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Közreműködik:
Szabó Balázs dalszerző-énekes, a Szabó Balázs Bandája zenekar 
vezetője és Vecsei H. Miklós, a Vígszínház színművésze

A tengerpartra
A tengerpartra kifekszik a tenger,
a világ végén pihen a szerelmem,
mint távoli nap vakít a szivem,
árnyéka vagyunk valamennyien.

PILINSZKY JÁNOS

Egyedi hangvételű, szuggesztív és szubjektív előadás két eleddig 
csak ebben az előadásban összeállt kiváló színpadi előadó közre-
működésével.
Mindkett en kötődnek Pilinszkyhez;
mindkett en a maguk módján feldolgozták a hozzájuk közel álló
verseket, prózákat; 
most itt  ennek az előadásnak a kedvéért összefűzik őket. Hangban
és dalban, énekben és gitárban, hegedűn. Finom szálakon kap-
csolódik, néhol duett é is érik a szöveg, annak tematikus szövete;
különleges csendekkel, és ha kell éles hangokkal „kényszerít 
magunkba fordulni”. 
Nem bánt, nem tolakszik a szöveg, a dal;
feltesz egy felhőre, vagy egy madár szárnyára és elröpít a végtelenbe;
majd a végére fi noman visszaenged a Földre;
közben előadó és befogadó bejárja a poklot és a Mennyországot.

PILINSZKY A 21. SZÁZAD, MAGYARORSZÁGÁN.

Pilinszky János két hangon
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Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2020. február 6-án 
rendes, nyílt ülést tartott .
Az 1. napirendben az önkormányzat 
2020. évi költségvetését tárgyalták a kép-
viselők. A képviselők az önkormányzat 
idei évre tervezett  bevételeit és kiadásait 
a testületi ülést megelőzően tartott  pénz-
ügyi bizott sági ülésen hosszan és részlete-
sen, sorról sorra vitatt ák. A költségvetési 
rendeletet a képviselők 4 igen szavazatt al 
3 tartózkodás mellett  elfogadták.

A 2. és 3. napirendben a Pro Pócsmegyer 
Kft . 2020. évi költségvetési koncepcióját, 
illetve üzleti tervét tárgyalták, melyeket 
egyhangú szavazással elfogadtak.
A következőkben több helyi önkormány-
zati rendelet módosításra került:
– a csatornahálózatra történő utólagos 
rácsatlakozás esetében a csatlakozási díj 
72 ezer forintra csökkent; a talajterhelési 
díjrendelet további díjfi zetés alóli men-
tességekkel és fi zetési könnyítésekkel bő-
vült;
– a Szervezeti és Működési Szabályzat-
ról szóló rendelet kiegészült a polgármes-
ter által átruházott  hatáskörben hozható 
döntések felsorolásával; a képviselő-tes-
tület július 1-ét a köztisztviselők napját 
munkaszüneti nappá nyilvánított a az ön-
kormányzat dolgozói számára.
A rendeleteket egyhangú szavazással al-
kott a meg a Képviselő-testület.

A 8. napirendben a biológiai szúnyogy-
gyérítés helyi alkalmazásáról tárgyalt a 
Képviselő-testület és egyhangú szavazás-
sal döntött  arról, hogy a biológiai gyérítés 
helyi alkalmazása érdekében árajánlatot 
kér három cégtől, tárgyalást kezdeményez 
a katasztrófavédelem illetékes szervével, 
de költségvetési forrás hiányában kizá-
rólag pályázati forrásból tudja a biológiai 
gyérítést megvalósítani.

9. napirendben az utak karbantartására 
vonatkozó koncepciót tárgyalták. A jövő-
re vonatkozóan további megbeszéléseket 
tartanak szükségesnek a képviselők, és 
a döntés szerint szükséges az útjavítási 
munkálatokat megelőzően és a munká-
latok átvételekor minden esetben fényké-
pes dokumentáció készítése.

A 10. napirendben a Nyárfa út szilárd
burkolatt al történő felújítására érkezett  
árajánlatok közül döntött  a Képvise-
lő-testület a kivitelező cégről egyhangú
szavazással, amely az Útszerviz Kft . lesz. A 
Nyárfa út felújítására 2019-ben nyújtott  
be pályázatot az önkormányzat, melyet
100%-os támogatással nyert el, 20 Millió
forintból kap aszfalt burkolatot az út.

A 11. napirendi pontban a képviselők 
az Állami Számvevőszék által az önkor-
mányzat 2016-2017. évi gazdálkodásá-
nak vizsgálatára a számvevőszék elnöke
által küldött  fi gyelemfelhívó levélben
foglaltakat tárgyalták, és az erre vonatko-
zó intézkedési tervet 4 igen 3 tartózkodás
mellett  elfogadták.
A következőkben az Akácos úton lévő
Civilek háza használatát tárgyalta a Kép-
viselő-testület, az egyhangú szavazással
hozott  döntés rögzíti a különböző célok-
ra bérbe adható helyiség bérleti díjait, in-
gyenesen kapják használatra a helyi civil
szervezetek, és a Nyugdíjas Klub évi 12
alkalommal.

A 13. napirendben egy a Szérűskertek-
ben található közterületet nevezett  el a
Képviselő-testület, mely a Vermek utca
elnevezést kapta.

A 14. napirendi pontban a Hunyadi út
37. szám alatt i Eszterházy-Berczelly kúria 

(volt Eper Csárda) tulajdonosának ké-
relmét tárgyalták, mely szerint az ott  ma-
gántulajdonú területen lévő telefonfülke, 
tűzcsap és buszmegálló áthelyezését kéri 
a tulajdonos, valamint az épület eredeti 
állapota szerinti mellvédfal visszaállítását 
kezdeményezte. A képviselők egyhangú 
szavazással támogatt ák a kérést azzal a 
feltétellel, hogy az az önkormányzatnak 
költségbe nem kerülhet, és az illetékes 
szakhatóságok hozzájárulnak.

A következőkben egy a Helyi Építési Sza-
bályzat módosítására vonatkozó egyedi 
kérelmet tárgyaltak egy külterületi termő-
föld övezeti besorolásának átminősítésé-
ről. Mivel az a terület,  ahol a termőföld 
található, tájképvédelmi szempontból or-
szágos védelem alatt  áll, ezért egyhangú 
szavazással a képviselők nem támogatt ák 
az átminősítést.

Az Egyebek napirendben döntés szüle-
tett  arról, hogy a jelenlegi állapot szerint 
költségvetési forrás hiányában az Irány 
Surány Fesztivál egy napos rendezvény 
lesz az idei évben. Amennyiben a későb-
biekben sikerül további anyagi fedezetet 
találni, akkor az eredeti, két napos feszti-
vál lesz. Tájékoztatást kaptak a képviselők 
a korábbi révátkelő szolgáltatójával, a 
Peiker és Társai Kft .-vel szemben 2019-
ben született , most jogerőssé vált bírósági 
ítéletről, amely több, mint 6 Millió Ft kár-
térítés nyújtására kötelezte a szolgáltatót 
az önkormányzat számára.
A képviselők egyhangú szavazással tá-
mogatt ák a tahitótfalui orvosi ügyelet 
ellátására szóló megbízási szerződést, az 
ügyeletet dr. Magyar Zsombor vezeti Kft . 
formájában. Szó volt a külsős bizott sági 
tagok tiszteletdíjáról, a jelenleg hatályos 
helyi önkormányzati rendelet szerint a bi-
zott ságok nem képviselő tagjai nem kap-
nak tiszteletdíjat. Több képviselő ezt nem 
tartja elfogadhatónak. A Pest Megyei 
Kormányhivataltól állásfoglalást kértünk 
az ügyben.

A jegyzőkönyvek és a helyi rendeletek 
megtekinthetők a www.pocsmegyer.hu 
oldalon.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Önkormányzati hírek
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Felhívás talajterhelési díj bevallás teljesítésére
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton hívjuk fel fi gyelmüket, hogy 
a talajterhelési díj bevallásának határideje 2020. március 31.

Tájékoztatás a díjról:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint Pócsmegyer Község Önkormányzatának többször módosított

6/2012.(II.29.) rendelete értelmében talajterhelési díjat kell fi zetni azon ingatlantulajdonosnak, aki a műszakilag rendelkezésre álló

szennyvízcsatornára nem köt rá. 

Nem kell bevallást tenni, illetve díjat fi zetni annak, aki az ingatlant a szennyvízcsatorna-hálózatra 2018. június 30-ig

rákötötte.

Aki 2018. június 30. után kötött rá, vagy még nem kötött rá a szennyvíz-csatornára,  visszamenőleg 2017. július 1-től kell

a talajterhelési díjat bevallania, illetve fi zetnie.

Aki 2019-ben már nyújtott be talajterhelési díj bevallást, annak 2020. március 31-ig a 2019. évre szóló bevallást kell

benyújtania.

Felhívjuk a fi gyelmüket, hogy azon utcák ingatlantulajdonosainak, amelyekben nincs csatorna, nem kell bevallást benyújtaniuk.

Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfi zetése alól a természetes személy kibocsátó, ha:

– családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át, (42750.- Ft)

– egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

200%-át. (57000.-Ft)

Kérelemre, tárgyévre 50% díjkedvezmény illeti azt az építményben életvitelszerűen tartózkodó tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő 

kibocsátót, aki:

– saját háztartásban 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel, súlyosan fogyatékos gyermeket, egyedülállóként két vagy több kiskorú

gyermeket nevel, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 200 %-át

– aktív korúak ellátásában részesül

– idős korúak járadékában részesül

Az önhibáján kívül rácsatlakozni nem tudó kibocsátó mentesül a díjfi zetés alól. Az önhibán kívüliként kell elfogadni az olyan műszaki, 

technikai okot, amelyet a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató, vagy tervezői szakvélemény, nyilatkozat igazol. A

díjfi zetés alóli mentesség az akadály elhárultáig él.

– Nem terheli talajterhelési díj fi zetésének kötelezettsége azt a kibocsátót, aki a vizet kizárólag locsolásra, itatásra használja ( nö-

vénytermesztésre, állattartásra használt ingatlannal, kerttel rendelkező személy), az épületbe nincs bevezetve a víz, és helyszíni 

ellenőrzés során igazolt, hogy nem történik szennyvízkibocsátás

– Nem terheli talajterhelési díj fi zetésének kötelezettsége a kibocsátót a jogszerzéstől számított 6. hónap végéig, aki az ingatlan 

tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, és az ingatlan használatára vonatkozó joga keletkezésének időpontjában az ingatlan nem volt

csatornázott

A bevallás nyomtatványa letölthető a www. pocsmegyer.hu/nyomtatvanyok oldalról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatalban az

adóügyi előadóknál ügyfélfogadási időben.

A rendelet megtekinthető a www.pocsmegyer.hu honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Tisztelt Lakosunk, Tisztelt Ingat-
lantulajdonos!

Az alábbiakban összefoglaltuk a képvise-
lő-testület által alkotott  helyi rendeletekben 
rögzített  szabályokat. A békés együtt élés 
érdekében kérjük, legyenek fi gyelemmel 
ezekre a szabályokra, és tartsák be azokat! 
Együtt működésüket köszönjük!

Környezetvédelem
A település közigazgatási területén avart 
és kerti hulladékot maximum 1 m3 

mennyiségben március 1-től április 
30-ig valamint szeptember 15-től 
november 30-ig hétfői és pénteki 
napokon lehet égetni, megfelelő légkö-
ri viszonyok (enyhe légmozgás, és száraz 
idő) esetén 8:00 – 18:00 óra között . 
Háztartási és termelési hulladék nyílt ége-
tése tilos.
A kerti hulladék nem tartalmazhat semmi-
lyen idegen anyagot (háztartási, veszélyes 
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket, elhullott  állatot).
Tilos az égetés gyorsítása céljából légszeny-
nyező, tűzveszélyes segédanyag (pl.: ben-
zin, gázolaj, hígító) használata.
Aki saját ingatlanán, vagy az ingatlana előtt i 
közterületen a rendelet 2. sz. mellékleté-
ben meghatározott  fát (pl. tölgy, gesztenye, 
nyár, platán, kőris, fenyő stb.) vagy fás szárú 
növényt ki akarja vágni, a kivágás tervezett  
időpontját megelőzően 30 nappal a telepü-
lési önkormányzat jegyzőjétől engedélyt 
kell kérnie.
Az engedélykérelem formanyomtatványa 
letölthető a honlapról, vagy átvehető a Pol-
gármesteri Hivatalban.

Zaj

A kertépítéssel és fenntartással kapcso-
latos tevékenység (motoros fakivágás, 
kertitraktor-járatás, fűnyírás, építőipari 
kézi-, és nagy gépek használata, stb.) hét-
köznapokon 8-19 óra, szombaton 
délelőtt  9-12 óra, délután 15 és 19 
óra között  engedélyezett , tt vasárnap, p,
ünnepnapokon és munkaszüneti p p
napokon tilosp , kivéve az azonnali hiba-,
elhárítási munkavégzést.
Hirdetési célokra alkalmazott  hangosító 
berendezés minden nap délelőtt  10-12 
óra, valamint 15 és 17 óra között  üzemel-

tethető, ett ől kizárólag közérdekű célok ki-
hirdetése érdekében lehet eltérni. 

Kedvtelésből tartott állatok tar-

tása
Kedvtelésből állatot tartani az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény, a kedvtelésből tartott  
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet szabályai,
valamint a helyi rendelet előírásai szerint
lehet. Belterület közterületén ebet csak pó-
rázon lehet vezetni. Az állatt artó köteles az
ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát
ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse,
anyagi kárt ne okozzon.
Harapós, támadó eb tartása esetén az in-
gatlan bejáratán erre utaló fi gyelmeztető
táblát kell elhelyezni. Többlakásos épület
erkélyén, folyosóján kutyát tartani tilos,
a közös használatú udvaron pedig csak a
szomszédok beleegyezésével szabad. Az
állatt artó köteles gondoskodni arról, hogy 
az eb a közterületet és a lakóház közös
használatú területét, helyiségeit ne szeny-
nyezze. Az e területeken keletkezett  szilárd
ürüléket az állatt artó köteles haladéktala-
nul eltávolítani.

Közterület-használat

Aki a közterületet építési munkálatok, áru-
bemutatás, alkalmi és mozgó árusítás, ven-
déglátóhelyiség előkertje, reklám és hir-
detés elhelyezése, edényes élődísznövény 
elhelyezése céljából használja, a tevékeny-
ség megkezdése előtt  közterület-használati
engedélyt kell kérnie a polgármestertől. Az
engedély csak ideiglenes jelleggel – meg-
határozott  időtartamra vagy meghatáro-
zott  feltétel bekövetkeztéig adható.
A közterület használatáért díjat kell fi zetni.
Közterületen üzemképtelen jármű közte-
rület-használati engedély nélkül nem tárol-
ható, az üzembentartó vagy tulajdonos az
üzemképtelenné vált járművet saját költsé-
gén köteles a közterületről 30 napon belül
eltávolítani.
Az üzemképtelen járműre közterület-hasz-
nálati engedély a KRESZ-ben meghatáro-
zott akon túl legfeljebb 8 napra adható.

Közterületi szeszesital-fogyasztás

Pócsmegyer község közterületein szeszes
italt fogyasztani tilos, kivéve a vendéglátó

egységek területén és azok előkertjén, te-
raszán nyitvatartási időben; az engedély-
lyel rendelkező alkalmi rendezvényeken,  
a nem lakóházakkal határolt közterületen, 
valamint minden év első és utolsó napján.

Nem közművel összegyűjtött ház-

tartási szennyvíz begyűjtése
A község bel-és külterületén található 
ingatlanokon keletkezett , közüzemi csa-
tornahálózatba (vagy a helyben való, en-
gedélyezett  módon történő tisztítás után
befogadóba) nem vezetett , tehát házi 
szennyvízszikkasztóban tárolt háztartási 
szennyvíz begyűjtésére, elszállítására, elhe-
lyezésére kijelölt közszolgáltató a Fővárosi 
Vízművek Zrt.
A közszolgáltatás díja 2.264 Ft/m3 + Áfa
(Brutt ó: 2.875 Ft/ m3) A szolgáltatás meg-
rendelhető a 06-1-247-7777  telefonszám 
7. mellékén.

Közösségi együttélés alapvető 

szabályai és elmulasztásának 

jogkövetkezményei

A fent felsorolt szabályok és ezeken kívül 
még több más, helyi rendeletben rögzí-
tett  szabály megsértését, be nem tartását a 
képviselő-testület a közösségi együtt élés 
alapvető szabályait sértő magatartásnak 
minősített .
A közösségi együtt élés alapvető szabályait 
megsértő személlyel szemben ötezer fo-
rintt ól ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírság vagy természetes személyek esetén
tizenötezer forintt ól kétszázezer forintig, 
jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek esetén húszezer fo-
rintt ól kétmillió forintig terjedő közigazga-
tási bírság szabható ki.
A helyszíni bírság kiszabására a rendelet 
alapján a közterület-felügyelő, közigazgatá-
si bírság kiszabására a jegyző jogosult.
A rendeletek megtekinthetők a polgármes-
teri hivatal hirdetőtábláján és letölthetők a 
www.pocsmegyer.hu oldalról.
A rendeletek év közbeni módosítása miatt  
a szabályok változhatnak. Kérjük kísérjék 
fi gyelemmel a honlapot és a Pócsmegyeri 
Kisbírót, ahol tájékoztatást adunk az eset-
leges változásokról.
• 8/2019. (V.29.) önkormányzati rende-

let a környezetvédelemről

 Pócsmegyeri kisokos
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• 10/2009. (X. 15.) rendelet a zaj elleni
védelem helyi szabályozásáról

• 9/2016. (V. 5.) önkormányzati rendelet
a kedvtelésből tartott  állatok tartásának 
szabályairól

• 8/2002. (XI. 21.) rendelet a közterü-
letek használatáról és a közterületek 
rendjéről

• 3/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet
a közterületen történő szeszesital-fo-
gyasztás korlátozásáról

• 11/2016. (IX.6.) számú rendelet a
nem közművel összegyűjtött  háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról

• 9/2019. (V.29.) önkormányzati ren-
delet a közösségi együtt élés alapvető 

szabályairól és elmulasztásának jogkö-
vetkezményeiről

Pócsmegyer, 2020. február 12.

Segítő együtt működésükben bízva
Pócsmegyer Község Önkormányzata ne-
vében

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

2020. december 31-ig van lehetőség a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre, azaz ásott, vagy fúrt kútra vízjogi fennmaradási en-
gedélyt kérni.
Mivel Pócsmegyer-Surány teljes területe vízbázis védelmi szempontból fokozottan védett, úgynevezett hid-
rogeológiai „A” vagy „B” védőterület, ezért a kutak engedélyezése itt  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-g g
ságg hatáskörébe tartozik:

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság

1081 Budapest Dologház u. 1., Tel.: 06-1/459-24-76 és  06-1/459-24-77

Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 4:00 – 16:00;
  Péntek: 9:00 – 12:00

Aki 2020. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2021. január
1-től vízgazdálkodási bírságot kell fi zetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-
áig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
A fennmaradási engedély iránti kérelem pontos tartalmát, a szükséges dokumentációt a 41/2017.(XII.29.) BM
rendelet 2. melléklet II. pontja sorolja fel.

Pontos felvilágosítást a kérelem benyújtásától és a szükséges dokumentumokról a  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tud adni telefonon, vagy személyesen.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság részletes tájékoztatóját keressék az alábbi oldalon:
https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2019-03/61163.pdf

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA /JEGYZŐ

IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés: Pro Pócsmegyer Kft., 

2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27.,

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

Nyomás:  Pannónia Nyomda Kft., Budapest 

Megjelenik havonta 1500 példányban

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltét-
lenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében
lapunkban helyt adunk egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat,
melyek egyéb okok miatt  (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból.
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja
az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát.
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Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

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

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közterü-
let jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez 
kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A köz-
terület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által tiltott 
tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és 
a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a 
közrend és a közbiztonság védelmében. Közterület-felügyelői
egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása.
Együttműködés a polgárőrséggel, rendőrséggel, vadásztársaság-
gal, gyepmesterrel.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Pócs-
megyeri Polgármesteri Hivatal belső szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

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

• Felhasználói szintű MS Offi  ce (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatásban, hasonló munkakörben eltöltött idő –
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

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

• Felhasználói szintű ASP program,

• Közigazgatási alapvizsga.

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

• Önállóság, stressztűrő képesség,

• Határozott fellépés,

• Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 
fénymásolata,

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

• Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai
a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve 
azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

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

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zákányné 
dr. Szőke Tímea nyújt, a 06 26 814-842 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út
6.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: PM/574-1/2019 , valamint a munkakör 
megnevezését: közterület-felügyelő.

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

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a Polgármester véleményezése mellett a 
Jegyző dönt. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.pocsmegyer.hu – 2020. február 11.

• községi hirdetők – 2020. február 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A 
pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megkül-
dött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.
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NÉPFŐISKOLAI 
HÉT 
PÓCSMEGYEREN                                
Szeretettel várunk minden érdeklődőt                                                                                                    
a pócsmegyeri református templomba!

2020. március 16. hétfő 18 óra                                                     
MAGYARORSZÁG GEOPOLITIKAI 
ÉRDEKEI                                                                   
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő. A Máglyatűz című nagysikerűkönyv szerzője. A kötet a helyszínen is megvásárolható.
2020. március 18. szerda 18 óra

KENYÉR ÉS SÓ A BIBLIÁBAN                              
Gundel János a méltán világhírű vendéglátó család kiemelkedő tagja, a Budapesti Gazdasági Egyetem emeritus professzora.                                                                      
2020. március 19. csütörtök 18 óra                                                                                                   
DRÓNTECHNOLÓGIA                                           
A MEZŐGAZDASÁGBAN                                    
Borda Áron nagymúltú pócsmegyeri földműves család tagja. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem végzős hallgatója kisgyermekkora óta benne él a családi gazdaságban. 
2020. március 20. 18 óra                                                                                                                 

LOVASKULTURÁNK MÚLTJÁRÓL ÉS 
LEHETŐSÉGEIRŐL                                                   
Gráfik Imre etnográfus, muzeológus, a magyar néprajztudomány 
kiemelkedő alkotója. A helybéliek Muskovics Andrea Anna Pócsmegyer 
gazdálkodástörténetét bemutató kötetének méltatójaként ismerhették meg.
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Hamis zöldítés
Egységesíteni kívánja a vállalkozások kör-
nyezeti hatásainak minősítését az Unió
pénzügyi és piaci felügyelete, az ESMA.
Különösen a tőzsdei cégek megítélését,
részvényeik árfolyamát befolyásolja egy-
egy kedvező, vagy kedvezőtlen tanúsítvány.
Az ilyen dokumentumokat kiadó cégek 
szempontjai, módszerei nem tökéletesek,
ítéleteik nem elég átlátható módon szület-
nek, ez lehetőséget ad arra, hogy „zöldre
fessék” az amúgy szennyező, az éghajlatra
negatív hatású, a kelleténél több üvegházha-
tású gázt kibocsátó cégeket. Az ESMA na-
pokon belül társadalmi konzultációt indít,
olyan javaslatokat várva, amelyeket az uniós
szabályozásba ültetve a befektetők biztosak 
lehetnek abban, hogy a zöldnek minősített  
cégek valóban minden elvárhatót megtett ek 
a környezet lehető legkisebb terheléséért.

(REUTERS)

Glifozát-botrány
Tavaly októberben kezdte sugározni az
ARD német tévécsatorna azt a sokkoló
leleplezést, miszerint a német – és az uni-
ós – hatóságok által megbízhatónak tartott  
LPT Hamburg nevű laboratóriumban
bizonyíthatóan meghamisítanak kutatási
eredményeket. Egy állatvédő aktivista már 
2005-ben beépült a cégbe, így közvetle-
nül tapasztalhatt a a praktikákat. A tavalyi
tévéadásban kísérleti majmok, patkányok,
kedvezőtlen tumoreredmények elhallgatá-
sáról, illetve meghamisításáról – rák helyett  
„gyulladás” – számoltak be képpel és hang-
gal. Mivel Európa egyik tekintélyesnek vélt
laboratóriumáról van szó, a hamisításnak 
messze ható következményekkel kellene
járnia. A glifozát gyomírtóról az Egészség-
ügyi Világszervezet, a WHO rákkal foglal-
kozó ügynöksége már 2015-ben kimondta,
hogy a szer „valószínűleg rákkeltő”. 2017-
ben unió szerte 1,3 millióan aláírásukkal kö-
vetelték, hogy az EU ne hosszabbítsa meg 
az amerikai Monsanto cég glifozát tartalmú
gyomirtójának (roundup) EU-n belüli hasz-
nálati engedélyét. A hosszabbítás azonban
– épp a kutatási eredményekre hivatkozva
– 2017 decemberében megtörtént, határo-
zott  időtartamra, öt évre szól. (Tizennégy 
tagország szavazott  mellett e – köztük Ma-
gyarország –, kilenc ellene, és öt tartózko-
dott .) Németországban például az illetékes

hatóság 150 tanulmányt összegezve mér-
legelt, ezek közül vélhetően 21 érkezett  a 
hamburgi laborból. Bár a glifozát olcsónak 
számít és hatékony – bár válogatás nélküli, 
azaz a biodiverzitásra káros – gyomirtó, az 
egészségügyi kockázatok miatt  Ausztria a 
múlt év végén kezdeményezte a betiltását, 
de a brüsszeli egyeztetések még hátra van-
nak. Az ARD többször is visszatért a témára, 
ahogy a cég egykori dolgozói jelentkeztek 
nála. Az osztrák Global 2000 környezetvé-
delmi szervezet a konkrét ügyön túlmenően 
aggályosnak tartja azt a rendszert, amelyben 
egyes magánintézmények – akár az érintett  
termelő vállalatok közvetlen érdekeltségei 
– bizonyos kritériumok teljesítése esetén 
megkaphatják az úgynevezett  helyes labora-
tóriumi gyakorlat (angolul rövidítve GLP) 
címkét, és innen kezdve vizsgálati megálla-
pításaikra nyugodt szívvel támaszkodnak a 
hatóságok. (Persze, ezeket a GLP-laborokat 
rendszeresen ellenőrzik is – bár a hamburgi 
intézmény esetét látva úgy tűnik, ez a kont-
roll nem mindig hatékony.) Furcsa – írja 
beszámolójában a szervezet – hogy ha az 
ipartól valóban független akadémiai intéze-
tek nem rendelkeznek GLP tanúsítvánnyal, 
akkor megállapításaik legfeljebb „fenntar-
tásokkal megbízhatónak” minősülnek. Az 
ügy közvetlen következményeként az LPT 
Hamburg három intézete közül egyet be-
zártak és az ügyészség vizsgálatot indított . 

(WWW.GLOBAL2000.AT 
 WWW.UMWELTINSTITUT.ORG)

A Valentin nap árnyai
Bálint napra több száz millió rózsát impor-
tálnak kontinensünkre Kenyából (az import 
mintegy harmada), Etiópiából (a behozatal 
tizede), továbbá főleg Ecuadorból és Ko-
lumbiából. A rózsaszál akár 7000 kilométert 
is utazhatott  három napon át. A világban 
vett  rózsák túlnyomó többségét ugyan-
is ma az egyenlítői országokban gyártják: 
az őskor óta termesztett  növény modern 
változata a XIX. században alakult ki, a má-
sodik világháború után pedig, akárcsak az 
egész mezőgazdaságban – itt  is végbemegy 
az iparosítás, a gépesítés és a növényvédő 
szerek forradalma. A télen fűtött  meleghá-
zak gyakorlatát a hetvenes évek olajválsága 
megkérdőjelezi, ekkor indul be az ideális 
klímán túl olcsó földterületeket és munka-
erőt kínáló dél-amerikai országokba való 
átt elepítés, majd tíz évvel később Kenyába 

és Etiópiába. Ahol a mifelénk 1,5 euróért 
értékesített  virág árának mintegy két százalé-
ka, 3 cent kerül a dolgozók zsebébe. Egykor 
termékeny földekre telepített ék a növénye-
ket, de a monokultúra sok bajjal jár. Egyrészt 
mérhetetlenül sok vízigényt kell kielégíte-
ni – egyetlen rózsaszálhoz 7-13 liter kell. A 
francia Le Monde Diplomatique etiópiai ri-
portja az Alemaya tó esetét hozza fel: az egy-
kor 16 négyzetkilométeres vízfelület helyén 
ma kaktuszok nőnek. Régebben a Ziway tó 
vize némi tisztítás után iható volt. De másfél 
évtizede egy holland cég hatalmas rózsafar-
mot telepített , „megcsapolta” a tavat, amely 
el is szennyeződött . Ma csak drága tisztítási 
eljárások után hasznosítható a vize, a hely-
beliek 45 kilométerre fúrt kutakat kényte-
lenek használni. Az etiópiai „gazdasági cso-
da” – 2004 és 2014 között  minden évben 
kétjegyű növekedést produkált az ország 
– nagyrészt a természeti és emberi erőfor-
rások kontroll nélküli kiárusításán alapult. A 
rózsaszálak elvárt tökéletessége sok munkát 
és rengeteg vegyszert emészt fel – az élelmi-
szerekre engedélyezett  határértékek százszo-
rosa-ezerszerese is fellelhető a virágokban. 
Egy québeci civil szervezet 2010-es riport-
ja szerint Kolumbiában átlagosan 200 kiló 
növényvédőszert használnak hektáronként, 
dupla annyit, mint Hollandiában. „Prevenci-
óként” a vegyszereket nők nem, csak férfi ak 
permetezhetik, majd néhány órán esetleg 
napon át nem mennek be a fóliasátrakba….
Valentin-nap előtt  két hétt el buszokkal 
szállítják a szegényebb régiókból a helyi és 
bevándorló munkásokat. A 10 órás napi 
munkaidő 16-ra emelkedik – elképesztő 
sebességgel kell levágni és összegyűjteni 
a rózsaszálakat, amelyek egy 4° C hőmér-
sékletű hangárba kerülnek, hogy a bimbók 
kinyílását fékezzék. Itt  is jellemzően nők 
válogatják – a leveleket és tüskéket levág-
va – a virágszálakat, majd újabb gombaölő 
dózis következik a végső csomagolás előtt . 
Ha fűtött  és mesterségesen megvilágított  
hollandiai sátrakban termesztenék, üveghá-
zigáz-kibocsátásuk 6-szor több lenne. Ez a 
gyakran emlegetett  adat sem feledtetheti, a 
rózsaszálak romantikája mögött  kiszipolyo-
zott  dolgozókat és ökoszisztémákat. Talán 
lemondhatnánk az ekkora környezeti terhe-
léssel járó termékekről. 

(DOBSI VIKTÓRIA ÍRÁSA WWW.ATLATSZO.HU)

SZ. G.

Zöld hírek a nagyvilágból
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Az előző beszélgetésben Kajos Ani kér-
dezte Fazekas Jánost, aki most t Szabó 
Gábornak adja tovább a stafétát. 
– „Környezetvédelmi szakújságíró” – 

áll a névjegyeden. Hogyan lett él újságíró, 
és mi terelt a környezetvédelmi szakterü-
let felé?
– Külkeresként végeztem a Közgázon és 

tulajdonképpen már az egyetem után kap-
csolatba kerülhett ünk volna, ugyanis a Che-
molimpex külkervállalatnál kezdtem, amely 
többek között  a Te gyárad, az akkor még 
BVK-nak nevezett  Borsodchem termékeit 
is exportálta. De három év alatt  kiderült, ez 
az irodai élet nem nekem való. Épp akkor 
alapított ák a HVG-t, részben a Világgazda-
ság napilap stábjából, ahová így be tudtam 
kerülni az elmenők valamelyikének a helyé-
re. Nagyon jó légkör volt, remek, nagy tudá-
sú kollégáim voltak és a pártállami kötött sé-
gek a lapra kevésbé vonatkoztak. Így annak 
sem volt akadálya, hogy amikor – tényleg 
idézőjeles – „társadalmi vita” kezdődött  a 
bős–nagymarosi vízlépcsőről, beleáshat-
tam magam az akkori tervek részleteibe és 
hát számos megoldatlan, végiggondolatlan 
eleme volt a beruházásnak, amiről szabad 
volt írnom. Ez az 1980-as élményem veze-
tett  aztán a környezetvédelem területére.
– Fel tudsz a múltból idézni olyan témát 

vagy fontos ügyet, aminek a kimenetelét 
sikerült a nyilvánosság erejével alakítani?
– Azt hiszem, a vízlépcső éppen ilyen. Ál-

latorvosi ló abban az értelemben, hogyan 
nem szabad egy beruházást előkészíteni, 
iskolapéldája annak is, mennyit árt, ha 
szakmai kérdéseket átitat a politika. Ami 
ma is így van. Számomra egészen szür-
reális, hogy ami egykor a rendszerváltás 
emblematikus ügye, harmincezres tünte-
tés kiváltója volt, az ma is megoldatlan, a 
mindenkori kormányok által a szőnyeg alá 
söpört, nemszeretem probléma. Nem ne-
vezném sikersztorinak. Érdekes volt az is, 
hogy az elsők között  feszegett em a bauxit- 
és szénbányászat karsztvízre gyakorolt ká-
ros hatásait, aztán a rendszerváltás előes-
téjén Csehák Judit egészségügyi miniszter 
kezdeményezésére (egész biztosan nem az 
én cikkeim hatására) olyan gyorsan kellett  
abbahagyni a bauxitkitermelést – a Hévízi 
tő védelmére hivatkozva –, hogy rengeteg 
jó minőségű érc a föld alatt  maradt. Hol-
ott  durván két évvel több türelmi idővel 

ezt a veszteséget megspórolhatt uk volna, 
a tó vízhozama az után is helyreállt volna. 
Ez megint csak inkább politikai, semmint 
szakmai döntés volt. Némi szerepem talán 
abban is volt, hogy a feladatára alkalmatlan 
Pepó Pál miniszter félidőben megbukott . 
De nagy hiba lenne felértékelni a sajtó sze-
repét, nem a farok csóválja a kutyát.
– Hogyan látod az újságírás jövőjét a 

saját szakterületeden?
– Sajnos, ma már a nyomtatott  sajtó vi-

lágában nem engedhetik meg maguknak 
a szerkesztőségek azt a luxust, hogy annyi 
szakújságírót foglalkoztassanak, mint a 
rendszerváltás idején, amikor a közügyek 
iráni érdeklődés a tetőfokán volt, a közön-
ség nem érte be a felszínesebb tévé- vagy 
rádióműsorokkal, internetes újságírás pe-
dig még nem létezett . Egy kezemen meg 
tudom számolni azokat, akiket környezet-
védelmi újságírónak lehet nevezni, ma már 
mindenhez kell értenie, aki még a pályán 
akar maradni. Ahogy a mostani fejlemé-
nyeket – az elektronikus sajtó, az olykor 
nagyon is informatív blogok, a facebookon 
való információcsere – sem látt uk előre 
harminc évvel ezelőtt , most is kockázatos-
nak tartanám a szakma jövőjét megjósolni. 
Annyi biztos, hogy a környezetügy ma már 
nem olyan melléktéma, mint újságírósko-
dásom kezdetén, a szocialista tervgazdaság 
idején. Bár ma is vannak elszánt tagadói az 
emberiség okozta klímaváltozásnak, azt 
azért megkockáztatom, hogy lesz igény a 
környezetvédelmi tematikához szakmailag 
is értő zsurnalisztákra. A sajtó pedig – va-
lamilyen formában –nélkülözhetetlen ma-
rad a demokráciákban.

– Végül a HVG-től mentél nyugdíjba, 
több cikket írtál a Kisbíróba is. Néhá-
nyan innen is ismerhetnek, és talán a 
közéleti tevékenységed miatt  is. Keveseb-
ben tudják, hogy te voltaképpen surányi, 
–is – vagy. Hogyan kerültél a Szentend-
rei-szigetre? 
– Ha ismernek, abban részben Neked 

is szereped van, mivel a Te javaslatodra 
kerültem be az előző ciklusban az akkor 
az elnökléseddel működött  pénzügyi 
és településfejlesztési bizott ságba külsős
tagként. Bár intelmeid hatására egy idő 
után már kevesebbet maceráltalak, de 
néhány fontoskodásom talán felkeltett e
a közélet iránt érdeklődők fi gyelmét. És 
valóban, lassan másfél évtizede írogatok 
a Kisbíróba. Surányiként talán azért sem 
sokan ismernek, mert pár éve elhagytam
a telkünket, áthurcolkodtam a faluba, 
most egészen közel vagyok a Dunához. 
1960-ban OTP-parcellázáskor – legalább-
is gyerekként akkor így rögzült bennem 
– 3600 forintért vett ünk telket a Fenyves-
ben… Szóval, más viszonyok voltak akkor.
Egyébként alig bírtuk kifi zetni. Att ól kezd-
ve majdnem minden hétvégén kijártunk. 
Édesanyám tanárként a nyári szünetben 
hosszú időt tudott  velem kint tölteni, a ma-
radék szünidőben a nyugdíjas szomszéd 
barátnőjére bízott . Vizet húztam a kútnál – 
ki ismeri ma már a szelepes vödröt –, mert 
a barátnőnél locsolni kellett  a gyümölcsfá-
kat. Állítólag ett ől erősödtem meg – már 
amennyire. 
– Milyennek látod azt a Szigetet, amely 

annak idején fogadott , és milyennek a 
mait? 

Forró krumpli, avagy ki lakik a szomszédban?
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– Nyolc évig nyaranta sátorban laktunk 
– arany életem volt, bandáztunk… A Nár-
cisz utcától délre számunkra a préri terült
el, a Pázsit tó helyén békák kurutt yoltak, és
amikor végre lett  egy biciklim, hatalmasa-
kat barangoltunk. A szigetcsúcs maga volt a
Paradicsom, akkor még nem foglalták el la-
kókocsik az egész partot, sőt, autó sem sok 
volt. A homokos utakon mezítláboltunk, ha
forró volt, akkor ugyancsak kapkodva lépe-
gett ünk. Hepe-hupákat hírből sem ismer-
tünk. A legkevesebbet talán a két surányi
strand változott , de egyébként persze sem-
mi sem a régi. Sok változásnak örülni lehet,
mindenekelőtt  annak, hogy nem kell reggel
tejért, délelőtt  kenyérért egy-egy órát sor-
ban állni az egyetlen kisboltban… Viszont
a legendás surányi csárda eltűnt, ezen nem
tudtam még túltenni magam. Szerencsés
esetben az ember szereti a gyerekkori em-
lékeit, de persze azt el tudom fogadni, hogy 
az egykori nyaralóélet már nem jön vissza.
Surány és Horány egykori üdülőfunkciója

mára szertefoszlott , manapság csodabogár 
az, aki hétvégi telket vesz errefelé, a nyara-
lókból lakóházak lett ek. 
– A saját szakmai szempontodból mi-

lyen jövőt látsz községünk előtt , milyen le-
hetőségek és korlátok fogják befolyásolni 
életünket?
– A legizgalmasabb, sok mindent eldöntő 

kérdés, hogyan tud az ófalu és a megvál-
tozott  funkciójú – mondhatnám egykori 
üdülő – terület egységes, egyfelé húzó te-
lepülésként működni. Ahogy például leg-
utóbb a PS2,0 és a Köszi Önkéntes csapat 
megszervezte a forgalomszámlálást – ami-
ben nagy kedvvel magam is részt vett em, 
– az azt hiszem példaértékű.  Ötven éves 
surányi üdülő és másfél évtizedes pócsme-
gyeri betelepülő, kétlakiként Budapesten is 
élő, a szigetünket csak-csak ismerő ember-
ként meg kell tanulnom – tanulnunk, ha 
szabad ezt mondanom – a türelmet, ami 
Rád például sokkal inkább jellemző. Úgy 
érzem, sokan olyan teljesítményt várnának 

el az önkormányzatunktól, amire nem lehet 
képes a mai játékszabályok közepett e. Surá-
nyiként magam is sokkal türelmetlenebb 
voltam, épp a pénzügyi bizott sági évek éb-
resztett ek rá, hogy az előítélet nem volt jó 
tanácsadó. Egy ilyen kis falu helyesen teszi, 
ha minden fejlesztésre kínálkozó lehetősé-
get megragad, ilyen például az általam má-
niákus fi gyelemmel kísért EuroVelo bringa-
út. Szerintem ez hatalmas esély, bármi lesz is 
a monostori híd sorsa..
– Végül jöjjön a „kötelező kérdés”: Ki-

nek dobod a forró krumplit, ki az akit szí-
vesen mutatnál be a Kisbíró hasábjain?
– Furcsán hangzik, hogy a közvetlen 

szomszédomat. Ők ugyanis az ófalui telkü-
ket használják nyaralónak, ha nagy ritkán 
kijönnek a sok kerti munka mellett  kevés 
időnk van csevegni. Th uróczy György
a nem ionizáló sugárzással, így a mobil an-
tennák élett ani hatásaival foglalkozik. Izgal-
mas beszélgetésre készülök.

A SZÖVEGET GONDOZTA: SCHRAMKÓ PÉTER

Január végén került először megrendezésre
e fi nom esemény ami Kőbányai János és 
Jerkó Sándor ötlete volt. A fi nomabbnál r
fi nomabb kocsonyájával kilenc fő nevezett .
A Horváth László vezett e ött agú zsűri-
nek igen nehéz feladata volt kiválasztani a 
nyertest, mivel mind ízben, mind látványá-
ban csodás tálakat készített ek a versenyzők.
Az első három helyezett :

I. Rózsa Judit, II. Jerkó Sándor, III.
Nánásiné Kiss Katalin, de e mellett  a 
közönség is szavazhatott  és a különdíjat 
Kulcsárné Marika vehett e át. 
Ezúton is köszönjük részvételüket és min-
den évben megismételjük és hagyomány-
nyá tesszük ezt az eseményt. A nyertesek-
nek gratulálunk és csak így tovább. 
A fotókat Szalai Sándornak köszönjük.

KRAJLICH KAROLINA

Nyugdíjas klub
Beszámoló a kocsonyafőző versenyről

II. Helyezett: Jerkó Sándor

Különdíj: Kulcsárné MarikaIII. Helyezett: Nánásiné Kiss Katalin

Kérjük,

rendelkezzen

javunkra adója

1%-áról!

Köszi, önkéntes!

Egyesület

Adószám:

18138454-1-41

I. Helyezett: Rózsa Judit
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A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft.
tájékoztatója – matricázás

A hulladékszállítási szolgáltatás átláthatósága és rendszerezése érdekében „matricás” azonosító módszert alkalmaz.

Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatásra jogosult Ügyfelek matricával jelölik meg a hulladéktárolójukat, ami alapján

kollégáink tudják, hogy kik jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

Az alábbiakban az eljáráshoz kapcsolódó tájékoztatónkat olvashatják.

A 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései szerint az ingatlanhasználók:y ( ) g

• kötelesek a hulladékot elkülönítetten gyűjteni, és a vegyes hulladékot (a gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek a háztartá-
si hulladékhoz hasonló hulladékot) minimum heti rendszerességgel a közszolgáltató Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft. részére átadni;

• kötelesek a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékszállítás rendjét betartani;

• kötelesek a Ht. rendelkezései szerint meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv (NHKV Zrt.) 
részére megfi zetni.

A közszolgáltatási díjat nem fi zető ingatlanhasználók felderítése és kiszűrése érdekében:g j g

• az ingatlanhasználók 2020 januárjában az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2019. utolsó negyedéves hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díjról szóló számlával együtt 2020-ra érvényes éves matricát kapnak, amelyet 30 napon belül a gyűjtőedényre kötelesek 
felragasztani;

• a 4 gyűjtőedénynél több ürítésére szerződött ingatlanhasználók nem a számlával együtt, hanem közvetlenül a közszolgáltatótól
kapják – szintén postai úton – a matricákat;

• a számla mellé nem kapnak matricát az egyéni díjfi zetésű társasházi lakók, akik gyűjtőedényeire a közszolgáltató rendszerfelügye-
lői helyezik el a matricákat a hulladékgyűjtési napok alkalmával;

• a gyűjtőedénnyel rendelkező (nem zsákos) üdülőingatlanok használói nem kapnak számlát 2019. utolsó negyedévére vonatkozó-
an, ezért a szolgáltatás használatára jogosító matricát 2020 márciusában vehetik át, külön tájékoztatás mellett;

• azon ingatlanhasználók, akik– a fenti kivételeket leszámítva – nem kapnak matricát, jelezzék azt a közszolgáltató ügyfélszolgála-
tán, és a jogosultság ellenőrzését követően pót matricát kapnak;

• év közbeni költözés, új ingatlanhasználóként vagy új gazdálkodóként történő bejelentkezés esetén a matricát a közszolgáltató
ügyfélszolgálati irodája biztosítja.

Figyelmeztetés / szankciókgy

• azon ingatlanhasználók, akik január hónapban megkapják a matricát, azonban nem helyezik azt fel a gyűjtőedényre 2020. február 
hónapban, szankcionálás előtt két alkalommal felszólítást kapnak a közszolgáltatótól;

• azon ingatlanhasználókat (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is), akik a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz 
matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy használójának
beazonosítását követően számlakiállítási célzattal jelezni fogjuk az NHKV Zrt. részére.

• amennyiben a közterületre kihelyezett gyűjtőedény tulajdonosa nem beazonosítható, a két alkalommal történő felszólítás után a
gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató megtagadhatja

• azon ingatlanhasználó – beleértve a gazdálkodó szervezeteket is –, aki a közszolgáltatást nem veszi igénybe, a közszolgáltató 
jogosult hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni és ezt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról
szóló számla kiállítása érdekében

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft. köszöni az együttműködésüket!

Hajnal Zsolt András s. k.
ügyvezető igazgató
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Krisztus Urunk születése előtt  négyszáz ki-
lencven hét évvel Szophoklész a nagy Gö-
rög drámaíró adta e szavakat a főszereplő
szájába. Antigoné szavalja elragadtatott an e
dicshimnuszt, én meg mérgembe kis híján
felkiáltok a színházban, ahol a közönség tá-
tott  szájjal hallgatja ezt az óriási marhaságot.
Ekkor nem kiáltott am, most azonban mon-
dom: az ember?! – köszönöm szépen. Ta-
lán Szophoklész idejében még úgy ahogy,
de manapság…
Nézzük csak, hadd lám mi bajom nékem az
emberiséggel. Persze korrekt eljárás az len-
ne, ha magamon kezdeném, felsorolva azt
a sok zsiványságot, amit elkövett em életem
során, – de ne személyeskedjünk, lássuk az
egészet, benne önnön magamat.
Megszentelt hihető képet akarunk látni?
– olvassuk a bibliát! Az Ószövetség és Új-
szövetség is gyönyörű képet fest a „csodá-
latos” emberről. Kezdjük ősanyánkkal. Éva
beugratt a ezt a szegény gyanútlan Ádámot
az almával /ahelyett , hogy kupán vágta vol-
na egy doronggal/, nem Ádámot, hanem a
megkísértő kígyót/, de ott  van Káin és Ábel
esete, vagy akár a Józsefet eladó testvéreket
is sorolhatnám, – de olvasgasd barátom a
szent könyvet, így ismerd meg az embert!
Ahogy telt-múlt az idő, évezredek jött ek 
egymás után vajon tanult az ember a múlt
hibáiból és egyre jobb és jobb lett , nemese-
dett  a jelleme?
Ugyan-ugyan! – még sokkal aljasabb disz-
nóságokat követett  el az új korban, az ókori
csibészségekhez képest. A távoli múlt dol-
gai kiscserkészek csínyjeinek tűnhetnek az
újkori világégések fényében.
De söprögessünk a saját portánk előtt ! Kis
hazánk részt vett  /és elvérzett / mindkét vi-
lágháborúban. Megtámadott  talán minket
egy rabló hatalom?
Nem-nem! – mi voltunk a támadók, elver-
tek minket és a mai napig méltatlankodva
nyalogatjuk sebeinket.
Lássunk valami vidámabb dolgot: /talán
nem is olyan vidám?/ Régi szép időkben
egy rablógyilkost nem dédelgett ek sokáig,
hanem rövid úton felkötött ék. Valószínű-
leg ez a fajta bűn nem örökletesen halad
tovább, mert a szorgos gyomlálás ellenére
manapság is gyakran előfordul ilyesmi. /
felkötés mellőzve/ Sőt! – ha talál egy jó

ügyvédet nagy rakás pénzhez juthat az ál-
lamtól. Bizony-bizony, hiszen nem süt be a 
nap a cellába és zsúfoltság keseríti rab életét. 
stb. stb.
Ne gondold barátom, hogy ezen jómada-
rak halálra ítélését kívánnám, dehogy-de-
hogy, hiszen sajnálom még a horogra tűzött  
kukacot is. Elgondolom mennyire csekély a 
bűnük, – igaz kinyuvasztott ak egy-két em-
bert, de mi ez ahhoz képest, ahogyan ország 
vezetők háborúra lovalják népüket és sze-
rencsés esetben még lovas szobrot is kap-
nak országuk főterén, – ez lészen jutalmuk.
Apropó: LÓ. Megfi gyelted már barátom, 
hogy az agyon dicsőített  ember milyen ko-
miszul bánik a lóval? Addig-addig gyötri a 
fi atal állatot amíg az be nem látja tűrnie kell 
,hogy ez a erőszakos eszes majom hátára ül-
jön, és rohangásszon vele hegyen völgyön. 
A betört állat beadja a derekát, szekeret 
vagy ágyút húz, elhullik csatatereken, iz-
zadva zihál az úrlovas alatt  és még elvárják 
tőle, hogy elégedett en nyerítsen, ha kap egy 
ajándék almát. Ha megvénül levágják, az 
ember mohón csámcsog a füstöt lókolbá-
szon.
Nézzük most kapcsolatunkat a kutyával: 
állítólag az „őskutya” önként csatlakozott  
az emberhez. Ma már megállapíthatatlan 
így volt vagy sem, – én erősen kétlem. Egy 
biztos, jól érzi magát az ember mellett , de el-
van emberi gondoskodás nélkül is, falkába 
verődve szabadon csatangol.
Szakállas vicc: nem szenzációs újság hír ha 
egy kutya megharap egy embert, – hír az ha 
ember ha ember harap kutyát.
Kutyatenyésztők az utóbbi egy-két száz 
évben sokféle ebet hoztak létre, vadászni, 
terhet húzni, rendőrséget segíteni, -és ag-
resszív harci kutyákat, az izgalmat / és pénzt 
/ szerető emberek számára. Kutyaviadalok 
szereplői ezek a szerencsétlen jószágok. Ha-
zánkban ez a fajta „szórakozás” szerencsére 
tiltva van, de ilyenfajta kutyákat kedvtelés-
ből tartanak néhányan /kimondott an ne-
mes lelkű, fi nom úriemberek/.
Néha előfordul, hogy kiszabadulva megtá-
madnak embert vagy állatot, ebből is szár-
mazhat újsághír.
Biztos forrásból származó értesülés: egyné-
mely távol-keleti országban kedvelt cseme-
ge a kutyahús. Az ember tehát elfogyasztja 

a barátait, de nem éri be ennyivel, néha em-
bertársát is felfalja, ha hinni lehet némely út-
leírásnak, ahol néhány merész utazó a kan-
nibálok kondérjában fejezte be földi életét.
Jó! – talán manapság már nem divat az 
ilyesmi, de minek is, hiszen minden eldu-
gott  kis országban egzisztál a Mac Donald 
/hirtelen falunk valamit/. A világ mindig 
volt és mindig lesz, – fogadjuk el a tudósok 
megállapítását. Az emberiség egymillió éve 
kezdett  megjelenni a földön, félek, hogy a 
félidőt már jóval túlhaladtuk, – szerencsés 
esetben van még jövőnk itt  a földön pár 
ezer év, /optimista jóslat/ – de miért ne le-
hetne még sokkal több?! – mert az ember 
telhetetlen. Ide nekem mindent és utánam 
az özönvíz.
Lépek egyet, még nem fejeztem be cikizni 
az emberi fajt: hamut szórok saját fejemre is. 
Autóval furikázok, ezzel fogyasztom a drága 
oxigént, és szaporítom a szén-dioxidot ami 
állítólag kártékony dolog, fával fűtöm a la-
kásomat, ami talán rosszabb mintha gázzal 
melegednék, -és nem én vagyok egyedüli 
aki elköveti ezen főbenjáró bűnöket.
Szeretném még elővezetni vesszőparipá-
mat: az ŰRKUTATÁST.
Nyugi, dehogy akarom én az űrt kutatni, 
inkább felesleges pénzkidobásnak tartom. 
Azt az igyekezetet, amit a földön kívüli világ 
megismerésére pazarol az ember jobb len-
ne, ha az ott honunk a föld, a gyönyörű kék 
bolygó megóvására, jobbá, szebbé tételére 
fordítanánk.
Gyanítom, hogy többszörös milliárdos fa-
zonok és gazdag országok, akik pénzelik az 
űrbéli tapogatózást valamiféle menekülési 
alternatívát keresnek.
Miközben ezt a szerény dolgozatomat 
írom, váratlanul megszólal a másik énem, 
/a jobbik/. Kissé meglepődöm, mert furcsa 
dolgokat mond /meglep, hogy megszó-
lal, hiszen eddig csendben volt/. Szózata a 
következő: légy türelmes, megértő, elnéző. 
Örülj, hogy embernek születt él, hiszen ez 
a legmagasabb létezési forma, – a Mennyei 
Atya majd eldönti mi légyen a további sor-
sunk.
Irodalmi idézett el kezdtem, azzal is búcsú-
zom Madách szavaival: ember küzdj és bíz-
va bízzál.

ASZTALOS LAJOS

Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs 
semmi csodálatosabb
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Ravina átkel a Dunán. Nem úgy, mint
ősei, akik Napóleon, majd Hitler elől
menekültek. Lakni jön a szigetre, ahon-
nan lányommal, Emével rendszeresen
elvisszük egy nemzetközi hírű kiképző-
höz.
A szőke hajú, kékszemű nő rendkívül
mély tekintetű, elmélyülten néz a lovak 
szemébe.
Egy Szilvásváradról bemutatott doku-
mentumfilmben bukkantam rá, később
elcsodálkoztam a YouTube-felvételen,
ahol a Bécsi Spanyol Lovasiskola dísz-
termében három hófehér paripát idomít,
miközben mellettük a világhírű magyar 
hegedűs, Lajkó Félix zenél. Szépség és
fenség jellemezte a Monarchia lovainak 
mozdulatát.
A produkció végén a közönség állva tap-
solt, ruházatán jól látszott, hogy több-
nyire egy csoporthoz tartozó emberről
van szó, a császárpártiakról, akik egysze-
rűen így nevezik magukat: k. u. k. Leute
(königliche und kaiserliche). A filmek 
láttán el is döntöttem: felkeresem ezt az
enyhén szólva nem hétköznapi embert.
Email-megkeresésemre hamar válaszolt,
így pár napra rá már úton voltunk Emé-
vel a lovarda felé, ahol a mesternő szívé-
lyesen fogadott, és megengedte, hogy 
egy-két óra erejéig bepillantsunk mun-
kájába.
A látvány annyira szép volt, hogy nem
tudtam lefotózni. Többször is leemeltem
szemem elől a teleobjektívet, hogy ne le-
gyen egy lencse köztem és a történések 
között.
Nagyokat nyeltem a fedett pálya szélén
a félhomály csendjében, amit csak a vi-
lágítóan fehér lovak horkanása és vágtája
tört meg néha. Félóránként felváltva ér-
keztek be az állatok. Meghívónkat ha-
mar el is neveztem magamban a lovak 
anyjának, mert ilyen összhanggal ember 
és állat között még nem találkoztam.
A nő átszellemülve tekintett a lóra. Lát-
tam rajta, hogy kizárólag az éppen ido-
mított állat számára van jelen. Mélyen a
szemébe néz, amikor akar tőle valamit, a
külvilág megszűnik számára, mintha ott
se lennénk, felénk sem pillant.

Egyedül vannak: ő és az éppen soros
lipicai. Megható volt, akár egy keresz-
telői szertartás, ahol az édesanyának, a
nagyszülőknek és a keresztszülőknek ki-
csordul a könny a szeméből, amikor az
újszülött fejére ömlik a keresztvíz. Az én
könnyem is kicsordult, amikor a hatszáz
kilós állat hátán fekve jelezte a homok-
ban, hogy teljes a bizalma az előtte álló
törékeny nő iránt. Az idő megállt szá-
momra, akár hajdan Assisi Szent Ferenc
sírjánál, újra napokká váltak az évszáza-
dok, előttem zajlott a történelem, amely-
ben ez a csodálatos lófajta a leghatalma-
sabb uralkodókat hordozta hátán.
– A legnagyobb tett a ló részéről, amikor 
a szemedbe néz. Táplálékállatként na-
gyon könnyen megriad bármitől, de, ha
sikerül elérned, hogy kizárólag rád néz-
zen, ez azt jelenti, hogy felajánlja neked
a teljes biztonságát, feltétel nélkül bízik 
benned – magyarázta vendéglátónk az
elköszönéskor.
A találkozás után nem sokkal kértem,
hogy Eme nyári iskolai szünidejére mel-
lette maradhasson. A lovak anyja sze-
rencsénkre készségesen segített, szállást
foglalt, és betette a szabadságoló lovásza
helyére a lányom, akinek ez fordulópon-
tot jelentett az életében.
Ravina is vele lakott. Két gyönyörű hó-
nap következett, amely alatt, ha csak 
tehettem, hétvégenként meglátogattam
őket. Ilyenkor, újra és újra betekinthet-
tem a lovak anyjának munkájába.
A tréner egyszerre volt kedves és szigo-
rú, egész megjelenése erőt, magabiztos-
ságot sugárzott. Bármilyen gyakorikká
váltak számomra az élmények, amikor 
gyakorlását nézhettem, nem vált unal-
massá a rendkívüli látvány, sőt, egyre
lelkesebben követtem szememmel az
idomár és a ló minden mozdulatát.
Mindkettőjükön azt láttam, amit később
a mester az elméleti kurzuson is elmon-
dott: a legújabb etológiai kutatások sze-
rint meghaladott a szemlélet, miszerint
az állatoknak nincs lelke. Igenis van.
Emócióik is vannak.
Ugyanezt állítja Csányi Vilmos, nemzet-
közi hírű magyar etológus is.

A két nyári hónap gyorsan eltelt. Az 
ősz közeledtével felhívott a lovak anyja. 
Hangja izgatott volt és szomorú. – Ravi-
na sántál. Nem tudom pontosan, mi tör-
tént, gyanítom, hogy belerúgott a boxa 
falába, mert szabadulni akart…
Nem sokkal ezután érkezett Eme film-
felvétele, ahogy éjjel együtt alszik a csi-
kóval, amelynek testsúlya már közelített 
a hatszáz kilóhoz. – Így hamarabb gyó-
gyul – mondta a lányom. Erre már job-
ban meghatódtam, mint a lipicaiak ido-
mítása láttán. Ott feküdt a törékeny lány 
egy hálózsákban a hasán alvó ló mellett 
az éjszakában. Az első meglepetés után 
észbe kapva figyelmeztettem: – Óvato-
san, nehogy megnyomjon álmodban! 
Mégiscsak hatszáz kiló!
A gyógyulás hónapjai következtek a lo-
vak anyja útmutatásával. Ő jelölte ki az 
állatorvost. Ultrahangos vizsgálatok kö-
vették egymást, az állatnak nem volt sza-
bad sem ügetni, sem vágtázni.
Egy négyszer-négyes karámban teltek 
őszi, majd téli napjai, míg teljesen meg 
nem gyógyult. Közben visszaérkezett a 
szabadságoló lovász, így Eme és Ravina 
Erdély helyett a szigetre költöztek.
Hajnalban kelek. Későre virrad, boron-
gós téli nap következik, amelyen éle-
temben először vezetek úgy, hogy lovat 
szállítok. Félve hajtok át a Tildy Zoltán-, 
majd a Megyeri hídon.
Ahogy elhagyjuk az M0-án a lehajtót a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér felé, 
Ravina ma harmadszor is átkel a folya-
mon. Eme az anyósülésen alszik. Lassan 
haladok a szélső sávon. Nem tudom, 
mennyi idő telik el, amikor végre el-
hagyjuk az autópályát, és megérkezünk 
Százhalombattára, ahol tréning nap van. 
Kivesszük a lovat a hordozóból, elhe-
lyezzük az ideiglenes boxban. A gyakorló 
pálya fele haladva már hallom az utasítá-
sokat: – Ne ő vezessen téged, hanem te 
őt! Határozottabban! Gyerünk!
Félóra múlva Ravina kerül sorra. Lépés-
ben halad. Mellette Eme. Mögötte a lo-
vak anyja. Mindhárman együtt úsznak a 
levegőben.

A lovak anyja – szigetnapló
(Murányi Sándor Olivér – Regényrészlet)
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Programajánló
Időpont Program Helyszín

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

Március 7. / 19:00 Nőnapi összejövetel – Nyugdíjas Klub –

Március 9. / 18:30 Könyvtármozi – Egy pikoló világos Karinthy Ferenc könyvtár

Március 15. / 15:00 Márc.15-i ünnepi megemlékezés, koszorúzás Rendezvényközpont

Március 20. / 18:00 Szekér Színház – Liliomfi Rendezvényközpont

Március 24. / 18:00 Schäff er Erzsébet előadása – Játszunk szerelmet, gyermeket, családot! Karinthy Ferenc könyvtár

Március 24. Színházbusz – A nagy Gatsby Vígszínház

Március 28. Kirándulás Mezőkövesdre – Nyugdíjas Klub –

Április 6. / 18:00 Szívárnyék – Vecsei H. Miklós és Szabó Balázs Rendezvényközpont

Április 12. / 19:00 Locsolóbál – Nyugdíjas Klub Rendezvényközpont

Április 17. / 18:00 Dr. Kiss András – Kányádi verseket ad elő Karinthy Ferenc könyvtár

Április 20. / 18:30 Könyvtármozi – Butaságom története Karinthy Ferenc könyvtár

Április 24. / 18:00 Érték – Szó Talkshow Jakupcsek Gabriellával Rendezvényközpont

Április 26. / 18:00 Szironta Együttes harangjátéka Református templom

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
 12:00 – 16:00 ....... Családsegítő – Martonné Balga Andrea

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, Kossuth u. 27.,
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, Kossuth u. 27.,

 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, Kossuth u. 27., 
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 

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

Zárás előtt fél órával már nincs mód új sorszám húzására,
új ügyfelet fogadni.

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:

M
á

rc
iu

s 

Dátum Kedd

Március 3. Kommunális –

Március 10. Kommunális –

Március 17. Kommunális Szelektív

Március 24. Kommunális –

Március 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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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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• Kertgondozás

• Füvesítés

• Növényültetés

• Permetezés

• Telektisztítás

• Fűkaszálás

• Fakivágás

• Zöldhulladék elszállítás

Minden, ami kert!

Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba

Tel.: 06-20 8228502

e-mail: csaba.csereklye@gmail.com
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Mire a Kisbíró márciusi száma megjele-
nik, megtörténhet, hogy ez a szépen szí-
nezett  rokona az erdei pintynek már csak 
alig lesz látható a környékünkön. Ugyanis 
a fenyőpinty északi elterjedésű faj, nálunk 
csak vonulási és telelési időszakban jelenik 
meg évenként változó mennyiségben. Az 
utóbbi negyed század legerősebb inváziója 
2005/2006 telén volt. Nálam az idei télen 
elég gyakran volt látható az etetőkön, ezért 
gondoltam arra, hogy bemutatom a ked-
ves olvasóknak.
A fenyőpinty az erdei pintt yel megegyező 
nagyságú, és nála is megfi gyelhető az iva-
ri kétalakúság, vagyis a hím és tojó a szín 
alapján megkülönböztethető. A hímnek 
nyáron a feje, tarkója, válla és dolmánya fé-
nyes fekete, úgyszintén a csőre is. Melle és 
válla rozsdavörös. A télen nálunk tartózko-
dó hímek csőre szalmasárga sötét heggyel, 
a fekete nyári tollakat új, a széleken rozsdás 
sárga színű tollak váltják fel, ezért deresnek 
tűnik a madár feje, a háta pedig feketén 
pett yezett .
A tojó színei fakóbbak. A fenyőpintynek 
fehér farcsíkja van, ami repülés közben 
feltűnő és jól megkülönbözteti az erdei 
pintytől. A szárnyon rozsdás sárga és fekete 
szárnycsík van. Fejtollaikat gyakran felme-
resztik, s e miatt  búbosnak látszanak.
Elterjedési területe Skandináviától Kam-
csatkáig húzódik, ahol fenyvesekben, 
nyíresekben, folyó menti füzesekben éven-
te egyszer költ, júniusban. Fészkét 4-5 m 
magasságban, a törzshöz közeli ágvillába 
építi, amelybe 6-7 tojást tojik. A fi ókákat 
kizárólag rovarokkal eteti, majd miután 

júliusban kirepülnek, csapatokba verődve 
elkezdik önálló életüket. Ilyenkor már bo-
gyókat és különböző magvakat is fogyasz-
tanak, különösen kedvelik a fenyőmagot és 
bükkmakkot.
Nevezik még téli pintynek is, nyilván ami-
att , hogy nálunk télen látható. A telelőterü-
let a költőterülett ől D-DNy-i irányban van, 
főleg Közép-Európában, Franciaország-
ban és Nagy-Britanniában. A téli mozgást 
elsősorban a rendelkezésre álló táplálék 
mennyisége határozza meg, kedvező kö-
rülmények közt akár milliós nagyságrendű 
csapatok is megjelenhetnek. A gyűrűzési 
adatokból az derült ki, hogy a telelőterü-
letek évente változhatnak, hogy a hímek 
mindig északabbra telelnek nagyobb 
számban, mint a tojók, melyek inkább dé-
lebbre húzódnak. Hazánkban október ele-
jétől jelennek meg, de legnagyobb szám-
ban január-februárban láthatók, február 
közepétől rohamosan csökken a számuk, 
az utolsó példányok áprilisig maradhatnak. 

Ilyenkor láthatóak már nálunk is a kiszíne-
ződött  szép hím példányok.
Magyarországon több mint 45 ezer pél-
dányt gyűrűztek meg, melyből belföldön 
15, külföldön 34 madarat fogtak vissza.
Ezek Olasz-, Spanyol-, Franciaországban 
vagy éppen Cseh- és Németországban ke-
rültek visszafogásra. A külföldön gyűrűzöt-
tek közül 16 madár került nálunk kézre. A 
nálunk gyűrűzött  példányok közül egyet 
Oroszországban fogtak vissza 3223 km-
re tőlünk. A legidősebb gyűrűs madár hét 
éves volt.
A fenyőpinty nálunk védett , természetvé-
delmi értéke 25 ezer forint.
Nálam a fenyőpintyek zöldikékkel, csízek-
kel, erdei pintyekkel, tengelicekkel vegye-
sen jelentek meg és velük együtt  jóízűen 
„szotyiztak” úgy az etetőben, mint az etető 
alatt  szétszóródott  napraforgón. Az itatót is 
szívesen látogatt ák, de fürödni sosem lát-
tam őket.

MOLNÁR LÍDIA

Fenyőpinty tojó

Fenyőpinty csapat Fenyőpinty tojó

Fenyőpinty hím

Madarakról mindenkinek – a fenyőpinty
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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

Haa vann keedvved egyy 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



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ24 2020. március

Előadás sorozat a

Rendezvényközpontban

Az előadás sorozat későbbi vendégei
október 2-ánjúnius 26-án

18:00 órától

Jegyár 3.500 Ft    |   Helyszín:  2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.

JAKUPCSEK GABRIELLÁVAL


