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Szabó T. Anna

Hallod, hogy pendül az ég? Jön a szél!
Zsendül a földben a nedv, fut a vér,
bizsereg a magban a lomb meg a fény –
túl vagyunk lassan a tél nehezén.

Olvad a hó, fenn fordul a nap,
kiböködi a hideg csillagokat,
döccen a vén Föld rossz kerekén –
túl vagyunk mégis a tél nehezén.

Jaj, milyen évszak! Hosszú, sötét.
Óvtuk az ott hon csöpp melegét.
Biccen az új ág, zsenge remény:
túl vagyunk, úgy-e, a tél nehezén?

Jön, jön a szél, friss föld szaga száll,
létre gyötörte magát a halál,
nincs lehetetlen, van te meg én –
túl vagyunk, látod, a tél nehezén.

Felhívás!
Február hónap során az orvosok és a védőnő már az új 
Egészségházban várják a betegeket és a kismamákat!

Az átköltözés pontos időpontjáról honlapunkon, a
Facebook oldalakon, illetve az orvosoknál tájékozódhatnak.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Pócsmegyer Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2019. november 
28-án rendes, nyílt ülést tartott. 
Az 1. napirendben tájékoztató hangzott
el az önkormányzat 2019. évi háromne-
gyed-éves teljesítéséről. A képviselők az
önkormányzat bevételei és kiadásai te-
kintetében kérdéseikre a testületi ülést
megelőzően tartott pénzügyi bizottsági
ülésen részletes válaszokat kaptak, a tájé-
koztatót elfogadták.
A 2. napirendben az Önkormányzat
2019. évi költségvetési rendeletének mó-
dosítását egyhangúlag elfogadták.
3. napirendi pontként az önkormányzat
2020. évi költségvetési koncepcióját tár-
gyalták. Elhangzott, hogy gondos terve-
zést igényel a jövő évi költségvetés. Meg 
kell határozni a prioritásokat, a pályázati
lehetőségeket rangsorolni kell. Elsődle-
gesen a kötelező önkormányzati felada-
tok ellátását kell biztosítani, ezen túl az
útfelújítások, útépítések esetében adódó
pályázatoknál a Nárcisz, Tulipán, Göd-
szigeti utak prioritást élveznek.
A 4. napirendi pontban beszámoló hang-
zott el a helyi adóztatásról, a képviselők a
beszámolót egyhangúlag elfogadták.
Az 5. napirendben a helyi adókról szóló
új rendelet-tervezet tárgyalása történt.
A tervezet adómérték emelést tartalma-
zott: kommunális adó tekintetében évi
17.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra, telekadóban
75 forint/m2-ről 100 forint/m2-re  tör-
ténő emelést, és bevezetésre került volna
az idegenforgalmi adó. A képviselő-testü-
let Németh Miklós polgármester úr igen
szavazata mellett 6 fővel tartózkodott,
így a tervezetet nem fogadta el, tehát
az adómértékek a 2020-as évben nem
emelkednek. 6. napirendben Klibán Zita
ügyvezető beszámolója hangzott el a Pro
Pócsmegyer Kft. 2019. évi tevékenysé-
géről, valamint a Pro Pócsmegyer Kft.
alapító okiratának módosítását szavazta
meg egyhangúlag a képviselő-testület. A 
módosításra új felügyelő bizottsági tag  
(Fazekas János korábbi képviselő helyére
dr. Szilvágyi Gábor képviselő került) és
a könyvvizsgáló személyének változása
miatt volt szükség, továbbá az ügyveze-
tői megbízatás időtartama és az osztalék-
előlegről szóló szabályozás került ponto-
sításra.

A 7. napirendi pontban a Dunakanyari 
Család- és Gyermekjóléti Intézményfenn-
tartó Társulás alapító okiratának módosí-
tását hagyta jóvá egyhangúlag a testület. A 
Társulás keretében működik a családsegítő 
és gyermekjóléti ellátás településünkön.
A 8. napirendi pontban tárgyalta a képvi-
selő-testület, hogy a Danubia Televízióval
történő együtt működési megállapodás 
keretében 820.000 Ft támogatásban része-
síti az önkormányzat a televíziót. A meg-
állapodás szövegének egy ponton történő 
módosításával testület egyhangúlag támo-
gatt a az együtt működési megállapodást.
9. napirendi pontban a Nyárfa sor útfel-
újításának kivitelezőjére kiírt beszerzési
eljárás indításáról, valamint a kivitelezésre 
beérkező árajánlatokat értékelő bíráló bi-
zott sági tagok személyéről döntött  a képvi-
selő-testület.
Utolsó napirendként az egyebekben el-
hangzott  a Fővárosi Vízművek tájékoz-
tatása, mely szerint a Mandula utcában 
található, tulajdonukban lévő két telken, 
az ott  található vízvezeték nyomócsövet a 
fák gyökérzete veszélyezteti, ezért a fákat 
az erdészeti hatóság engedélyével kivágják, 
és a területet befüvesítik. Elhangzott , hogy 
lakossági jelzés érkezett , mely szerint a Li-
get téren található játszótéren szükség van
egy a homokozót takaró ponyvára, és két 
játéktárolóra, továbbá jó lenne, ha lenne ott  
világítás is. Szó volt még a surányi Civilek 
háza használatáról, továbbá Gombás Jenő 
alpolgármester tájékoztatt a a testületet a 
Zöld Híd Hulladékgazdálkodási Társulás 
közgyűléséről, ahol új elnököt választott ak. 
Jáhner Gyula Ernő, Pócsmegyer legidő-
sebb lakosa a testülethez írt nyilatkozatával 
pócsmegyeri születésűként 1 millió forin-
tot kíván adományozni az önkormányzat-
nak, az új orvosi rendelőbe helyezendő 
defi brillátor készülék vásárlására. Az ön-
kormányzat vagyonáról szóló rendelete 

értelmében ekkora összegű felajánlás elfo-
gadásáról a képviselő-testületnek kell dön-
teni. Egyhangú szavazással, tiszteletüket és 
köszönetüket kifejezve a képviselők a fela-
jánlást elfogadták. 
A Képviselő-testület 2019. december 
13-án, a közmeghallgatást megelőzően
tartott a a 2019-es év utolsó, rendes, nyílt 
ülését. Az 1. napirendben a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló önkormányzati rende-
let módosításáról szavaztak egyhangúlag 
a képviselők. A módosítás kizárólag egy 
Pócsmegyer és Tahitótfalu között i külterü-
leti átsorolást érintett , mely adminisztratív 
okokból kimaradt a 2018 év végén történt 
HÉSZ módosításból, bár a testület már 
2016-ban támogatt a azt.
A 2. napirendben az önkormányzat 2020. 
évi belső ellenőrzési tervének elfogadásá-
ról döntött ek egyhangúlag a képviselők.
A 3. napirend során a képviselő-testület a 
2020. évi munkatervét fogadta el egyhan-
gú szavazással. A 4. napirendben a Zovika 
Kft . bérleti és étkeztetési szerződésének 1 
évvel történő meghosszabbításáról dön-
tött ek egyhangúlag. Így 2020-ban is a Zo-
vika Kft . látja el a településen az óvodai 
gyermekétkeztetést és a szociális étkezte-
tést. Az Egyebek napirendben egyhangú-
lag döntött  a képviselő-testület az Önkor-
mányzat és intézményei (Polgármesteri 
Hivatal, Barangoló Óvoda) dolgozóinak 
év végi jutalmazására szánt keretösszegről.
A képviselők 5 igen, két tartózkodás mel-
lett  döntött ek Németh Miklós polgármes-
ter 1 havi illetményének megfelelő összegű 
jutalmazásáról. A képviselő-testület a Szi-
geti Önkormányzatok Társulása (SZÖT),
valamint a Dunakanyar Tűzvédelemre 
és Kihelyezett  Mentőszolgálati Feladatok 
Ellátására Létrejött  Önkormányzati Tár-
sulás  (DÖT, mindkét társulás székhelye 
Tahitótfalu) felügyelő bizott ságaiba egy-
hangúlag Gombás Jenő alpolgármestert 
delegálta.
A testületi ülést követően közmeghallga-
tást tartott  a képviselő-testület, melynek 
jegyzőkönyvét az alábbiakban közöljük.
A jegyzőkönyvek, a helyi rendeletek, vala-
mint a képviselő-testület 2020. évi munka-
terve megtekinthetők a www.pocsmegyer.
hu oldalon.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA –
JEGYZŐ

Önkormányzati hírek
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Németh Miklós polgármester: Két vá-
lasztás is volt az idei évben. Ez komoly 
munkát tett  az önkormányzatra, viszont 
azt gondolom, hogy meg tudott  vele bir-
kózni a település. Több olyan fejlesztés is 
elindult, illetve folyamatban van, mely a te-
lepülés életét, jelenét és jövőjét jelentősen 
befolyásolja. A költségvetésünk az elmúlt 
8-10 éveshez képest nem sokat változott . 
Az adóbevételekkel, a kiutalt normatívák-
kal együtt  350 millió forintos a költségve-
tésünk. A megnyert fejlesztési pénzekkel 
együtt  ez már 870 millió forint. A lakos-
ságtól közel 110 millió forint adóbefi zetés 
érkezik. A kiutalt normatívák 150 millió 
forintot tesznek ki. Ezen túl vannak még 
egyéb bevételek, melyekből próbálunk 
gazdálkodni, fejlesztéseket, javításokat el-
végezni. Olyan fejlesztést, mely a lakosság 
számának növekedésével együtt  szükséges 
lenne, sajnos nem tudunk megtenni. Az 
elmúlt 5 évben 500 fővel nőtt  a település 
lakossága. Ennek lekövetése a jelen testü-
letnek is nagy munkát fog jelenteni. De 
azt mondhatom, hogy a választások előtt i 
nehéz időszakot most egy együtt működő 
munka követi.
2019. évben építményadó bevételünk 40 
millió forint körüli. Itt  1230 ingatlanról 
beszélünk. A telekadó 17 millió forint. 
A kommunális adóból 22 millió forint 
adóbevételt várhatunk. A gépjárműadó 
60 %-át az állam felé továbbítjuk. 9 millió 
forint van kiírva rá, és 16 millió forintot 
várunk összességében. Az iparűzési adó-
nak 27 millió forintos az előirányzata. Itt  
lesznek olyan cégek, mint a Takarékszö-
vetkezet, mely elment a településről, ezért 
náluk visszafi zetések lesznek. A késedelmi 
pótlék közel 1 millió forint. A talajterhelési 
díj nem népszerű, de kötelezően beveze-
tendő adónem volt. Szerencsére már so-
kan rákötött ek a csatornára. Bízunk abban, 
hogy a fenntartási idő végére meglesznek 
az indikátorok teljesítéshez szükséges szá-
mok. Két nagy beruházás fejeződött  be 
az idei évben. Az egyik az orvosi rendelő, 
mely esetében 2019. szeptember 30- án 
lezárult az építési napló. A használatbavé-
teli engedélyre várunk. Az orvosok átköl-
tözése a használatbavételi engedély meg-
érkezéséig nem történhet meg. Az OTP 
területi igazgatója a napokban volt területi 
bejáráson. A hitel felvételéhez kellett  meg-

vizsgálni a projekt jelenlegi helyzetét. A lá-
tott ak alapján azt mondták, hogy továbbra
is számíthatunk hitelekre. Sajnos azt látni
kell, hogy hitelek nélkül nem lehet fejlesz-
téseket végezni. 2020-2021 években ter-
veket szeretnénk készítt etni. Ahhoz hogy 
több pénzből gazdálkodjunk vagy hitelt
kell felvenni, vagy adót kell emelni. Előző
testületi ülésen javaslatot tett em a kom-
munális adó mértékének az emelésére.
A testületi tagok ennek megszavazásától
tartózkodtak. Megértem a döntést, de azt
gondolom, hogy a jövőben erre valamikor 
mindenképpen sort kell keríteni, mivel
nem lesz más forráslehetősége az önkor-
mányzatnak. Ahhoz, hogy utakat tudjunk 
karbantartani, építeni, hogy bölcsődénk 
legyen, hogy a lakossági igényeket kielégít-
sük pénzre lesz szükség. 7 éve nem történt
adóemelés. Önkormányzatok esetében a
rezsicsökkentés sem érvényesül.
A Megyeri fasor építése megkezdődött  
volna, de az új testület kérte a tervek át-
dolgozását. Ezáltal a Csillag téren lévő
körforgalmat egyszerűsítenénk, a vizes-
árkok burkolatát módosítanánk. Az út
szélességét csökkentve próbáljuk módo-
sítani a terveket, és ezeket megpróbáljuk 
elfogadtatni a támogatóval. Ez elviekben
költségcsökkentést eredményezhet, ami
az út hosszának növekedését eredmé-
nyezheti. A 3000 tonna mart aszfaltból a
gerincutakat szeretnénk megépíteni. Erre
már három alkalommal kértünk támoga-
tást. Sajnos ezeket még nem kaptuk meg.
A héten is voltam bent a Minisztériumban.
Remélem, hogy a kérelmünket újra fogják 
év végével bírálni. Az utak helyzete mindig 
kényes kérdés. Sajnos csak a legkritikusabb
szakaszokat tudjuk javítani. Sem a költség-
vetésünk, sem a megnövekedett  forgalom
mást nem tesz lehetővé. 6000-ről 7500-ra
emelkedett  a szigetre érkező gépjárművek 
száma. Ez még jobban igénybe veszi az uta-
kat, a károsodást pedig az önkormányzat
már nem tudja olyan intenzíven javítani,
ahogyan azt a lakosság elvárná. Kapunk 
jelzéseket, tudjuk, hogy ez a mi feladatunk,
foglalkozunk is vele annyira, amennyire azt
a lehetőségeink engedik. Testületi ülésen
beszéltünk már arról, hogy koncepciót
fogunk kidolgozni erre, de pénzt kell még 
találni rá. Éves szinten 17-18 millió forintot
költünk útjavításra. Ennél többet jelen álla-

potban nem tudunk tenni.
Vízszikkasztó árkok tervezése kapcsán el 
kell mondani, hogy a tervek igazodnak a 
jövőbeni útépítésekhez. Az árkok műkö-
désével kapcsolatban nagyon sok kritikát
kaptunk. A tervezés során nagyon sok 
mindennek meg kell felelni. A hatóságok 
mondják meg azt, hogy mi a jó. Azt lehet
látni, hogy vannak pontok, ahol nehezeb-
ben működik a rendszer. Ezeket megpró-
báljuk felülvizsgáltatni a katasztrófavéde-
lemmel, megbeszéljük velük, hogy milyen 
módosítások tehetők. Ebben mindenkép-
pen kérném a lakosság türelmét. Bízom 
abban, hogy kapunk pénzt arra, hogy úgy 
meg tudjuk építeni ezeket az utakat, hogy 
irányított  lefolyással az árkokba folyjék 
a víz. Az árkok karbantartását az önkor-
mányzat vállalja. Ezt a katasztrófavédelem 
folyamatosan ellenőrzi.
Az iskola a PRK-ban már két éve műkö-
dik, ezért a tankerület minden hónapban 
500.000, forint+ Áfa összeget fi zet az ön-
kormányzatnak. Reméljük, hogy ha lejár 
ennek az épületnek a fenntartási időszaka, 
akkor 8 osztály tanulhat majd itt . Az épület 
kiváltására már előzetes tárgyalásokat foly-
tatunk. Erre azért van szükség, mert most 
az látható, hogy iskola építésére nem írnak 
ki pályázatot. Jó lenne, hogy mind a 8 osz-
tály nálunk tudna tanulni. 
Nagyon fontos kérdés a szigeti közlekedés. 
A Volánnal próbálunk egyezkedni a járatok 
sűrűségét illetően, de sajnos azt mondják, 
hogy a települések között i járatok nem ren-
tábilisek. Ugyanez igaz a révközlekedésre 
is, amelyen hétvégén gyakorlatilag nincs 
utas. Folyamatosan szükséges pályázni 
azért, hogy a révközlekedés fent tudjon 
maradni. Bízom abban, hogy az idén be-
indult Surány – Felső-Göd révközlekedés
tud folytatódni. 9 millió forint támogatást 
nyertünk, de a vállalkozónak ennek ellené-
re folyamatos nehézséget jelent az, hogy a 
65 év felett iek után nem kap támogatást.
Meg kell jegyezni, hogy a révközlekedés 
nem önkormányzati feladat, azért, mert 
ez nem helyi, hanem helyközi közlekedés. 
Ezért ez állami feladatellátás alá tartozik. 
Sajnos a hajók minősége sem megfelelő, 
továbbá nincs személyzet sem.
A jövő évben lejár két pályázatunk. A klí-
mapark pályázat révén egy beruházási, fej-
lesztési területe lett  a falunak. 

Közmeghallgatás 2019. december 13.
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Most a lakosság részéről érkezett  kérdések-
re válaszolnék.
Bíró József úrtól kaptunk egy 11 pontból
álló kérdéssort.
– Kérem, hogy a következő kérdésekre
szíveskedjen választ adni a közmeghallga-
táson! Mikor lesz közterület-felügyelő a
faluban?
N. M.: – A hirdetés folyamatosan fel van
adva. Középfokú végzett ségű kollégát ke-
resünk, de azért a bérért, melyet köztisztvi-
selőnek fi zetni tudunk, nem nagyon jelent-
keznek.
– A felügyelő munkaeszköze lesz a Ford
vagy továbbra is Ön fogja használni? 
– Amióta megvásárlásra került a gépjármű,
többször ültem már benne. Kivitt em a kol-
légákat helyszínre, ahol hatósági eljárások 
vannak folyamatban és helyszíni ellenőrzés-
re volt szükség. A hivatalon belül más még 
nem akarta vezetni az autót. El kell ismerni,
hogy tökéletesen el tud menni minden te-
repen. Magáncélra az autót nem használ-
tam. Jelenleg 3480 km van az autóban. 
– Ameddig Ön használja a Fordot az
arányos költségtérítést milyen célra
ajánlja fel? 
– Ismétlem, magáncélra nem használtam
az autót. 
– Mikor lesz használható állapotban az
Egészségház? 
– Elmondtam már, hogy használatbavételi
engedélyre várunk. A vízügyön kívül min-
den szakhatósági engedélyünk megérke-
zett . Az engedélyt a szentendrei építésfel-
ügyelet adja ki. 
– Minden orvosunk vállalta az átköltö-
zést az új épületbe? 
– Igen, minden orvos vállalta, és nagyon
várják, hogy át tudjanak költözni.
– A patika marad a helyén? 
– A patika üzemeltetőjével már beszéltünk 
erről. Célunk egy jó megállapodás megkö-
tése, melynek révén az új intézmény közelé-
be tudna átköltözni a patika is.
– Örömmel vett em, hogy nyilvános lett  az
adósok listája. Mi lesz a következő lépés:
felszólító levél vagy behajtás?
– Természetesen az adós kollégák megtesz-
nek minden szükséges lépést. Folyamatos a
behajtás.
– A „Klímapark” fái eléggé gyenge álla-
potban vannak. Milyen terv van a cseré-
jükre vagy a növekedésük gyorsítására?
– A cseréjükre lehet terv, de a növekedésük 
gyorsításával kapcsolatban nem tudom
pontosan mire gondol. A fák a megfelelő
vízmennyiséget megkapják. A területet

„vízkelőnek” hívják, mely azt jelenti, hogy 
nagyon jó a vízmegtartó képessége. Egye-
lőre a fák cseréjére nincs pénzügyi fedeze-
tünk.
– Dönt-e az önkormányzat arról, hogy 
civil szervezetek Köszi!, Tipegők, stb./ 
térítésmentesen használhatják a Civilek 
Házát?
– Beszéltünk már erről. Az alpolgármester 
úr már felvett e a kapcsolatot ez ügyben a 
Köszi önkéntesekkel is. Ha szükséges, ez a 
lépés meg fog történni.
– Mi az Önkormányzat véleménye az 
Eurovelo hídhelyekről?
– Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben 
a legjobb döntést az érintett  önkormány-
zatok fogják meghozni. Ezt nem mi fogjuk 
eldönteni, csak támogatólag kapcsolódha-
tunk bele.
– Tesz-e lépést az Önkormányzat az 
Eurovelo nyomvonalának kijelölése ér-
dekében a Pócsmegyer-Surány területré-
szen?
– Az önkormányzat ezeket a lépéseket 
már megtett e. A Sziget út nyugati oldalán 
futna végig a kerékpárút. Ezáltal Surány IV-
ig meg lenne a biztonságos kerékpáros és 
gyalogos közlekedés lehetősége.
Bartha Dénes úr is küldött  kérdéseket.
– Az Akácos úton lévő „civilek” háza 
nevének megváltoztatása.(pl. Surány 
háza, stb.)
– Ez egy javaslat, mellyel a Kulturális bi-
zott ság tud majd foglalkozni.
– Mély utca két beszűkülő szakaszának 
kiszélesítése.
– Azt gondolom, hogy ott  át kell gondolni 
a kapubejárókat. Megpróbáljuk a jövő év 
elején a legjobb megoldást megtalálni.
– Tamásiné Czinege Orsolya Katalin 
adótartozó, hogyan lehet pont a Pénz-
ügyi-Településfejlesztési Bizott ság tagja?
– Amikor megalakult a testület és javasla-
tot tett ek a képviselők az ő személyére, ak-
kor ez a lista még nem volt nyilvános. Az 
adótitok miatt  a nyilvánosságra hozatalig 
erről nem tudtam. Azt gondolom, hogy itt  
a hölgy lelki világára van bízva az, hogy ezt 
hogy gondolja a továbbiakban.
Kökény Ákos helyi lakos:
– Én úgy tudom, hogy a hölgy már nem 
volt adótartozó, amikor ez kiderült.
Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző:
– Az újságban szereplő személyek, az ott  
megjelölt időpontban, 90 napon túli adó-
tartozók voltak.
N. M.: – Kaba Olívia az alábbi kérdést
küldte. 

– Szeretném megkérdezni, illetve választ 
kapni arra, hogy miért lett ek a Harmat 
u-ban az árkok kiásva, ha az út nem lesz 
megcsinálva?
– Az utca a gerincút hálózathoz tartozik. 
Ahogy lehetőség nyílik rá, ennek kiépítése 
megtörténik. Pontos időpontot azonban
nem tudok mondani. Az például egy jó 
lehetőség lett  volna, hogy a csatornázási
pénzeket ne a lakosok kapják vissza, ha-
nem ilyen célra legyen visszaforgatva. Ter-
mészetesen tiszteletben tartjuk az önkor-
mányzatok egyöntetű döntését. De ez 200 
millió forintot jelentett  volna.
Mwajas Krisztina képviselő:
– Én úgy tudom, hogy ezt a pénzt nem 
fordíthatjuk másra.
N. M.: – De, lehetett  volna, közvetlenül a
beruházáshoz kapcsolódó módon.
Kocsis Marianna képviselő:
– Mi úgy olvastuk, hogy nem lehetett  vol-
na csak projekthez kapcsolódó beruhá-
záshoz felhasználni, de útépítéshez nem.
N. M.: – Minisztériumi állásfoglalás szü-
letett  a témában. 5 önkormányzat társulási
tanácsa döntött  végül a visszafi zetés mel-
lett .
Topits Judit helyi lakos kérdése: 
– Tudomásom szerint 2020 végén jár le 
a kutak legalizációjának határideje. Se-
gítséget várnánk az önkormányzatt ól.
N. M.: – A Fővárosi Vízművek önkor-
mányzati tanácsadó testületében született  
egy olyan döntés, mely szerint megpróbál-
nak ebben majd az önkormányzatok felé 
segítséget nyújtani. Olyan vízmérnököket
ígértek, akik ezt a feladatot el tudják majd 
végezni. Jelenleg még hatásköri egyeztetés 
van a katasztrófavédelemmel is. Szeret-
nénk, és próbálunk is minden segítséget 
megadni majd ebben a lakosoknak.
Bertalan Éva

g
 helyi lakos kérdései: 

– Szerett em volna megkérdezni, hogy a 
tavalyi közmeghallgatáson kértük, hogy 
tetessenek egy buszmegállót a Megyeri 
fasor végére, hiszen Surány 1-ben is egyre 
több az állandó lakos.
– A gond az, hogy ehhez területet kell kisa-
játítani. Itt  az Eurovelo-t célszerű lenne 
megvárni. A testületnek egy belső szigeti
közlekedés kialakítására is van jövőképe.
– A Fenyves utca is járhatatlan a Megye-
ri fasor és a Csendes utca között . 
– Sajnos nagyon sok ilyen utca van. A kriti-
kus helyeken próbálunk mindent megten-
ni.

Folytatás az 6. oldalon »
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Még egy kérdés volt a Mély utcával kap-
csolatban. Molnár Györgyné azt kérde-
zi, hogy 
– miért nem lehet egyirányúvá tenni a 
Mély utat?
–  Ez elég érdekes kérdés lenne, hiszen ez az 
adott  településrész egyik legforgalmasabb 
része. Felmerült a járda kérdése is. Elsőként 
utak legyenek és aztán építsünk mellé jár-
dákat.
Scheuring István helyi lakos kérdése: 
– Szabályos-e egy üdülőterületen (és ál-
talában) úgy aszfaltutat tervezni, építe-
ni, hogy nincs járda? Mert az én olvasa-
tomban pl. a Megyeri fasor terve ilyen. 
Vélhetően a többi keskeny bevezető utcá-
ban sem lesz ez másként.
– A Megyeri fasor úgy lett  megtervezve, 
hogy a járda helye ott  van. Most a vizesár-
kok kapcsán új elképzelés merült fel, ennek 
megvalósulása esetén viszont nem lesz le-
hetőség járda kialakítására.
Gyimesi János helyi lakos kérdése: 
– Érdeklődöm, hogy hogyan tudja a falu 
lakosságának érdekeit képviselni olyan 
Pénzügyi-Településfejlesztési Bizott sá-
gi tag , akinek az Önkormányzat – vele 
együtt  az egész település felé – adótarto-
zása van? 
– Erre korábban már válaszoltam.
Kökény Ákos helyi lakos:
– A tavalyi év végén kértem, hogy a Sző-
lő utcát egy picit rendezzék. Az ígéret 
szerint ezt idén tavasszal megteszik, ez 
mégsem történt meg. A nyár folyamán 
több utcát is rendbe hoztak, de a Szőlő 
utca sajnos kimaradt. A Megyeri fasor 
Kislak és Galamb utca között i szaka-
szán több hatalmas kátyú alakult ki, 
azt jó lenne rendbe hozatni. Az Ági kö-
zért elé letett ék a komposok a konténert. 
Van-e lehetőség annak áthelyezésére?
N. M.: – Köszönöm a kérdéseket. Igyek-
szünk a Szőlő utcát rendbe tenni, de ha jól 
tudom, akkor több részén is volt már javí-
tás.
Kökény Ákos helyi lakos:
– Igen, két része is meg lett  javítva, csak 
pont az előtt ünk lévő rész nem.
N. M.: – A révház ügye az építés felügye-
letnél van.
Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző: 
– Eredeti állapot helyreállításra kötelezték 
az építt etőt, a Peiker és Társa Kft .-t. Mivel 

ennek önként nem tett  eleget, ezért a ha-
tározatot a NAV felé átadták végrehajtásra.
N. M.: – Az önkormányzat kártérítési pert 
nyert velük szemben. A konténer áthelye-
zési kérésüket jelzem a szolgáltató felé. Me-
gyeri fasoron levő útjavításokat pedig meg 
fogjuk tenni.
Horváth László helyi lakos:
– A Takarékszövetkezet kimenetelével 
megszűntek a bankautomaták. Erre 
azonban nagy szükség lenne. Én 1972 
óta tanított am Megyeren. Innen mentem 
nyugdíjba. 5 évig voltam itt  polgármes-
ter. Azt látom, hogy sok régi dolog visz-
szaköszön. Azt szeretném jelezni, hogy 
a Mély útt ól induló aszfaltút homokra 
lett  rárakva. Bihari úr, mint a Surányi te-
rületrészért felelős képviselő, intézte ezt. 
Az utca alatt  semmiféle alapozás nincs. 
Surány egy része a településünknek. An-
nak idején megkeresték a teleülést, hogy 
Budapest részére vizet vennének és ennek 
fejében ingyenes vízellátást biztosítanak 
a településnek. A területek kisajátítása 
után, már átalánydíj fi zetését kérték. 
Ezért nem voltak vízórák. Később már 
jött ek a vízórák is. Aki az esővizet be-
vezett e a csatornájába, hogy ne menjen 
be a víz az ingatlanára, ezt a vízművek 
engedély nélkül lefényképezte. Ezért bün-
tetést kellett  fi zetni. A csatornarendszert 
a község lakói hozták létre, azért a csa-
tornázási vállalat semmit nem tett . Úgy 
gondolom, hogy a Fővárosi Vízművek 
teljesen ránőtt  a fejünkre. A gátakat is 
lezárták. Nagyon mélyen kiszívták a 
sziget alól a vizet, ezért száradtak ki a 
diófák is. Régen 1 méteren már volt víz a 
kutakban, most olyan szinten van a víz, 
ahol a Pázsit szintje van. 1965-ben volt 
nagy árvíz. Csak azért beszélek ezekről, 
mert sok olyan dolog van, amit sokan 
nem ismernek. Én örülök annak, hogy 
van egy fejlődés a faluban. Az utak ál-
lapota biztos, hogy nagy probléma, de 
az itt  a faluban is az. Nagy feladat ez, 
nem is tudom, hogy bírja az önkormány-
zat. Ne legyünk telhetetlenek. Valahogy 
ki kell bírni. Ha valaki falura jön lakni, 
akkor annak számítania kell arra, hogy 
a szomszédban ugat a kutya, hajnalban 
kukorékol a kakas, vagy disznóól szagát 
hozza a szél.
N. M.: – A tegnapi nap folyamán, amikor 
az OTP területi képviselője kint volt, fel-

vett ett ük neki az ATM hiányát. A jövő év 
elejére kérték, hogy kérelmünket jutt assuk 
el hozzájuk. Energiaforrást kérnek, annak 
a díját ki fogják fi zetni. Tudjuk, hogy az 
automata hiánya óriási probléma sokak-
nak. Sajnos a csatornarendszert nem úgy 
tervezték, hogy az esővizet bele lehessen 
engedni. A Duna megközelíthetőségéhez 
egyszer szükséges bemenni a Vízművek-
hez, regisztráció miatt . Nekünk az a fela-
datunk, hogy az 1 %-on túl, a bányajára-
dékból is próbáljunk pénzt kérni. Ebből 
lehetne fejlesztéseket tenni.
Kiefer János helyi lakos:
– A Panoráma utcán még lépésben sem 
lehet közlekedni. A csatornázáskor az 
volt a feltétel, hogy annak befejezésekor 
eredeti állapotba állítják vissza az uta-
kat. A régi sem volt tökéletes, de jobb volt 
ennél. Én nem akarok aszfalt utat, csak 
vissza szeretném kapni azt a régi minő-
ségű földutat. Azt gondolom, hogy arra 
az önkormányzatnak lenne lehetősége,
hogy egy alapos gyalulást követően idő-
szakonként a gödröket betemesse, henge-
relje.
N. M.: – Kialakítunk egy koncepciót arra, 
hogy hogyan lehessen ezeket az utakat ja-
vítani, rendszeresen karbantartani.
Szalai Sándorné helyi lakos:
– Az Ady Endre utcában, előtt ünk, jár-
hatatlan az út esőzések idején. Illetve a 
Hunyadi utca felső szakasza is nagyon 
rossz állapotban van.
– A Hunyadi utcának azon szakasza félig 
Kövizig kezelésben van. Folyamatosan je-
lezzük ezt a problémát feléjük. Nem titok 
továbbá, hogy többen jelezték az ott  lakók 
közül, hogy szívesen hozzájárulnának egy 
esetleges útfelújításhoz. Meg kell nézni,
hogy milyen műszaki tartalommal, milyen
módon lehetne ezt megtenni. Itt  a járdát 
felfestéssel kellene megoldani mert a lejtést
a gát miatt  mindenképpen meg kell tarta-
ni. Az Adyban pedig ezen a részen ment a 
vizesárok. Vagy ezt kellene visszaalakítani, 
vagy az utca nyugati oldalán kellene meg-
húzni az utat.
Halmi László helyi lakos:
– Jelezni szeretném, hogy a Szigeti úton 
a padkák nagyon megemelkedtek.
N. M.: – Vas László úr felé a levelet elküld-
tük. 17-18 cm-rel magasabb a padka. Bár 
ott  van az árok, de még sincs a padka miatt  
vízlefolyás. Az látszik, hogy hiába jelezzük 

» Folytatás az 5. oldalról

Közmeghallgatás 2019. december 13.
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folyamatosan ezt a problémát, nem törté-
nik benne előrelépés.
Fehér Gábor Ott ó helyi lakos: 
– Van-e valami garancia, hogy a híd
és az Eurovelo út egyszerre épül meg? 
Vagy előfordulhat-e az, hogy az út nem
épül meg.
N. M.: – Sajnos semmi nem biztos. Fel-
világosítást nem kapunk. A településünk-
nek alapvető érdeke lenne, hogy meg-
épüljön az út. A mostani úton a gépjármű
és kerékpáros közlekedés egymás mellett  

nagyon sokszor balesetveszélyes. Sajnos 
konkrét és megnyugtató választ nem tu-
dok ebben adni.
Szabó Gábor helyi lakos: 
– A témában írtam egy cikket a helyi 
újságba. Forrás csak a két híd 2023-ig 
való megépülésére van. Az lenne a kér-
désem, hogy lesz-e olyan, amikor a tes-
tületi tagok vegyesen és nem elkülönülve 
ülnek majd?
N. M.: – A korábban megtartott  bizott -
sági ülésen például úgy ültek. Ha további 

kérdés nincsen, akkor mindenkinek kö-
szönöm, hogy elfáradt a közmeghallga-
tásra. 

Mindenkinek áldott , békés ünnepet sze-
retnék kívánni.

Miután több kérdés és hozzászólás nem 
volt, Németh Miklós polgármester 19 óra 
27 perckor a képviselő testületi ülést be-
rekesztett e.

Helyi adóval kapcsolatos határidők 2020-ban
Magánszemélyekre a kommunális-, építmény-, telek- és gépjárműadó, vállalkozásokra pedig az építmény, telek,
gépjármű és iparűzési adó vonatkozik.

2020.
február 15.

Iparűzési adó: KATA- alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, arról való lemondás
bejelentése.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifi zető (gazdálkodó szerve-
zet vagy vállalkozó bérlő) bevallása.

2020.
március 16.

Építményadó: az éves adó 1. felének megfi zetése

Telekadó: az éves adó 1. felének megfi zetése

Magánszemélyek kommunális adója: az éves adó 1. felének megfi zetése

Gépjárműadó: az éves adó 1. felének megfwizetése

Iparűzési adó: adóelőleg megfi zetése, KATA első részletének megfi zetése

2020.
március 20.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása és megfi zetése

(ha a bérlőnek nem kell bevallania)

2020.
május 31.

Iparűzési adó: – bevallás

– végleges adó és már befi zetett adóelőleg különbözetének megfi zetése

2020.
szeptember 15.

Építményadó: az éves adó 2. felének megfi zetése

Telekadó: az éves adó 2. felének megfi zetése

Magánszemélyek kommunális adója: az éves adó 2. felének megfi zetése

Gépjárműadó: az éves adó 2. felének megfi zetése

Iparűzési adó: adóelőleg megfi zetése, KATA második részletének megfi zetése

2020.
december 20. Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fi zetendő adó összegére

A tevékenység
befejezésének 

napját követő hónap
15-napjáig.

Ideiglenes iparűzési adó megfi zetése és bevallása.

A változás időpont-
jától számított 15 

napon belül.

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű

jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi adatokban történő változás, és minden olyan tény

vagy adat, amely az adózásra kihat).

Tulajdonszerzést 
követő 15 napon

belül.
Pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése.
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A sötét, hideg februári esték oldásaként 
néhány színes közösségi programmal ké-
szülünk.
Rutt kai Éva fi lmjeiből válogatt uk a Könyv-
tárMozi újabb sorozatát. Az utolsó két al-
kalomra ismertebb, kedvelt fi lmek kerül-
tek, az Egy pikoló világos (március 9-én) és 
a Butaságom története (április 6-án). A so-
rozat indítója (február 10-én) egy ritkán lá-
tott  fi lmszatíra, N. N. a halál angyala. Hers-
kó János utolsó alkotása 1970-ben készült. 
A fi lm elkészülte után az elismert rendező 
családjával együtt  elhagyta az országot, 
Svédországba disszidált. Búcsúlevelében 
többek között  ezt írta: „Egyszer dönteni 
kell: mi az, amit tud vállalni az ember, és 
mi az, amit nem. Mert különben csak nö-
vekszik benne az undor. Az undor önma-
ga és környezete iránt. És ez kicsinyes „el-
lendrukkerré” változtatja, így pedig tovább 
csinálni nem szabad.” A fi lm főszereplője 
Korin György népszerű pszichológus va-
lójában Herskó János alteregója. Magabiz-
tos, elért mindent, amit lehetett , a pályája 
csúcsán áll, mégis fél. Egy tévéműsorra ké-
szül, ami a negyven évesekről szólna. „Mi 
negyven és negyvenegynehány évesek 
olyan sokszor előztünk már szabálytalanul 
ebben az életben és olyan sokszor előztek 
meg már minket szabálytalanul és annyi-
szor ütköztünk már össze különböző bel-
ső és külső szabálytalanságok miatt , hogy 
azt hiszem, hogy most, amikor ránk vár a 
feladat, hogy a társadalomban vigyázzunk 
arra, hogy csak szabályosan előzzön min-
denki, itt  az ideje, hogy megnézzük, milye-
nek is vagyunk tulajdonképpen”- mondja a 
fi lm elején. Az első adás előtt  néhány órával 
azonban egy félreértés miatt  azt gondolják 
róla, hogy egy balesetben szörnyethalt. A 
meglepő hírre különböző féleképp reagál-
nak munkatársai, közeli ismerősei, de az 
igazi att itűdök akkor nyilvánulnak meg, 
amikor kiderül, hogy mégsem halt meg. 
Szövevényes fi lm, gyors ritmussal. A főbb 
szerepekben Gábor Miklóst, Törőcsik Ma-
rit, Rutt kai Évát és Darvas Ivánt láthatjuk, 
de még a mellékszerepeket is olyan nagy 
színészek játsszák, mint Pécsi Ildikó, Őze 
Lajos, Halász Judit, Sinkovits Imre. Az 
egyik kritikában kényelmetlenként jellem-
zik a fi lmet és valóban az. Talán azért, mert 
valós karakterek vannak a történetben 
és persze azért is, mert a fi lm tempója és 

dramaturgiája miatt  a néző fi gyelme nem
lankadhat, ha érteni szeretné, mi miért
történik. Mégis jó látni, hogy félévszázad-
dal korábban sem volt más a negyvenesek 
élete. Mind a három fi lmről elmondható,
hogy sajnos még nem újított ák fel őket
digitálisan, de igyekszünk a lehető legjobb
minőségben vetíteni. 
Az olvasás élmény és az élményeket jó
megosztani hasonlóan gondolkodókkal.
Ezen felbuzdulva olvasókört indítunk.
Alkalmainkon közösen kiválasztunk egy 
könyvet, amiről legközelebb, egy hónap
múlva beszélgetünk. Ennyi az elképzelés,
a részleteket az első találkozáskor megbe-
széljük. Várunk mindenkit szeretett el feb-

ruár 18-án (kedden) 18 órakor!
A Magyar Széppróza Napja alkalmából 
Mezey Katalin Kossuth-díjas író, az MMA 
Irodalmi Tagozatának vezetője lesz a ven-
dégünk. Huszonnégy évig volt Jókai Anna 
kiadója, szerkesztője. Ő olvasta először a 
kéziratokat, és vele beszélte meg az írónő, 
hogy mikor mit adjanak ki. Jókai Anna
2017 nyarán hunyt el. Halála után a tava-
lyi Könyvfesztiválra jelent meg Átvilágítás 
című utolsó könyve, ami visszaemlékezé-
seit tartalmazza. Mezey Katalin február 
28-án (pénteken) 18 órakor Jókai Anna
életéről, írásairól és barátságukról fog be-
szélni nekünk.

SCHANDL ESZTER

Gondolatok a könyvtárban
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December első hete nagy izgalommal telt
óvodánkban. Készültünk a Mikulás bácsi
érkezésére. A gyerekek verseket, énekeket
tanultak, voltak, akik le is rajzolták vágya-
ikat. Elérkezett  a várva várt nap. A csen-
gett yűszó jelezte, megérkezett  a Mikulás!
A gyerekek énekszóval, mondókával kö-
szöntött ék, majd csillogó szemekkel vett ék 
át ajándékaikat. 
Az adventi időszakban óvodánkban min-
den hétfőn közös adventi gyertyagyújtást
rendeztünk. Énekeltünk, verseltünk, ad-
venti történeteket hallgatt unk. Meghitt ,
szeretett eljes légkörben, minden hétfőn
egyre több gyertya  fényénél érezhett ék a
karácsony közeledtét. Az iskolába menő
gyerekek „körbenjáráson” vett ek részt. El-
látogatt ak a postára, ABC-be, a Polgármes-
teri Hivatalba, a Református lelkészhez,
és Feri bácsihoz, az óvoda konyhájára. A 
dolgozóknak kis ajándékaik mellett  áldott ,
békés ünnepeket kívántak.

SIPOS TIBORNÉ ÉS HANÓ KATALIN – ÓVÓNŐK

Mikulás és karácsonyvárás az óvodában
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Tavaly decemberben először került meg-
rendezésre a „Neked van sütnivalód?”
elnevezésű családi program a Pócsmegyer 
Rendezvényközpontban.
Felhívásunkra közel harminc ízletesebb-
nél ízletesebb süteménnyel neveztek be a 
sütni szerető jelentkezők. A süteményeket 
egy hét tagból álló zsűri kóstolta, értékelte. 
Minden indulónak apró ajándékkal ked-
veskedtünk, és a díjazott ak az eseményhez 
méltó díjakban részesültek.
Programunkat a fi nom sütemények kós-
tolása mellett  kézműves foglalkozások, 
diafi lm vetítés, és kézműves vásár színesí-
tett e.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a zsű-
ritagoknak, a Nyugdíjas Klubnak, a Baran-
goló Óvoda óvónőinek, Schandl Eszter-
nek, és a Köszi, Önkéntes! Egyesületnek a 
támogató segítséget.
Reméljük, hogy ezzel a kellemes délutáni 
programmal hagyományt teremtünk tele-
pülésünkön.

SZERVEZŐK

Díjazottak

I. helyezett:  Buvár – Baráth Anikó

Diós kocka – sütemény receptje

Hozzávalók:
Diós piskótához: 6 tojás, 15 dkg darált dió,
30 dkg porcukor, 2 evőkanál baracklekvár, 
9 evőkanál víz, 1 csomag sütőpor
Krém: 2 vanília pudingpor, 30 dkg porcu-
kor, 6 dl tej, 30 dkg vaj vagy ráma, 24 db 
babapiskóta, lehűtött  kávé, rum, reszelt 
csokoládé

Neked van sütnivalód?
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A tojások sárgáját a cukorral kikeverjük, 
lassan hozzáadagolva a vizet, jó habosra ki-
kavarjuk. Hozzáadjuk a lekvárt, a sütőpor-
ral elkevert lisztet, diót és végül adagokban 
a habbá vert fehérjét. Előmelegített  sütő-
ben megsütjük. Tepsiméret: 26×36 cm.
Elkészítjük a krémet:
A vanília pudingot 6 dl tejben megfőzzük, 
hűlni tesszük. A vajat vagy margarint ki-
kavarjuk 30 dkg porcukorral jó habosra, 
hozzáadjuk a kihűlt pudingot, és jól össze-
dolgozzuk.
A kihűlt diós lapot kett évágjuk, meglocsol-
juk rummal ízesített  sziruppal, megkenjük 
a krémmel, rárakjuk a kávéba mártogatott  
babapiskótát, újra krém, és rátesszük a 
rummal meglocsolt diós lapot. Ezt is meg-
kenjük a krémmel, megszórjuk vagdalt di-
óval és fehér csokoládé reszelékkel. Kocká-
ra vágva tálaljuk.

II. helyezett:  Galambos Ramóna

Kinder bueno – sütemény receptje

Hozzávalók:
Piskóta: 6 db közepes méretű tojás, 6 evő-
kanál liszt, 6 evőkanál kristálycukor, 1 tasak 
sütőpor,
Krém: 50 dkg mascarpone, 15  dkg  por-
cukor, 5 dl habtejszín, Ízlés szerint vanília-
aroma.
Karamell: 200 g tejkaramellás cukor, 100 
g habtejszín, 75 g vaj,
Díszítés: olvasztott  tejcsokoládé, pirított , 
tört mogyoró.

A sütőt előmelegítjük 170 fokra.
Piskótához a tojásokat szétválasztjuk, a fe-
hérjét felverjük habnak.
A sárgáját a cukorral kikeverjük, majd hoz-
záadjuk a lisztet, a sütőport végül a tojásfe-
hérjét óvatosan beleforgatjuk.
Tepsit kibéleljük sütőpapírral, beleöntjük a 
kapott  masszát.

Körülbelül 20-25 percig sütjük, míg arany-
barna nem lesz.
A mascarponét a porcukorral és a vanília-
aromával elkeverjük. A habtejszínt habbá 
verjük, majd óvatosan hozzákeverjük a 
mascarponehoz.
A karamellhez a habtejszínt feltesszük me-
legedni, beletesszük a karamellás cukrokat. 
Állandó kevergetés mellett  felolvasztjuk. 
Majd hozzáadjuk a vajat is, és simára ke-
verjük. Ha a piskóta megsült és kihűlt, 
pogácsaszaggatóval egyforma karikákat 
vágunk belőle.
Az alsó piskótakarikára ráhalmozzuk a 
mascarponés krémet, erre pirított  mogyo-
rót szórunk. A felső karika alját megkenjük 
a karamellás öntött el és ráfordítjuk. Így já-
runk el míg nem fogy el a piskótánk.
Pici tortáink tetejét meglocsoljuk olvasz-
tott  csokival és megszórjuk mogyoróval
(Piskótakarikák méretétől függően marad-
hat krém. A leeső maradék piskóta, krém, 
karamell rétegezésével poharas desszert 
készíthető)

III. helyezett:  Rózsa Jutka

Gesztenyés piskóta – sütemény receptje

Hozzávalók:
7 db tojás, 6 evőkanál porcukor, 6 evőkanál 
liszt, ½ cs. sütőpor, 1 evőkanál porcukor a 
tojásfehérjébe.
Krém:
1 ráma, 15 dkg porcukor, 4 dl tej, 4 evőka-
nál liszt, 1 vaníliás cukor, 1 evőkanál rum, 2 
kocka gesztenyemassza.

A piskótához a 7 tojásfehérjét az 1 e.k. por-
cukorral habbá verem.
A 7 tojássárgáját 15 dkg porcukorral simá-
ra keverem, a tojássárgájához a sütőporos 
lisztet, majd a habbá vert fehérjét.
Sütőpapírral bélelt tepsiben, kb. 160 fokon 
készre sütöm.

Krém készítése:
4 dl tejet, 4  e.k lisztel, és a vaníliás cukorral
felfőzöm, majd kihűtöm.
A rámát a porcukorral kikeverem, majd
beleteszem az 1 kocka gesztenyemasszát
és a rumot, ezt a kihűtött  krémmel együtt  
simára keverem.
Kett évágom a piskótát, megkenem a gesz-
tenyés krém egy részével, majd a tetejét is
megkenem, és végül ráreszelek 1 kocka
gesztenyét.

Közönségdíj:  Balla Bálint

Néger kocka Dédi módra – sütemény 
receptje

Hozzávalók:
Tésztához: 5 darab tojás, 20 dkg porcukor,
20 dkg liszt, 10 dkg dió, 1 csomag sütőpor,
10-12 evőkanál lefőzött  feketekávé
Krémhez: 20 dkg porcukor, 20 dkg vaj
(vagy Rama margarin), 1/2 liter tej, 5 evő-
kanál liszt.
Tetejére: 10 dkg étcsokoládé (tortabevonó),
3 csepp étolaj, 1 dkg vaj
Elkészítése: Lefőzzük a feketekávét, hűlni
hagyjuk. 5 tojás fehérjét habbá verjük, hű-
tőbe tesszük.
5 tojás sárgáját 20 dkg porcukorral kikeve-
rünk, belekeverjük a 10-12 kanál feketeká-
vét, és az 1 csomag sütőporral elkevert 20
dkg lisztet, majd a 10 dkg darált diót. Lazán
beledolgozzuk a tojások felvert habját is.
180 fokos sütőben kb. 20-25 percig sütjük 
(tűpróbáig).
Krém: 20 dkg porcukrot kikeverem 20 dkg 
vajjal.
Főzött  krémet készítek fél liter tejből 5 evő-
kanál lisztt el. Kihűlés után összekeverem a
főzött  krémet a vajkrémmel.
Rákenem a kihűlt tésztára. Vízfürdő felett  
felolvasztott  csokoládéval vonom be.

Jó étvágyat kívánunk!
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Forró krumpli rovatunk előző beszélge-
tésében Kajos Aninál volt a burgonya. 
Most ő kérdezi Fazekas Jánost.
– Hosszútávon, gyakorlatilag a teljes 

aktív időszakodban a versenyszférában 
dolgoztál, majd Pócsmegyeren szülőfa-
ludban képviselő lett él. Miben látod az 
alapvető különbséget az önkormányzati 
és a vállalati munka között ?
– A versenyszféra már a nevéből is kö-

vetkezően azt jelenti, hogy egy vállalatnak, 
amely a piacra dolgozik versenyezni kell a 
többi hazai és külföldi vállalatt al a vevőkért, 
az emberi, pénzügyi és alapanyag-forráso-
kért. A feladatokat, ami a termékek, szol-
gáltatások minőségi és költséghatékony 
előállítását jelenti, határidőre, a lehető leg-
jobb minőségben, a legkisebb összköltség-
gel kell produkálni. A hibákat, tévedéseket 
nem lehet megmagyarázni következmény 
nélkül.
Az önkormányzati, kormányzati szféra 
– keményen fogalmazva –  nem az ered-
ményben érdekelt, hanem a közigazgatási 
folyamat fenntartásában. Az ügyeket intéz-
zük, néha elintézzük. 
Az íróasztal nem robban fel, ha kett ővel 
több elintézetlen akta terheli. Nem olyan 
fontos az előrelátás és az előre tervezés: 
mindig lehet felfelé hivatkozni.
Persze azt is el kell ismerni, hogy az elmúlt 
húsz évben, mióta önkormányzati tapasz-
talatom van, itt  is jelentős a változás.
A mi polgármesteri hivatalunk és az önkor-
mányzati munka is sokat fejlődött  a mene-
dzseri szemlélet tekintetében. Persze, azt a 
BorsodChemnél még a hetvenes évek szo-
cializmusában sem tudtam volna megma-
gyarázni, hogy egy elkészült, műszakilag 
októberben átadott  létesítmény miért áll 
még üresen négy hónappal később, ahe-
lyett  hogy használatba vett ük volna.
Sajnos a bürokrácia már csak ilyen kicsi or-
szágunkban. 
– Úgy tudom, mint vezető dolgoztál 

Romániában is. Mi a különbség a ma-
gyar és román munkások, beosztott ak 
között ?
– Már nyugdíjas voltam, amikor, 2003-

ban a Zalakerámia vezér-igazgatója meg-
kérdezte, hogy nincs-e kedvem a vállalat 
bukaresti egységénél a kereskedelmi vezér-
igazgató-helyett esi feladatokat egy rövid 
időre elvállalni.

Kicsit meglepett  a dolog, mert bár koráb-
ban már vezett em külföldi érdekeltségű
vegyes vállalatot Magyarországon, voltam
igazgatósági és felügyelőbizott sági vezető-
je is, de hosszabb időt még nem töltött em
munkában külföldön. A kerámiaipar is ide-
gen volt, de ezen túltett em magamat azzal,
hogy hasonló, mint a műanyag-feldolgozás,
csak ezer fokkal magasabb hőmérsékleten.
A teljesen román környezet is furcsa volt, de
ezt könnyen megszoktam.
A román munkavállalók, a beosztott ja-
im nem azt keresték, hogy mit miért nem
kell, vagy nem lehet megcsinálni, hanem a
legjobb tudásuk szerint végezték a felada-
tukat. A román munkavállaló azt hiszem
az ortodoxia, na meg a Ceausescu-féle
Securitate-hatás következtében sokkal fe-
gyelmezett ebb, mint a magyar. Már akkor 
megjósoltam, hogy ha ilyen ütemben fej-
lődik Románia, akkor le fogja hagyni Ma-
gyarországot, bár akkor még jelentős volt a
lemaradásuk.
– Közvetlenül a II. Világháború után

születt él: milyen volt akkor a falu, milyen
volt a gyerekkorod?
– Pontosabban 1945 márciusában, de ak-

kor még az orosz csapatok itt  voltak Pócs-
megyeren is. Ahogy akkor mondták az „ost-
rom” alatt  és utána is a falusi élet jobb volt,
mint a városi, mert legalább volt mit enni.
Nehéz volt az indulás, sokan ott  maradtak 
a fronton, sokan hadifogságba kerültek. Én
is csak három éves koromban látt am meg 
apámat a szovjet hadifogság után.
Pócsmegyer egy lassú, ökrös, tehenes falu
volt inkább kis és közepes gazdaságokkal,
amiből egyre kevésbé lehetett  megélni. A 
lakosság jelentős része Budapestre járt dol-
gozni.

Különösen 56 után változott  meg a falu, 
mikor megalakult a Búzakalász, később a 
Kék-Duna szakszövetkezet, de ez egy kü-
lön történet.
A falusi gyerekeknek segíteni kellett  ott hon 
és a mezei munkában is. Emlékszem én 
már hat éves koromban markot szedtem 
aratáskor, tíz éves koromban napszámba 
kapáltam napi 50 forintért, 13 éves korom-
ban egész részért voltam törekes a csép-
lőgépnél. 
Gimnazista koromban villanyszerelő se-
gédmunkás voltam nyaranta, egyetemista
koromban kőműves culáger.
Persze, emellett  ott  voltak a társak, a foci, 
nyáron és télen a Duna, mint a legfőbb szó-
rakozás.
– Milyen volt az iskolarendszer gyer-

mekkorodban?
– Mikor én iskolába kezdem járni 1951-

ben, a falu lélekszáma nem haladta meg a 
700 főt. 
Így aztán összevont osztályokban ment 
a tanítás. Ha jól emlékszem az első és a 
harmadik, illetve a második és a negyedik 
évfolyam volt egy osztály. Míg a tanár az 
egyik osztállyal foglalkozott , addig a má-
siknak „önálló” feladata volt.
Negyediktől aztán átjártunk Leányfalura, 
ahol már több tanár és több tanterem volt,
de a régi iskolához még a kerti lakot is hoz-
zá kellett  kapcsolni, hogy az akkori nagy 
létszámú korosztálynak legyen osztály-
terme. Tornaterem, torna felszerelés nem 
volt, így a focipályára jártunk, vagy télen az
osztályteremben volt fekvőtámasz, tolóc-
kodás, sarkazás stb., versenyszerűen.
Középiskolába a szentendrei Móriczba jár-
tam, az első érett ségiző csapat akkor vég-
zett , mikor én kezdtem 1963-ban.

Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
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Tudni kell, hogy a Móriczot a Ferenczes
Gimnázium versenytársaként hozták létre,
ennek megfelelően színvonalas intézet volt.
A 28 fős osztályunkból húszan diplomát
szereztek.
Abban az időben, bár csökkenő mértékben,
de élt a származás szerinti munkás, paraszt,
értelmiségi, és X-es válogatás az egyetemi
felvételekhez.
Nekünk, hármunknak a faluból, akik a Mű-
egyetemre jelentkeztünk így előnyünk volt.
Persze azért a helyi tanácselnöktől is kértek 
véleményt a felvétel előtt .
– Milyen volt Surány és az ősfalu viszo-

nya, és szerinted milyen ma?
– Akkoriban Surányban laktak az „urak”,

néhány állandó lakos és főleg nyaralók.
Azokat ismertük jobban, akikkel együtt  jár-
tam iskolába Koppék, Molnárék, Paál Tibi,
vagy akivel valamilyen munkakapcsolat
alakult ki. Területileg is lényegesen kisebb
volt Surány, mint ma.
A mai viszony a két településrész között ,
pont olyan, mint más hasonló települések 
esetében. Inkább emberi kapcsolatokról
beszélnék.
Azt hiszem, sok városi ember valahogy 
talán felsőbbrendűnek képzeli magát, és a
problémáit mással oldatná meg.
A falusi ember – ha még létezik ilyen – in-
kább maga oldja meg a gondjait és talán
türelmesebb is.
Persze ma már az ősfalut és Surányt ilyen
szempontból csak az különbözteti meg,
hogy drágábbak a telkek!
– „Visszagyütt ment” vagy, hiszen 18

éves korodtól 58 éves korodig távol voltál,
mi vonzott  vissza?
– A gyerekeim, unokáim közelsége, az ősi

családi fészek. Az a szoba a hálószobánk,
ahol születt em. A Duna, a Duna szaga,
amely már nem is olyan kátrányos, mint az
elmúlt évtizedekben. A Fazekas Ház nyá-
ron „wellness hotel Fazekas” hét unokával,
és a három fi am családjával.
– Hogy látod Pócsmegyer jövő-

jét az elkövetkező 20-50 évben?
Valamikor, vagy harminc évvel ezelőtt  a
Gorenje-korszakban – az idősebbek még 
tudják, hogy ez mit jelent –, eltévedtünk 
egy családi bevásárlás után Bécs külváro-
sában.
– Akkor jutott  eszembe, hogy egyszer a

Szentendrei-sziget, rajta Pócsmegyerrel is
hasonló lesz, mint a Bécsi agglomeráció, il-
letve a külvárosai: Döbling, Floridsdorf. 
Azóta nem jártam arra, de még nem tar-
tunk azon a színvonalon.

– Mint vegyészmérnök, mi a vélemé-
nyed a környezetszennyezésről, környe-
zetvédelemről, atomenergiáról? Mik a
helyi teendők?
– Maga a kifejezés is csak a hatvanas

évek óta ismert, akkor jelent meg a Római
Klub „A Növekedés Határai” című írása.
Ebben az időben a nehézvegyipari, petrol-
kémiai üzemek nélkülözhetetlen tartozéka
volt a tengerpart, ahova a melléktermé-
keket, hulladékokat beengedték. Ma már 
a vegyipari vállalatok érzékelő, analizáló,
műszerei, videokamerái be vannak kötve a
Greenpeace-hez. Azt hiszem, ma már a kör-
nyezetszennyezés, a klímajobbítás kulcsa a
lakosság, illetve a civil szervezetek felébre-
dése vagy még inkább a felébresztése. 

Ha tudunk szívószál nélkül inni, nem fog-
nak szívószálat gyártani, és nem lesz belőle
mikroműanyag a tengerekben.
Ha nem megy önként, akkor élni kell a til-
tással, hiszen csak egy Földünk van.
Nukleáris energiára hosszútávon szüksége
lesz az emberiségnek, de remélem az atom-
erőművek után belátható időn belül a fú-
ziós erőművek veszik át az uránhasadásos
technológiák helyét az energiatermelésben.
– Köszönöm a beszélgetést. A forró

krumplit kinek dobnád tovább?
– A forró krumplit Szabó Gábornak 

dobnám tovább, aki az előző testületben
munkatársam volt, „kétlaki”, vagyis falubeli
és budapesti egyszerre, környezetvédelmi
szakújságíró és nagyon érdekes ember!

A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER
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Fogyasztóként hogyan juthatunk 
egészséges, megbízható élelmiszer-
hez? Termelőként hogyan vehetjük 
fel a versenyt a multikkal? És milyen 
módon erősíthetjük úgy a helyi gaz-
daságot, hogy közben egy valódi, 
összetartó közösséget is létreho-
zunk? Nos, mindennek lehetőségét 
egyszerre teremti meg a bevásárló-
közösség.

Imádom a paradicsomot. Nyáron, magá-
ban, vagy egy kis sajtt al, rengeteget képes 
vagyok enni belőle. Pontosabban azóta 
eszem megint rengeteget, hogy saját ma-
gam termelem meg végre a kertemben. 
Előtt e évekig nem ett em sokat. Merthogy 
a bolti egyáltalán nem fi nom, alig van íze, 
piac pedig sokáig nem volt a közelemben. 
És folyton nosztalgiával gondoltam vissza 
a gyerekkoromra, amikor isteni paradicso-
mokkal tömtük magunkat tele, de az vagy 
saját volt, vagy piacról vett , itt hon termett , 
amit manapság egyre ritkábban találni.
Biztosan nem én vagyok az egyetlen, akit 
zavar, hogy – főként a nagyobb boltokban 
– többnyire más országból származó para-
dicsomot árulnak, miközben hazánkban is 
remekül termeszthető. De nemcsak para-
dicsomot, jön például őszibarack Spanyol-
országból, sárgarépa Hollandiából, fok-
hagyma Kínából, a legtöbb lencse pedig 
Kanadából. Ezeket sokszor éretlenül sze-
dik le, és útközben érlelik meg mindenféle 
adalékanyaggal (amelyekről szinte sem-
milyen információnk nincs), azért, hogy 
kibírják a hosszú utat. Emellett  a nagyüze-
mi termesztésük miatt  is elvész belőlük az 
egyik legfontosabb értékük: az ízük – a 
beltartalmi értékükről nem is beszélve.
Nem vitatom, hogy bevásárlóközpont-
ban, szupermarketben vásárolni nagyon 
kényelmes. Minden ott  van egy helyben, 
ezért időtakarékosnak tűnik, és viszonylag 
olcsónak is. De nagyjából itt  véget is érnek 
az előnyei.
Ha ugyanis igazán számít nekünk, hogy 
milyen élelmiszert eszünk, az honnan 
származik, és milyen a hatása a szűkebb és 
tágabb környezetünkre, akkor máris nem 
tűnik annyira jó választásnak. Az előbb 
említett , “ki-tudja-milyen” vegyszeres ke-

zelés mellett  arról sincs pontos informá-
ciónk, hogy milyen körülmények között  
termesztett ék, vagy állított ák elő, mennyi
vegyszert, adalékanyagot használtak. A 
nagy távolságból érkező élelmiszer emel-
lett  rengeteg üzemanyag-felhasználást,
pazarlást, környezett erhelést jelent. Sokkal
több a csomagolóanyag is, ami meg úgyis
a kukában végzi. Mennyiségükkel és főleg 
olcsóságukkal pedig a helyi termelők ne-
hezen, vagy egyáltalán nem tudnak verse-
nyezni, így egyre kevesebb a jó minőségű,
helyi termék, mert egyre kevésbé éri meg 
előállítani őket.
Szomorú tény, hogy hazánkban drasztiku-
san csökken a mezőgazdasággal foglalkozó
családok száma.
És ha nem helyben előállított  termékeket
veszünk, akkor az érte adott  pénzünk sem
marad itt , így szegényebb lesz a település, és
végül az ország is. A fi atalok elvándorolnak 
a falvakból, nemcsak az amúgy is túlzsú-
folt, elmagányosodott  és gyakran élhetet-
len városokba, hanem sokszor külföldre is.
Ha tehát távoli országból érkező élelmi-
szert vásárolunk, akkor amellett , hogy a sa-
ját egészségünkkel sem teszünk jót, gyen-
gítjük a helyi gazdaságot, és végső soron
tovább terheljük a környezetünket.
De mit tehetünk ez ellen?
Hát, például hozzunk létre egy bevásárló-
közösséget! Megteremti a kapcsolatot a

helyi vásárlók és a helyi termelők között .
Előbbiek egészségesebb élelmiszerhez 
jutnak, amelynek pontosan ismerik a szár-
mazási helyét, sőt, személyes kapcsolatot is 
kialakíthatnak a termelőkkel. Akiknek meg 
egy biztos piacuk lesz, közvetlen visszajel-
zést kapnak a termékeikről, így javíthatják 
a minőséget, és esélyük lesz arra, hogy ne 
kelljen feladniuk a termelést.
A pénz helyben forog, gazdagítja a telepü-
lést, és a környékét, az itt  élőknek boldogu-
lást jelent. És mindemellett  egy jó közössé-
get is teremt, ahol az emberek megismerik 
egymást, összefognak, összebarátkoznak, 
nem elidegenedve élnek egymás mellett , 
hanem igazi, jó szomszédokként. A tele-
pülés nem elnéptelenedik, hanem egy bol-
dog kis szigett é válik, ahol jó élni.
Ezt szeretnénk néhányan létrehozni itt , a 
Szentendrei-szigeten, és Leányfalun is. Egy 
jókedvű kis közösséget, amely összehozza 
egymással a helyieket, a vásárlókat a ter-
melőkkel, egészséges élelmiszerrel látja el
az itt  élőket, még jobb hellyé varázsolja a 
településeket.
Végezetül elmesélek egy történetet arról, 
hogyan változtatt ák meg a farkasok a folyó-
kat. Ez még 1995-ben történt az amerikai 
Yellowstone parkban, amikor visszatelepí-
tett ek oda néhány farkast. Korábban a já-
vorszarvasok annyira elszaporodtak, hogy 
szinte teljesen lelegelték a fákat és bokro-

Közösségkovácsoló és gazdaságfejlesztő erő: 

a bevásárlóközösség 
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kat – a farkasok megjelenésével azonban
rögtön csökkenni kezdett  a számuk, emiatt  
újraéledt a növényzet, háromszor maga-
sabbra nőtt ek fák, amelyekre beköltöztek a
madarak, majd megérkeztek a hódok is, és
nyomukban még számos új faj, rágcsálók,
ragadozómadarak, sőt, még medvék is újra
megjelentek. De a legizgalmasabb, hogy 
a sűrűbb növényzet stabilizálta a folyó-
partot, így lelassult a talajerózió, tavacskák 
alakultak ki. Csupán néhány farkas tehát

nemcsak az ökoszisztémát, hanem a park 
fi zikai földrajzát is megváltoztatt a.
És hogy ennek mi köze a bevásárlóközös-
ségekhez?
Nos, a történet egyik legfőbb tanulsága az, 
hogy elég egy pici változás ahhoz, hogy 
egy élő rendszer újra egészségesen működ-
jön. Nincs mindig szükség nagy beruházá-
sokra, vagy rengeteg pénzre, olykor csak 
egy kis változtatás is elegendő ahhoz, hogy 
végső soron az egész rendszert átalakítsuk.

És miért ne lehetne épp egy bevásárlókö-
zösség létrehozása ez a pici változtatás …?
Mi, a Sziget Kosara Bevásárlókö-
zösség, és az ország egyik legrégebbigg
közösségének, a Nyíregyházi Ko-
sárközösségnek két alapító tagja, 
Zalatnay László és Palicz Ildikó, a
bevásárlóközösségek működéséről és ta-
pasztalatairól tart egy közös, inspiráló
előadást február 26-án 18 órától 
Szigetmonostoron, a Faluházban 
(Árpád utca 15).
Szeretett el, és némi fi nomsággal hívunk 
erre minden érdeklődőt, akár egyszerűen 
a kíváncsiság, akár a részvételi szándék, a 
vevői igény vagy termelői értékesítési le-
hetőség vonz. Aki pedig még ez előtt  sze-
retné felvenni velünk a kapcsolatot, meg-
talál minket a Facebookon: htt ps://www.
facebook.com/szigetkosara/

SZIGET KOSARA
Nyíregyházi Kosárközösség

December 7-én kedves szórólap, a Nyug-
díjas Klub vezetőségének meghívója to-
borozta összejövetelre a község nyugdíjas
lakóit és nyaralóit a Rendezvényközpont
nagycsarnokába. A meghívásnak sok tag-
társunk és családtagjaik tett ek eleget.
A nagy terem falai mentén felállított  szám-
talan asztalt körbe ülték a kedves vendégek.
A fentebb említett  meghívó tapintatos meg-
jegyzéssel batyus rendezvényként jelölte az
összejövetelt, ennek köszönhetően váloga-
tott  fi nomságok kerültek az asztalokra.
Miután a terem zsongása elcsendesült, a
Klub elnöke, Klibán Vendel kért szót, s
előbb a 2019-es év sikeres programjait so-
rolta fel, majd a 2020-as évi terveket ismer-
tett e nagy vonalakban.
Ennek a programpontnak meglehetősen
kellemetlen zöngéje volt, hogy a mikrofon
hibája miatt  bizony szinte alig volt hallható
Vendel mondandója, de ígéretet kaptunk,
hogy januárban nyomtatásban is olvasható
lesz az elmúlt év méltatása és a jövőre vár-
ható tervezet. A programismertető után el-
nökünk köszönő okleveleket adott  át a klub
legaktívabb tagjainak és szívből gratulált
mindnyájunk nevében a 90. életévét betöl-
tött  Jáhner Ernőnek.
Kedves meglepetés volt, hogy az asztalok 
körül folyó beszélgetést egyszer csak nagy 

fehér szakállas, a megszokott  mikulás-öltö-
zékbe bújt fi gura szakított a meg, és minden 
jelen lévőnek tartalmas csomagocskát aján-
dékozott , amit a Mikuláson kívül néhány 

kedves klub tagunknak is meg kell köszön-
nünk, akik segédkeztek a stílszerű zacs-
kók megtöltésében. A mikulás-jelmezben
Farkas Zoltán, kedves tagtársunk rejtőzött ,
mint később kiderült. Neki is köszönjük az
örömet, amit alakításával szerzett .
Ne maradjon el a Horváth Lajosnak járó
köszönet sem, a hangulatos harmonika
játékért, amit jónéhányan közülünk lelkes
nótázással fogadtak.
Meghitt , kedves Mikulás-ünnepségen ve-
hett ünk részt, melyért, valamint az egész évi
fáradhatatlan tevékenységért Klibán Ven-
delnek jár köszönet a klub minden egyes
tagjától! Köszönjük, Venci!

CSEMYK

Köszönetnyilvánítás!
A pócsmegyeri Nyugdíjas Klub sikeres működését támogatóknak ez-
úton mond köszönetet a Klub vezetősége a tagjai nevében is az aláb-
biak szerint:
ifj . Pánczél János, Varjú Tamás, Vitálos Tamás, Hagymási János, Szaller Ferenc,
Sebestyén Ilona, Krecsmarik Ferencné, id. Pánczél János és Jánosné, Polgármes-
teri Hivatal, Pócsmegyer Rendezvényközpont, helyi Postahivatal, Ficsor Lászlóné 
– Iparcikk bolt, Szigeti Polgárőrség, Önkormányzati Képviselő Testület, Dr. Szabó
György – háziorvos, Keresztes Jenő – Kisbíró szerkesztőség.

Nyugdíjas Mikulás Pócsmegyeren



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2020. február16

Magyarország, azon belül is Monor adott  
ott hont 2019. november 2-3-án a Wado-
kai Karatésok Európa Bajnokságának.
A Magyar Válogatott  versenyzőjeként a 
kvalifi kációs versenyeken elért eredmé-
nye alapján településünk lakója Tamási 
Zsófi a, a szentendrei Piramis Sportegye-
sület karatékája vett  részt a megmérett e-
tésen. Zsófi  élete első komoly nemzetközi 
versenyén a hazaiak mellett  16 ország ver-
senyzőivel vett e fel a küzdelmet.

A pénteki nap már a versenyre készülés 
jegyében, helyszín bejárással, regisztrá-
cióval és mérlegeléssel telt. Szombaton a 
délelőtt  a formagyakorlat versenyszám-
mal indult, majd egy nagyon színvonalas 
megnyitót követően kezdődtek el a kumi-
te – küzdelem – versenyszámok. Ebben 
a kategóriában indult Zsófi  is, ahol nagy-
szerűen helytállva az U14 leány kumite 
kategóriában 3. helyezést ért el!

TAMÁSINÉ CZINEGE ORSOLYA

Köszi, önkéntes! Egyesületünkkel idén 
is adománygyűjtő tevékenységbe kezd-
tünk, azzal a szándékkal, hogy a helyi rá-
szoruló családoknak, idős embereknek 
a befolyt összegből élelmiszercsomagot 
vásároljunk karácsonyra. Kampányunk 
az októberi bolhapiacon kezdődött , és 
november 1-től kint volt az adománydo-
bozunk Surányban, az Ági Közértben és a 
Napsugár téri lángososnál, a faluban pedig 
a Gazdaboltban, valamint a Pócsmegyer 
Rendezvényközpontban, ahol Az éltető 
Duna című rajzkiállításunk volt látható. 
Igyekeztünk körültekintően eljárni, és 
fontosnak tartott uk, hogy a beérkezett  
adományok valóban a leginkább rászoru-
lókhoz jussanak el, olyanokhoz is, akiknek 
elkélne a segítség, de maguktól nem kér-
nek. Ezúton is szeretnénk mindenkit arra 
biztatni, hogy ha a szomszédjában ismer 
rászoruló családot, idős embert, jelezze 
nekünk.
A cipősdoboz akció mára már országos 
mozgalommá nőtt e ki magát, de itt  a helyi 
lakosok helyi rászoruló gyerekeket aján-
dékoznak meg vele! Advent első, második 
és harmadik gyertyája meggyújtásakor kis 
asztalkánkhoz hoztátok a cipősdobozo-
kat, és sűrűn csengett ünk az adománya-
itok dobozba dobásakor. Idén az adomá-
nyozók a rajzpályázat díjazott  alkotásaiból 
kiadott , dunai témájú képeslapokat kapták 
tőlünk ajándékba. Szívmelengető volt 
megtapasztalni, hogy az itt  élőkben milyen 
erős az emberi szolidaritás érzése, a közös-
ségi kohézió milyen sokat erősödött !

Idén először rendeztünk a Civilek Házában
odúkészítő workshopot, majd az ott  szüle-
tett  alkotások egy részét licitre bocsátott uk.
Ezek bevétele is a karácsonyi adomány-
gyűjtés összegét gazdagított a. Csakúgy,
mint a Pócsmegyer Rendezvényközpont 
által idén először szervezett  süteménysütő
verseny, amelyen az adománydobozainkba
dobott  forintokkal is lehetett  szavazni . E 
rendezvények nélkül szerényebb lett  volna
a rászorulók karácsonya.
Végül december 15-én befejeztük a gyűjté-
si kampányt, ami a következő eredménnyel 
zárult: a listánkon lévő minden rászoruló
gyereknek jutott  korosztályának megfelelő
karácsonyi cipősdoboz ajándék, a néhány 
többletet is helyi gyermekek kapták. Az
adventi gyűjtéskor 172.355 Ft gyűlt össze,
a pénzből 15 db élelmiszercsomagot állí-
tott unk össze, amelyeket december 22-ig 
kiszállított unk helyi rászoruló családoknak 
és időseknek. Köszönjük a támogatásoto-
kat és adományaitokat, amellyel összes-
ségében mintegy ötven helybéli ember-
társunknak tett ük szebbé a karácsonyát!
Köszönöm munkatársaimnak, különösen
Antmann Istvánnak, Horváth Zsuzsának,
Bana Erzsébetnek, Viszota Orsolyának,
Kökény Ákosnak, Várnoki Mónikának,
Koós Andrásnak, Dobos Ildikónak, Szászi
Móninak, Fehér Csillának, Fehér And-
reának és Péter Klárának, valamint a kö-
zösségi szolgálatos Somogyi Dorkának 
és Stremeny Benedeknek a támogatást, a
fi gyelmet, a segítséget!

TOPITS JUDIT – ELNÖK, KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET

A Köszi, önkéntes! Egyesület tagjainak adománygyűjtése az első adventi gyertyagyújtáson (Kökény Ákos, Kocsis
Mariann, Schneider Balázs, Eőry Roland, Antmann István, Szilvágyi Gábor, Horváth Zsuzsanna)

Cipősdobozok, adományozás, 
Advent

Karatés siker 
az európa 

bajnokságon
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

február 10. / 18:30 Könyvtármozi Karinthy Ferenc könyvtár

február 10. Színházbusz József Attila Színház

február 15. / 19:00 – 01:00 Farsangi bál Rendezvényközpont

február 18. / 18:00 Olvasókör Karinthy Ferenc könyvtár

február 21. Kirándulás Mohácsra –  Nyugdíjas Klub –

február 28. / 18:00 Író - olvasó találkozó: 
Jókai Anna életéről, munkásságáról Mezei Katalin író beszél

Karinthy Ferenc könyvtár

március 7. / 9:00 – 12:00 Bolhapiac Rendezvényközpont

március 7. / 19:00 Nőnapi összejövetel Nyugdíjas Klub

március 9. / 18:30 Könyvtármozi Karinthy Ferenc könyvtár

március 15. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás –

március 20. Liliomfi  – Szekér Színház előadása Rendezvényközpont

március 28. Kirándulás Mezőkövesdre – Nyugdíjas Klub –

március 28. Színházbusz Vígszínház

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
 16:30 – 18:30 ................................  TEQBALL – Molnár Miklós
 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 – Martonné Balga Andrea
 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
16:30 – 18:30 ................................  TEQBALL – Molnár Miklós

 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

 8:00 – 12:00 ....... Családsegítő – Martonné Balga Andrea

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:

F
e

b
ru

á
r 

Dátum Kedd

Február 4. Kommunális –

Február 11. Kommunális –

Február 18. Kommunális Szelektív

Február 25. 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.



2020. február PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ20

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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A hazánkban költő kilenc harkályfaj közül 
ez a legnagyobb termetű faj és itt  a szige-
ten is költ belőle jó néhány pár. Alig telik el 
olyan hét hogy ne látnám, amint a Kis-Du-
nán átrepül, vagy a Pócsmegyer-Surány fe-
lett  átrepül. Munkájának nyomai mindjárt 
a temető után már láthatóak a fák törzsein
Színe fekete, termete és röpte a vetési var-
júéhoz hasonló, azonban a csőre karcsúbb, 
hegyesebb, és a szárny fesztávolsága a var-
júénál kisebb. A hím szép, piros sapkát 
visel, a tojónak viszont csak a tarkófoltja 
piros. Igaz, nem sokan veszik észre az itt  
lakók közül. Egy párnak több odúja is van, 
de külön éjszakáznak. Az országban jelen-
leg költő párok száma 9400–13000 párra 
becsült, életkora 14 év is lehet fokozott an 
védett .
Bár röpte, a szárnyainak csapkodása a töb-
bi harkály fajhoz képest lassú, a vetési var-
júétól mégis elütő.
Hangja egyhelyben messze hangzó ki-
jűűű-kijűűű, ha viszont két erdőrészt át-
repülve szól, akkor krü-krü-krü. Mivel a 
madárpár egymás revírjében élve tölti az 
év napjait, így adnak hírt egymásnak arról, 
hogy éppen melyik erdőrészben tartóz-
kodnak. 
Szembetűnően élessé válik az élőhely ha-
tárokért való vita kora tavasszal, amikor a 
költés kezdődik. Ilyenkor az elmúlt nyár 
óta szétszóródott  fi atalok költőpárt keres-
nek maguknak, és a megözvegyült öregek 
is pótolni szeretnék elhunyt párjukat. Ha 
elegendő öreg erdő áll rendelkezésre, ak-
kor szépen megtalálják helyüket tisztes 

távolban a szomszéd madárpártól. Ha 
viszont öreg fák csak mutatóban marad-
tak a környéken, akkor az odúkat rejtő er-
dőrészben megindul a harc az odúért. Ez 
napokig is eltartó, nagy hangzavarral járó 
kergetőzésből áll. Végül mindegyik meg-
találja a maga párját és helyét. Az utóbbi 
évtizedekben hazánk területén olyan he-
lyeken is megjelentek, ahol azelőtt  nem 
voltak megfi gyelhetőek. Az öreg bükkö-
sökön kívül először a tölgyesekben, majd 
az ártéri erdőkben, fasorokban, végül a vá-
rosi arborétumokban (Szarvas, Vácrátót, 
Kámon stb.) és parkokban (Városliget, 
Népliget, Hűvösvölgy stb.) is megteleped-
tek. Nagyméretű, ovális odújukat nem 
lehet összetéveszteni más hazai harkályfaj 
odújával, amelyet ha elhagynak, szívesen 
foglalják el a kék galambok, a macskabag-
lyok, de a csúszka is mely a maga módján 
betapasztja.
Hogy mennyire mélyen kotlik, és nem ug-
rik ki, ha a fát kopogtatjuk, arra elmondok 
egy esetet.
Több évtizede az egyik madárszerető is-
merősömnek kék galamb fi ókára lett  vol-
na szüksége. Minthogy akkoriban magam 
éppen nem ismertem egy kék galamb pár 
lakott  odúját sem, rábíztuk magunkat egy 
informátorra. Hét végén aztán többen 
együtt , mentünk Nagykovácsiba, ahol egy 
öreg bükkösig lehetett  akkor még autózni. 
Amikor az aszfalt útról letértünk, gyalog 
mentünk tovább. Hamarosan ráakadtunk 
az öreg, körülbelül 2,5 méter kerületű 
bükkfára, amelyben jó magasan, egy fe-

kete harkály odú sötétlett . Amikor a fa ol-
dalát megkapartam, nem mozdult semmi. 
Azt már akkor is tudtam, hogy egy átlagos 
kék galambtojó, ha bent lett  volna, rögtön 
kirepült volna. Informátorunk, aki napo-
kig fi gyelte az odút, váltig állított a, hogy 
biztosan kék galamb költ benne. Nem 
szóltam semmit, hátha táplálékkereső 
úton van éppen a galamb?
Ekkor nekigyürkőztem, s felmásztam az 
odú bejáratáig, amikor is eszembe jutott  
Janisch Miklós barátom példabeszéde.
Miszerint Németországban egy hason-
ló alkalommal egy madarász mászóvasa 
kicsúszott  a kemény bükk kérgéből, s az 
odúba hónaljig mélyen benyúló felkarja 
eltörött . Ez után ott  lógott  napokig, mint 
érett  gyümölcs a fán. Ezért óvatosságból 
egy kötélre kötött em magamat, melyet át-
húztunk az odú felett i vastag ágon.
Amikor mélyen lenyúltam az odú fene-
kére, s megmarkoltam a madarat, halkan 
leszóltam, hogy megvan. Amikor a lyukon 
át kihúztam, akkor vett em csak észre nagy 
meglepett en, hogy egy fekete harkály. 
Megsajnálva a szeretett  madarat, rögtön 
elengedtem, amely nagy klü-klü-klűzés 
közepett e elrepült. Nagyon bántam, hogy 
ennyire megzavartam szegényt. Ha ezt 
előre tudom, akkor nem kellett  volna 
megzavarnom.
Azóta, ha biztosra akarok menni, s példá-
ul fényképezni szeretnék egy feltételezett  
odúlakó madárfajt magam fi gyelem ki 
tisztes távolból, hogy ki is az odú gazdája.

BÉCSY LÁSZLÓ

Madarakról mindenkinek – fekete harkály

Hím az odúnál Krűű-krűűű krűűű Fekete harkály tojó a fiókákkal
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KKedvess 144--2200 éévv közöttii fiatalokk várunkk bbennetekett 

EEsti KKimenőre!! 

Ez egy hely
aaholl jóll érezhetedd magadd 

aaholl közösségree találhatsz 

aaholl segítségett kérhetsz,, beszélgethetsz 

aahol jjátszhatsz,, zenétt hallgathatsz 

aaholl csakk úgyy lóghatszz  

aahol h zabadidődet

AAmitt kínálunkk 

pping--ppongg bajnokság 

 ttársass játékok 

    sszemélyiségg fejlesztő játékok 

 mmelegg tea,, szendvics

Ha van kedved egy szuperr közösséghezz ttartozni, 

pprogramokatt szerveznii vagyy csakk egyszerűenn jóll éreznii magad, 

aakkorr  ittt aa helyed!  

IInfó:: DDunakanyarii Család-- ééss Gyermekjólétii Szolgálat 

MMartonnéé Balgaa Anddreaa 220 22177 288 83 

l h

2020. március 7-én,
szombaton 9-12 óra közöttszombaton 9-12 óra között

BBOLHAPIAC
ött
77

a Pócsmegyer Rendezvényközpontban

Asztalfoglalás 500 Ft.
Jelentkezés: +36 26 200-013 
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A programra való tekintettel belépés 20.00 óráig!

Belépő: 4.000 Ft/fő
Jegyek elővételben a PRK-ban, a Nyugdíjas Klubnál, a surányi Ági boltban vagy 

a helyszínen korlátozott számban kaphatók!

A büfét a Nyugdíjas Klub biztosítja! Ételt és italt behozni tilos!
Ezek megvásárlásával a Nyugdíjas Klubot támogatja!

Szeretettel várjuk Önöket!

Szervező: Pócsmegyer Község Önkormányzata és a Nyugdíjas Klub
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