyermekkarácsony Babtista Imaház

december 21. / 17:00 Adventi zenés áhítat Babtista Imaház

december 22. / 10:30 Karácsonyi-Gyermek -Istentisztelet Református templom

december 22. / 17:00 – 17:30 Gyertyagyújtás Rendezvényközpont - Napsugár tér

december 23. / 17:00 Mindenki karácsonya Bocskai tér

január 14. / 18:00 A varázslatos Szentendre -Török Katalin előadása Karinthy Ferenc Könyvtár

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
 14:00 – 17:00  .......  Családsegítő – K. Szabó Attiláné (Judit)
 16:30 – 17:30  ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 17:30 – 18:30  ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 18:30 – 20:00  ........ Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

K E D D

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

S Z E R D A

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

C S Ü T Ö R T Ö K

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

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

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

Nyitvatartás:

Hétfő:  ............................... 7:00 – 17:00
Kedd: ................................ 9:00 – 17:00
Szerda:  ...........................  10:00 – 20:00
Csütörtök:  ...................... 9:00 – 17:00
Péntek:  ............................ 9:00 – 13:00

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:

D
E

C
E

M
B

E
R

Dátum Kedd

December 3. Kommunális –

December 10. Kommunális –

December 17. Kommunális –

December 24. Kommunális Szelektív

December 31. Kommunális –

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:

Telefon: 06 (28) 561-200,

Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,

Honlap: www.zoldhid.hu

PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

RÉVÁTKELŐ MENETREND
Rudas és Társa Bt.,  Tel.: 06-30/202-2283

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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2019. december PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ24

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.
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Pócsmegyer Rendezvényközpont

ünnepi nyitva tartása!

2019. december 23-tól – 2020. január 3-ig

ZÁRVA
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Idősek napja a PRK-ban
Fotók: Gyimesi János
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Neked van
sütnivalód?

Keressük Pócsmegyer 
legfinomabb süteményét!

Hozd el kedvenc karácsonyi süteményedet 
2019. december 14-én a PRK-ba, 

ahol egy meghitt karácsonyváró délutánt tölthetnek el
kicsik és nagyok, fiatalok és szépkorúak, 

a sütemények és a kézműves ajándékok szerelmesei!

A közönség és a zsűri által legfinomabbnak ítélt sütemény 
készítői igazi karácsonyi meglepetésben részesülnek!

Nevezési határidő: 
2019. december 11. szerda 

Nevezni lehet: emailen (prk@pocsmegyer.hu), 
telefonon (26-200-013) vagy személyesen a Rendezvényközpontban!

Programok:
kézműves vásár, karácsonyi képeslap és viasz gyertya készítés a 

gyermekeknek, diafilm vetítés a könyvtárban, forralt bor és 
sütemény kóstolás továbbá kézműves foglalkozás 

a Köszi, Önkéntes! Egyesülettel

Időpont: 2019. december 14. 15:00-18:00 óra
Helyszín: Rendezvényközpont

Neked van
sütnivalód?
Neked van

sütnivalód?


