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Aranyosi Ervin

Tanévnyitó
Elszállt a nyár. Úgy sajnálom,
de már vár az iskola!
Tanító néni is vár rám,
és a barátnők sora.
Annyi mindent kell mesélnem,
csodásan telt el a nyár…
Igaz, én még nem kívántam:
– az évnyitó jönne már!
Azért, vártam a tanévet,
mert suliban lenni jó,
na meg ott lesz kis szerelmem,
a mindig mókás Jocó!
Aztán persze, egész évben
álmodhatok új nyarat,
ezért készül nagyon lassan
minden házi feladat!
Madarakról mindenkinek – az egerészölyv
27. oldal
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„A legjobb helyek a szigeten”
Köszi, önkéntes! Egyesület rajzpályázatának díjai
Ez év tavaszán harmadszor hirdetett rajzpályázatot a Köszi, önkéntes! Egyesület
„A legjobb helyek a szigeten” címmel.
A pályázatra 48 pályamű érkezett. A rajzokból a kiállítás a Surányi Juharfesztivál
idején a busz-, és könyvmegállóban volt
látható a Napsugár téren. A rajzokat szakmai zsűri bírálta el, amelynek tagjai voltak:
Schramkó Péter könyvrestaurátor és tanár,
Hecker Péter festőművész, Balogh Katalin
programvezető, valamint Fenyvesi Noémi
grafikus, a zsűri elnöke.
A zsűri kilenc első díjat és öt különdíjat
adott ki.
Az ajándékcsomagokban a könyvek a
Cser Kiadó ajándékai, a tudományos játékok a Csóka konyha, Tichy-Rács Levente,
Erberling Eszter és Topits Judit támogatásának köszönhetőek. Az egyedi, kézzel
készített tolltartók Rettegi Gizella, a gyurmacsomagok a Köszi, önkéntes! Egyesület, a közönségdíjasnak járó járó lovasórák
a Szelesvágta Lovas Egyesület ajándékai. A
két barátnak járó rajzok különdíja a családi
kenuzás, a SZÍV SE ajándéka.
Köszönjük a szponzoroknak a támogatást!

Chrenkó Katica Anna (10) - Pázsit tó

Díjazottak:
Óvodások:
Horváth Dóra Bianka:
„Délutáni móka a horányi
Duna parton”
Horváth Levente:
„Halak a Dunában”
Herczeg Zalán:
„Surányi víztorony”

Különdíjak:
Különdíj a két barátnak:
Dávid Vince: „Léghajók az alsóstrandon”
és Hegyesi Péter: „Egy délutáni horgászat
Vincével”
Különdíj az alsóstrand hétvégi képének legjobb ábrázolásáért:
Havadtői Kincső: „Duna part”

Alsósok:
Vörös Júlia Léna:
„Erdei kuckó és Napsugár tér,
Surány”
Chinci Merci:
„Surányi alsóstrand”
Halmi Ani: „Bázis”
Chrenkó Katica Anna:
„Pázsit tó és Pócsmegyeri
révátjáró”

Különdíj az alsóstrand legfestőibb
ábrázolásáért:
Hegyesi Ákos: „Örök alsóstrand”

Felsősök:
Hagyó Lilla Dorka:
„Nyár a szigeten”
Halmi Arszen András: „Nyúlgát”
Halmi Ani (10) - Bázis

A Szigetmonostor Faluház különdíja
annak a szigetmonostori családnak,
akik a legtöbb rajzot készítették:
Rapp Mátyás, Noémi és Eszter
Ajándékuk egy 10 ezer forintos bónusz a
Kacifánt Teraszra.
A legtöbb szavazatot elért rajz közönségdíját Bászler Miklós kapta.
A kiállítás ősszel a Pócsmegyer Rendezvényközpontba költözik, szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
TOPITS JUDIT
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Jegyzőkönyvi kivonat a 2021. évi adóemelésről
A 2020. június 25-i Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottsági, valamint a Képviselő-testületi ülésén napirendi pontként szerepelt a
2021. évi adókoncepció. A témában számtalan kérdés merült fel a lakosok részéről.
Annak érdekében, hogy az adókoncepciók előterjesztésének indokoltsága, vagy az
adatszolgáltatási nyomtatványok megküldésének oka mindenki számára érthető
legyen, idéznénk most az üléseken elhangzottakat.

Jegyzőkönyvi kivonat
Pócsmegyer Község Önkormányzat
Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottsága 2020. június 25-én 17 órakor a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal, 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 8. szám alatt megtartott
rendes, nyílt bizottsági üléséről:
3. napirendi pont: A 2021. évi adókoncepció véleményezése
Németh Miklós polgármester:
p g
Kiküldésre került egy részünkről kidolgozott olyan koncepció, mely a jövőt próbálja stabilizálni.
Többször átbeszéltük a kollégákkal, hogy
hogyan lehetne az adómértéket megemelni. Ez az elmúlt 8 évben nem történt meg.
Nem volt ezen időszakban adóemelés. Erre
a lépésre most sajnos szükség van. Az indokok az, hogy az állam, nemcsak hogy elvett,
de nem is tudott hozzá tenni, ugyanakkor
a minket is érintő szolgáltatási díjak fokozottan emelkednek. A jelenlegi nálunk maradó adókból, illetve a normatívából nem
lehet hosszan üzemeltetni a települést. Az
adóemelés mértékéről természetesen lehet
vitatkozni. Sajnos az elmúlt 18 év gyakorlatából az látszik, hogy egy 10%-os adóemelés nem hoz hosszú távú eredményeket.
A javaslatunk már egy olyan pénzügyi
nagyságot hordoz magában, mellyel nagy
biztonsággal lehet pályázati önrészt biztosítani, a mindennapi karbantartási és egyéb
munkálatokat megtenni, ami a település
mindennapi életéhez feltétlenül szükséges.
Az indokokat így szeretném összefoglalni, minden egyéb más le lett vezetve. Meg
szükséges továbbá jegyeznem azt, hogy mi,
mint önkormányzat nem vagyunk benne a
rezsicsökkentésben. Ezért kérném a bizottságot, hogy tárgyalja, és lehetőség szerint támogassa a javaslatot. A döntést novemberig

szükséges meghozni, hogy januárban bevezetésre kerülhessen az adó emelése.
Kocsis Marianna elnök: Abban mindanynyian egyet érthetünk, hogy adóemelésre,
adókorrekcióra szükség van. Sőt az indokokat is maximálisan értjük, és a magam részéről én el is fogadom, viszont azt gondolom,
hogy az eredeti előterjesztés egy egyszerű
adóemelés, az nem tartalmaz számításokat,
részleteket. És itt most nem arra gondolok,
hogy nem számolták ki, hogy mennyi lenne az adó, ha megemelnék 30%-kal. Hanem azt mondom, hogy nem kerültek variációk kidolgozásra. Mi küldünk egy másik
előterjesztést. Mi sokkal inkább szeretnénk
egy ilyen jellegű adó korrekciót. Azt gondolom, hogy novemberig van határidő arra,
hogy ezt részletesen ki lehessen dolgozni.
Azt gondolom, hogy arra fel kell készülni,
hogy az adóemelést senki nem szereti. Ez
egy normális emberi reakció. De adó emelésre szükség van, az elmondottak miatt is.
Viszont, ha figyelembe vesszük a jogszabályokat és azt, hogy jelenleg egyértelműen
kommunális és építményadóra van szétválasztva az ingatlan típusú adó, akkor ennél
az egy számú adóemelés végrehajtásnál az
látható, hogy a kommunális adó összege
5.000,- forinttal emelkedne, míg az építményadóé ennél jóval többel. Azt gondolom, hogy fontos az arányosság és az igazságosság elvének érvényesülése a település
adózási rendjében. Ezen elv alapján annyi
kommunális adót fizetnének egy 200 m2es lakóházra, mint egy 30 m2-es ingatlanra
építményadót. Ez pedig nem arányos és
nem igazságos. Az építményadónál kizárólag az életvitelszerű tartózkodást vesszük figyelembe. A Kúria 2015-ös döntése alapján
fel kell arra készülni, hogy az építményadót
fizetők egyre nagyobb százaléka fogja nyilatkozat szinten életvitelszerűen használni
az ingatlanát. Ennek alapján egyre nagyobb
létszámban fizetnének kommunális adót.
Az adórendszer így nem fogja betölteni a
célját. Azt gondolom, hogy ebből nem fogunk jól kijönni. A mi koncepciónk vonatkozásában tisztában vagyunk azzal, hogy ez
az életvitelszerűen itt élőket mellbe fogja
vágni, de nem véletlenül tettünk bele jelentős kedvezményeket, lehetőségeket, szociális támogatási elemeket is. Ezért kértük azt,
hogy a hivatal nézze meg a rendelkezésére
álló információk alapján, hogy milyen lét-

számok állnak a rendelkezésére és akkor
ebből ki lehet számolni egy olyan adómértéket, mely egyfelől megfizethető, másfelől
mellé lehetne rakni egy olyan kedvezmény
rendszert, melynél már lehet érvényesíteni
az állandó lakcímre hivatkozást azok részéről, akik ténylegesen itt élnek, 2-3 gyerekkel
laknak itt, nem fognak jelentősen többet
fizetni, mint akkor fizetnének, ha 30%-kal
emelkedne az adó.
Németh Miklós polgármester
p g
r Mi ahhoz igazítottuk magunkat, amit a törvény lehetőségként megenged. Azt gondolom, hogy az
üdülőtulajdon egy extra vagyoni elem. Mi
a koncepciónk kialakításánál az országos
gyakorlatot néztük meg. Mi ezt látjuk most
jónak.
Kocsis Marianna elnök: Én pedig azt gondolom, hogy nagyon sok olyan más település van, ahol a mi adókoncepciónkat
követik. Ilyen például Pomáz. Surányt ne
tekintsük egy luxus helynek. Ezt a szocialista jellegű megközelítést, hogy luxusadó,
pont kezdik kivezetni. Ha valakinek van
egy ingatlana, akkor azért fizet, ha három
ingatlana van, akkor pedig azért. Azt mondani, hogy ez egy plusz ingatlan és luxus,
ez ma nem helyénvaló, szerintem. Az adós
kollégák azt számolták ki, hogy mekkora
bevétel növekedést érnénk el egy egyszeri
30%-os adóemeléssel. Amit mi javaslunk
azzal kellene egy kicsit dolgozni, de lehet,
hogy lehetne vele, egy normális, igazságos
adófizetési rendszert kialakítani. Egész biztos, hogy meg fog indulni az a hullám, hogy
a nyaralók, akiket hívjunk jelenleg építményadót fizető ingatlan tulajdonosoknak,
elkezdenek majd életvitelszerűen itt tartózkodni és kommunális adót fizetni. Ezzel az
építményadó jelentően csökkenni fog és
nem fogja elérni a célját.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Az életvitelszerűen itt élők számának növekedésével párhuzamosan fog nőni a normatíva is.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: A normatíva csak az állandó lakosok után jár,
viszont a nyilatkozatok valóságtartalmát a
kollégáknak le kell ellenőrizni. Életvitelszerűen csak egy helyen lehet lakni. Az állandó
lakosok után 160 millió Forint normatívát
ad az állam 2020. évre.
Kocsis Marianna elnök: Pontosan le van
írva, hogy mire adja az állam a normatívát.
És lakosságarányosan kapjuk ezt. Ezzel nem
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lehet érvelni. Azzal, hogy egyre több életvitelszerűen itt élő lesz, arányosan csökkeni
fog a normatíva is. Építményadó helyett
kommunális adót fognak fizetni.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Nem a
normatíva, hanem az adóbevétel fog csökkenni. Ez a kettő nem ugyanaz.
Mwajas
j Krisztina képviselő:
p
Az is tudjuk jól,
hogy a kommunális adó fizetésére milyen
hajlandóság van.
Néhány gyakorlati dolgot szeretnék csak
tisztázni. A június 25-én fennálló adóhátralék építményadóban 3 és fél millió Forint,
kommunális adóban 2,1 millió Forint. Bele
lehet gondolni abba, hogy aki a kommunális adót most nem tudta fizetni, az jövőre az
építményadót hogyan fogja kigazdálkodni.
A kinnlevőség ezzel biztosan nőni fog.
Kocsis Marianna elnök: Az nem lehet indok,
hogy azoknál, akiknek rossz az adómorálja,
ott nem emelünk adót.
Azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy kérjünk be most egy adóbevallást és az alapján számoljuk ki, hogy mi az optimális
adóemelés, el kell mondanom, hogy nem
kérhetünk be adóbevallást senkitől, mert
nincsen változás.
Kocsis Marianna elnök: Akkor marad a tavalyi. Az új adórendelet alapján lehet bekérni új bevallást. Ezek február, márciusra
be is érkeznek, ezeknek a teljes feldolgozásának szükségessége miatt számolni kell
azzal, hogy jövőre március 15. után biztosan nem lehet adóbevételekre számítani.
A bevallások teljes feldolgozásának annyi
adminisztratív feladata van, melyet két kolléga, biztosan nem tud elvégezni. Ennek
következtében tehát a jövő évi adóbevételek biztosan sokat fognak csúszni. A javaslat szerint az egy családban élők számához
képest kellene kedvezményt adni. Ez évről
évre változó szám. Ezt az állandó változót
hogyan lehet beépíteni egy rendeletbe,
hogy azzal dolgozni is lehessen?
Kocsis Marianna elnök: Sok minden állandó változó. A mi koncepciónk alapja más
települések létező adórendelete. Például
Pomáz képes erre.
Losonczyy Zsuzsanna külsős bizottsági
g tag:
g
Pomáznak lényegesen nagyobb az apparátusa.
Németh Miklós polgármester
p g
: És van egy óriási nagyságú iparűzési adója.
Kocsis Marianna elnök: Pont az a probléma,
hogy nincs iparűzési adónk, mert nincsenek vállalkozások. Ezért vagyunk kénytelenek a lakosságot adóztatni. Akkor legyen
már egy kicsit igazságos és kicsit munká-

sabb ez a dolog. Nem lehet az indok egy
projektnél, hogy sok vele a munka.
Az én érveim nem a sok munkáról szóltak.
Van olyan, amit hiába szeretne az ember, a
jogszabályok megkötik a kezét, vagyis nem
kérhetek be új adóbevallást.
Kocsis Marianna elnök: Akkor ki lehet számolni a mostani szerint.
Ez nem lehetséges, mert akik most kommunális adót fizetnek, azok tekintetében
nekünk nincs adatunk arról, hogy mekkora
az ingatlanuk. Annál a bevallásnál nem kell
négyzetmétert bevallani.
Kocsis Marianna elnök: Akkor el kell kezdeni. Meg kell oldani.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: Attól,
hogy elkezdem nem lesz rá jogalapom.
Kocsis Marianna elnök: Szerintem lehetősége van a helyi hivatalnak megkeresni a
pomázi hivatalt és segítséget kérni. Momentán az elvekről beszélünk. Nem gondolnám, hogy nekünk kell tizedesig kidolgozni a koncepciót.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Az új koncepció elfogadása után, az alapján tudunk
csak kiküldeni bevallás nyomtatványokat.
Az adó mértékét tehát nem lehet a bejövő
adatok alapján meghatározni. Addig pedig
nincs bevétel.
Kocsis Marianna elnök: Rendben van. Aztán majd lesz.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Lesz, ha ki tudják majd fizetni ezt az adót.
Kocsis Marianna elnök: Mi a garancia arra,
hogyha van egy 100 m2-es nyaraló, annak
a tulajdonosa be fogja fizetni az adót? Miért gondoljuk azt, hogy az eredeti tervezet
elfogadásával jobb lenne az adómorál, mint
a másiknál. Ne mondjuk már azt, hogy az
állandó lakosok rosszabb adófizetők, mint
a nyaralók.
Zákányné
y dr. Szőke Tímea jegyző:
j gy Én nem
mondtam ilyet.
Kocsis Marianna elnök: Miért gondoljuk
azt, hogyha bevezetünk egy adóemelést
mindenféle számítás nélkül, akkor jobb lesz
az adó morál, mintha csinálunk egy olyant,
mellyel bemutatjuk, hogy milyen lenne?
dr. Szilvágyi
gy Gábor JJózseff képviselő
p
bizottsági
g
tag:
g Kicsit nézzünk távolabbra. Mi lesz, ha
az alapján emelünk adót, amit a polgármester úr javasolt?
Kocsis Marianna elnök: Mióta van ez a
kommunális adó?
Németh Miklós polgármester
p g
r Több, mint 10
éve.
Kocsis Marianna elnök: Akkor látványos
változás az adómérték plafonjának emelé-
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sében nem várható.
Németh Miklós polgármester
p g
: Erről az állam
dönt. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az önkormányzatok nem fognak
további támogatást kapni, ha nincsen meg
az adóerősség kihasználtsága. Nem tudjuk,
hogy mi lesz, ezért kellene egy szakaszos
adóemelést tenni.
Kocsis Marianna elnök: Pont azért mert nem
tudjuk, hogy mi lesz, kellene úgy eljárni,
ahogyan mi javasoltuk. Ebben nagyon sok
lehetőség van, mondjuk, ha leszűrjük egy év
tapasztalatait. Ezzel a 30%-os emeléssel nem
értek egyet. Polgármester úr jelezte, hogy a
nyaraló egy luxus, de szerintem az igazságtalan, hogy egy 50 m2-es ingatlanra ugyananynyit fizetnek, mint egy 200 m2-esre.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Ezt Pesten is így csinálják.
dr. Szilvágyi
gy Gábor JJózseff képviselő
p
bizottsági
g
tag:
g A kommunális adónak van felső határa,
az építményadónak nincsen.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Annak
ugyanúgy van felső határa.
dr. Szilvágyi
gy Gábor JJózseff képviselő
p
bizottsági
g
tag:
g Azt azért elég húzós kifizetni. Azt már
nem lehet tovább emelni.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Messze
nem a felső határon van az adómértékünk
ebben az adónemben.
dr. Szilvágyi
gy Gábor JJózseff képviselő
p
bizottsági
g
tag:
g Ennek a koncepciónak pont az lenne a
lényege, hogy ez a két adó kicsit közelebb
kerülne egymáshoz. Nem lehet az egyiket
ennyivel jobban megemelni.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Nekem
az egységes 30%, elég egységes emelésnek
tűnik. Én azt gondolom, hogy aki állandóra ide van bejelentve, az itt él. Akinek itt
nyaralója van, annak máshol van egy másik
ingatlana is.
Kocsis Marianna elnök: Annak, akinek van
üdülője, nem biztos, hogy van saját tulajdonú lakása. Másrészt nem én vagyok a
pénzügyi szakember, de szerintem nem
egységes az, hogy 17.000 forintra teszünk
30%-os emelést, vagy egy 1000 Ft/m2-es
adóra.
Németh Miklós polgármester
p g
r A balatoni
ingatlanok esetében is ez van. Azt tudom
mondani, hogy, ahogy Mariann mondta,
ez egy luxus, amit nem tudok fenntartani,
akkor el kell engedni. Surányban nagyon
sok elhanyagolt ingatlan van.
Kocsis Marianna elnök: Magyarul deklaráljuk azt, hogy akinek nem életvitelszerű
Folytatás a 6. oldalon »

6

2020. szeptember

» Folytatás a 5. oldalról

tartózkodásra van itt ingatlana, az luxus, és
rájuk terheljük rá az adóemelés nagy részét.
Aki pedig életvitelszerűen itt lakik, az kap
egy kisebb emelést, fizessen például 5000
forinttal többet.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: És arra
jön még rá a normatíva.
Kocsis Marianna elnök: Aki nem lakik itt
az nem viseli a terheket? Pont erről beszéltünk, hogy próbáljunk meg egy egységes
településképet, egy egységes település működést kialakítani. Ez így igazságtalan.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: Az általatok felvázolt adókoncepció pedig az itt
élőkkel szemben igazságtalan.
Kocsis Marianna elnök: Már miért lenne
igazságtalan?
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Mert
ilyen mértékkel emelné az itt élők adóját.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: Gyakorlatilag a koncepciótok arról szól, hogy
az állandó lakosok fizessék meg azt, amit a
nyaraló tulajdonosoktól nem kérünk el.
Kocsis Marianna elnök: Ne az legyen, hogy
a nyaralók fizessék a kétharmadát az emelésnek.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: Igen,
ezt fizessék meg inkább az állandó lakosok,
szerintetek.
dr. Szilvágyi
gy Gábor JJózseff képviselő
p
bizottsági
g
tag:
g Azért így is van különbség. Kevesebbet
fizetne egy állandó lakos, aki több gyerekkel lakik egy 100 m2-es ingatlanban, mint
aki mondjuk nyaralóként használja. Ez által
a terhek kicsit jobban el lesznek osztva.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: Az
állandó lakosok, mindig legalább négyen
laknak egy ingatlanban? Az ófaluban ez például elég ritka.
dr. Szilvágyi
gy Gábor JJózseff képviselő
p
bizottsági
g
tag:
g Ezért írtuk azt, hogy lesznek szociális
kedvezmények, amiket igénybe lehetne
venni.
Zákányné
y dr. Szőke Tímea jegyző:
j gy Ahhoz,
hogy szociális alapon adjunk szociális támogatást, szeretném megjegyezni, hogy
azt a Szociális törvény mondja meg, mihez
lehet támogatást adni. A törvényben tételesen fel van sorolva az, hogy mire lehet támogatást adni, a megemelkedett adó nem
az a kategória, amire ezt a fajta normatívát
fel lehet használni.
Kocsis Marianna elnök: Az adót úgy kell kiszámolni, hogy benne legyen az a többletbevétel, amivel meg lehet támogatni szociálisan azokat, akik így túl sokat fizetnének.
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Zákányné
y dr. Szőke Tímea jegyző:
j gy Akkor tehát az egyik zsebünkből átrakjuk a pénzt a
másikba.
Kocsis Marianna elnök: Teljesen mindegy, a
lényeg az, hogy van egy adónövekmény, és
aki szociálisan rászorul, az kap támogatást.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Tehát még több
adót kell befizetnie annak, aki nem szorul
rá szociálisan, azért, hogy a másiknak a kedvezményét ki tudja fizetni.
Kocsis Marianna elnök: Így van.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Ezzel nekem
speciel 4-5-szörösére növekedne az adóm.
Három gyereket nevelek egyedül.
Kocsis Marianna elnök: Kedvezményt lehet
kérni. Azt nem értem, hogy miért luxus
a nyaraló, és miért nem az a baromi nagy
alapterületű lakás. Azt sem értem, hogy miért hangzik el folyamatosan az, hogy
ófalu, illetve surányi nyaraló. Ez nagyon
csúnya megjegyzés.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Bocsánat én
surányi lakos vagyok.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy rengeteg idős, egyedülálló ember él Surányban is.
Kocsis Marianna elnök: Ezért kell utána nézni, tervet készíteni, dolgozni vele.
dr. Szente Olivér képviselő
p
bizottsági
g tag:
g Ha
ezt az adót fizeti mindenki, akkor az nem
releváns, hogy valaki nyaraló, vagy itt lakik,
és figyelembe vesszük azt, hogy hogyan él,
hány gyereket nevel stb., akkor biztos, hogy
a legtöbben igényt fognak ezen kedvezményekre tartani, azt sem szabad elfelejteni,
hogy másmilyen a háza annak, aki nyaralót
épített, vagy mondjuk megörökölte az állattartó portát, akkor az egyéni adóteher nem
30%-kal, hanem sokkal többel fog nőni.
Kocsis Marianna elnök: Szerintem meg
nem, el kell végezni ezeket a számításokat.
Ne mondjuk már azt a bevallások vizsgálata
nélkül, hogy ez nem jó, ha nincs rá adatunk.
Én akkor mondhatnám azt, hogy emeljük
30%-kal a kommunális adót és 10%-kal
az építményadót. De szerintem ez messze
nem lenne olyan igazságos, mint az általános építmény adó.
Németh Miklós polgármester
p g
: Az adó soha
nem lesz igazságos. Nehéz lesz mindenképpen az embereknek, de én azt szeretném,
hogy a célokat meg tudjuk valósítani és
élhetőbb legyen a település. Ezért az embereknek áldozatot kell hozni, amit most
adónak hívunk.
Kocsis Marianna elnök: Miért nem beszél
senki sem arról a nyugdíjasról, aki városban

él, önkormányzati bérlakásban és itt van
egy nyaralója. Én is tudok ilyen példákat
mondani.
Németh Miklós polgármester
p g
: Aki ilyen lakásban él, az nagyon meg tudta spórolni azt
a pénzt.
Kocsis Marianna elnök: Továbbra is azt
mondom, hogy ez a 30%-os emelés igazságtalan, és azt fogja eredményezni, hogy
sokan fognak élni a kommunális adó fizetésének lehetőségével. Ezáltal pedig nem
fogja elérni a célját az adóemelés.
Losonczyy Zsuzsanna külsős bizottsági
g tag:
g
Szerintem egyébként, aki önkormányzati
bérlakásban él, annak nem lehet másik ingatlana.
Kocsis Marianna elnök: Dehogynem, csak
azon a településen nem lehet.
Losonczyy Zsuzsanna külsős bizottsági
g tag:
g
Egy önkormányzati bérlakásnak szociális
feltételei vannak.
Gombás Jenő
J alpolgármester:
p g
Azt mondják
a kollégák, hogy ehhez a koncepcióhoz
nincsen elég adatunk. Így lehet, hogy egy
jelentős veszteség keletkezne, ennek bevezetésével. Mi van akkor, ha bekérünk
november, decemberben egy bevallást,
melyet januárban feldolgozunk, és ennek
alapján konkretizáljuk a ti elképzeléseiteket.
Kocsis Marianna elnök: Ez csak akkor lehetséges, ha addig nem emelünk adót,
vagy mondjuk a kommunális 30, az építményadót 10%-kal emeljük meg.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Amíg kommunális adó van, addig én a kommunális
adót fizetőktől nem kérhetek építményadó
bevallást.
Kocsis Marianna elnök: Akkor meg kell oldani. Ki kell menni és felmérni.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: 1060
darab ingatlanról van szó.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: De
attól, hogy kimegyek, még nem lesz jogalapon bemenni az ingatlanba, ott ellenőrzést
folytatni. Mit csináljak, kérjem meg szépen,
hogy engedjen be?
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Egy kommunális adót fizetőt mi alapján akarok ellenőrizni, építményadó tekintetében?
Kocsis Marianna elnök: Akkor most emeljünk 10%-ot, kérjük be jövőre a bevallásokat és akkor az alapján ki lehet számolni.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: Most
mondtuk el, hogy nincs rá jogunk, hogy
ilyen bevallást kérjünk azoktól, akik kommunális adót fizetnek.
Kocsis Marianna elnök: Akkor szüntessük
meg a kommunális adót, vessünk ki 500
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Ft/m2 építményadót, a bevallások alapján
pedig akkor a következő évben már meg
tudjuk emelni úgy, hogy optimális legyen.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Annak, akinek
100 m2-es üdülő ingatlana van, felére fog
csökkeni az adója, annak az állandó lakosnak pedig, akinek 100 m2-es lakóingatlana
van, ezzel a 20.000 forint helyett 50.000 forintot kellene fizetnie.
Kocsis Marianna elnök: Akkor adjunk az állandó lakosoknak 50% kedvezményt.
Németh Miklós polgármester
p g
: Akkor miért
csináljuk ezt az egészet?
Kocsis Marianna elnök: Akkor maradjunk
az 1.000 forintnál. Ti semmire nem vagytok hajlandók, amivel dolgozni kellene.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Ezt kikérjük magunknak.
Losonczyy Zsuzsanna külsős bizottsági
g tag:
g
Ők csak azt próbálják elmondani, hogy mit
lehet a törvény szerint megcsinálni.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Én csak azt számosítottam, amit Ön mondott.
Kocsis Marianna elnök: Akkor maradjon az
1.000 forint és az állandó lakos kapjon 50%
kedvezményt.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Akkor is az
állandó lakosoknak, a kedvezmény mellett is több mint a duplájára emelkedne az
adójuk. Vagyis mondjuk egy 100 m2-es
ingatlan után 50.000 forint adót fog fizetni,
17.000 forint helyett.
Mwajas
j Krisztina képviselő:
p
Mi az arányosságon azt értjük, hogy a nyaralók és az
állandó lakosok közötti éket húzzuk egy
kicsit közelebb. Akkor próbáljunk meg egy
olyan koncepciót kidolgozni, ami ennek
megfelel.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Ha sok az építményadónál a 30%-os adóemelés, akkor
meg kell nézni, hogy 10 vagy 20%-kal milyen bevételnövekményt lehet elérni. 30%kal többel nem nagyon lehet emelni.
Kocsis Marianna elnök: Miért is nem? Ha
30%-kal emeljük az építmény adót, akkor
egy 100 m2-es ingatlan után 130.000 forint
lenne az adó, ha a kommunális adót megemeljük a plafonig, akkor is csak 30.000
forint lesz az az adó, ugyanekkora ingatlan
esetében.
Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Akkor mire jó
az, hogy az állandó lakosok után az önkormányzat megkapja a normatívát. Miért kell
nekem állandó lakosként többet fizetnem?
Kocsis Marianna elnök: És miért kell másnak? Próbáljuk már meg attól elszakadni,
hogy az állandó lakosok után kap az önkormányzat normatívát. Azt az önkormányzat

egy feladatra kapja. És az állandóan itt lakók
járnak iskolába, óvodába, veszik igénybe
intenzívebben a szolgáltatásokat. Ezért jár
utánuk a normatíva. Ez egy adó, nincs köze
a normatívához.
Németh Miklós polgármester
p g
r Talán annyi,
hogy a normatíva fixen jön.
dr. Szente Olivér képviselő
p
bizottsági
g tag:
g Ha
jól értem azért született meg a részetekről a
koncepció, mert az építményadó esetében
túl nagynak tartjátok az emelést, a kommunális adóhoz képest.
Kocsis Marianna elnök: Így van.
dr. Szente Olivér képviselő
p
bizottsági
g tag:
g
De ha egységesen építményadó lesz, akkor azoknak, akik eddig kommunális adót
fizettek, most az adójuk nem 30%-kal fog
növekedni, hanem nagyobb mértékben.
Erre mondtátok azt, hogy lehet kedvezményeket igénybe venni. Ez viszont azt jelenti,
hogy akik nem jogosultak kedvezményre,
azok még ennél is többet fognak fizetni.
Kocsis Marianna elnök: Ezt adatok nélkül
nem tudhatjuk. Ehhez kellene elvégezni
egy csomó feladatot.
dr. Szente Olivér képviselő
p
bizottsági
g tag:
g Az
viszont számítások nélkül is látszik, hogy a
ti koncepciótok alapján az eddig kommunális adót fizetők fizetnének most aránytalanul nagyobb adót.
Kocsis Marianna elnök: Nem feltétlenül. Mi
próbáltunk a felé menni, hogy találjon ki
valamit a tisztelt hivatal. De semmire nincs
lehetőség.
dr. Kálmán – Kreisz Ágnes
g jjogi
g előadó: Ezt
nem a hivatal találja ki, hanem a jogszabályok határozzák meg.
Kocsis Marianna elnök: Biztos vagyok benne, hogy utána lehetne nézni annak, hogy
milyen lehetőségek vannak. Azért előfordult már az, hogy bármelyik kolléganő állított valamit és mégsem úgy volt a jogszabály. Nyilván állítja most joggal, mert nem
volt szükség arra, hogy megnézze, ilyen
esetben milyen lehetőségek vannak. Nem
vagyok biztos abban, hogy nincs megoldás
az adó alapjának meghatározására. Meg
sem próbál senki utána nézni.
Losonczyy Zsuzsanna külsős bizottsági
g tag:
g
A vagyonelemeket mindenhol súlyozzák.
Szentendrén is így van. A magánházban
működő vállalkozás után lényegesen nagyobb adót kell fizetni. A nyaraló egy plusz
vagyontárgy. Ez nem az alapvető életvitelhez kell. Segítsük a kollégákat annyival,
hogy ti is nézzétek meg, hogy mit lehet csinálni. A jogszabályok mindenki előtt nyitva
vannak.
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Kocsis Marianna elnök: Én úgy tudom, hogy
a hivatal a törvényesség és a jogszabályok
tudója. A képviselők dolga, hogy próbáljanak kigondolni dolgokat, és a hivatal tegye
e mögé a lehetséges jogi megoldásokat.
Mwajas
j Krisztina képviselő:
p
Szerintem is
szükség lenne egy csoportot létrehozni, és
az álláspontok alapján valamit kidolgozni.
Közös nevezőre kell jutnunk.
Kocsis Marianna elnök: Ezért javasoltam
azt, hogy számoljuk ki, hogy mi van akkor,
ha a kommunális adót sokkal magasabbra
emeljük. Akkor sem lesz olyan magas. És az
építményadót pedig csak 10%-kal emeljük,
az úgy is olyan magas. Közben pedig kezdjünk el keresni egy olyan lehetőséget, melylyel el lehet majd oda jutni, hogy információk és adatok kerüljenek a tisztelt hivatal
birtokába a településén lévő ingatlanokról.
Németh Miklós polgármester
p g
r Akkor ez alapján a megadott számokat kell húzogatni.
Kocsis Marianna elnök: Hát miután nem
adtok más lehetőséget. Azt mondjátok,
hogy nincs olyan jogszabály hely jelenleg,
mely szerint a mi koncepciónk alapján lehetne haladni.
Németh Miklós polgármester
p g
r Az adóemelést
kizárólag azért tárgyaljuk, mert szükséges.
Lehet, hogy úgy tűnik, hogy messze van a
november, de nem biztos, hogy akkor biztonságosan el tudunk indulni a jövő évben.
Kocsis Marianna elnök: Mikorra tervezzük a
következő testületi ülést?
Németh Miklós polgármester
p g
: Augusztus,
szeptember környékén.
Kocsis Marianna elnök: Akkor javasolnék
egy rendkívüli testületi ülést két hét múlva.
Németh Miklós polgármester
p g
r Szabadságok
vannak kiadva.
Kocsis Marianna elnök: Gondolom, hogy
van igazgatási szünet és akkor lesznek főleg
kiadva a szabadságok. Javasolom, hogy legyen egy rendkívüli ülés új számokkal.
Németh Miklós polgármester
p g
r Első körben
bizottsági ülés is elég lenne.
Kocsis Marianna elnök: De akkor, hogy tárgyalja a testület?
Gombás Jenő
J alpolgármester:
p g
Mi fog változni
az elkövetkező két hétben? Lesz talán addig
egy adatbázisunk?
Kocsis Marianna elnök: Nem, kiszámolják a
munkatársaitok.
Losonczyy Zsuzsanna külsős bizottsági
g tag:
g A
ti koncepciótok, számoljatok ti is.
Kocsis Marianna elnök: Nekünk nincsenek
adataink.
Folytatás a 8. oldalon »
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Tóth Tímea adóügyi
gy előadó: Nekünk sincsenek.
Kocsis Marianna elnök: Szerintem nem értitek, miről beszélek. Arról készüljön számítás, hogy akkor mi van, ha más mértékben
változnak az adók az általatok felvázolt koncepció szerint.
Németh Miklós polgármester
p g
r Az egy nagyon
egyszerű matematikai művelet.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Arra miért kell két hét?
Kocsis Marianna elnök: Azt gondolnám,
hogy készüljön erről egy hivatalos anyag,
különböző variációkkal.
Németh Miklós polgármester
p g
r Hány fajtát szeretnél?
Kocsis Marianna elnök: Ti leírtátok, hogy
milyen mértékű bevételre számítotok. Nézzük meg az, hogy más verziókban mikor kapunk ennyit. Mert gondolom azért írtátok
ez, mert ez a növekmény az, amelyre szükség van a működéshez, tervekhez.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Nem,
mert ez akkor készült, amikor a gépjárműadót még nem vonták el.
Kocsis Marianna elnök: Akkor ez még egy
indok arra, hogy ezt át kell gondolni. 15 különböző számítás készüljön.
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Ehhez
nem kellünk mi. Ezt bármelyikőtök meg
tudja csinálni.
Kocsis Marianna elnök: Ennek szerintem
egy előterjesztésnek kellene lennie. Ez nem
a mi koncepciónk. Ezt számítsa ki a hivatal.
Azt mondtátok, hogy a mi koncepciónkhoz nincsenek adatok. Akkor a ti koncepciótok különböző verzióit számoljátok ki ti.
Németh Miklós polgármester
p g
: Három módon lesz ez kidolgozva. A 15 félét teljesen
feleslegesnek tartom.
Kocsis Marianna elnök: Világos. Az új számok közül pedig már meg tudjuk nézni
azt, hogy mi a legjobb. A hivatal pedig járjon utána annak, hogy milyen lehetőségei
vannak ahhoz egy önkormányzatnak, hogy
a területén lévő ingatlanokról adatokat szerezzen.
Bizottság:
g a 3. napirendi pont kapcsán 1
igen szavazat, 3 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem támogatta az alábbi határozati javaslatot:
Pü-i Tel. fejl. Biz. határozati javaslat:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Pénzügyi-Településfejlesztési bizottsága megtárgyalta a 2021. évi helyi adók
mértékéről szóló koncepcióra vonatkozó
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polgármester általi előterjesztést, annak
tartalmával egyetért, elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
Bizottság:
g a 3. napirendi pont kapcsán 3
igen szavazat, 3 nem szavazat mellett nem
hozott döntést az alábbi határozati javaslatról:
Pü-i Tel. fejl. Biz.határozati javaslat:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Pénzügyi-Településfejlesztési bizottsága
megtárgyalta a 2021. évi helyi adók mértékéről szóló koncepcióra vonatkozó, Kocsis
Marianna, Mwajas Krisztina, Dr Szilvágyi
Gábor, Kökény Ákos által benyújtott módosító javaslatot, annak tartalmával egyetért, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
Zákányné
y dr. Szőke Tímea jegyző:
j gy A jelenlévők többségének igen szavazata szükséges
egy előterjesztés elfogadásához, így hogy
az általatok benyújtott koncepciót hárman
támogattátok és hárman nem, az nem lett
elfogadva.
Kocsis Marianna elnök: Hát nem tudom.
Kérjünk Kormányhivatali állásfoglalást
erről?
Simon Zsuzsa ggazdálkodási előadó: Mire?
Zákányné
y dr. Szőke Tímea jegyző:
j gy Szerintem nem szükséges.
Kocsis Marianna elnök: Akkor kérem, hogy
egy rendkívüli ülés keretében a felvázoltakat, illetve három számítási módot vitassunk majd meg.
Németh Miklós polgármester
p g
: Ez az adómértékek arányos változtatásáról szól, ugye?
Kocsis Marianna elnök: Igen. A szavazás
előtt pár perc szünetet rendelek el.
Szünet: 18 óra 18 perc és 18 óra 28 perc
között.
Kocsis Marianna elnök: Kérem azt, hogy
vizsgáljuk meg az általatok benyújtott előterjesztés számait, más százalékarányokkal.
Bizottság:
g a 3. napirendi pont kapcsán 4
igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett az
alábbi döntést hozta:
19/2020.(VI.25.)Pü-i Tel. fejl. Biz.
határozat: Pócsmegyer Község Önkormányzatának Pénzügyi-Településfejlesztési bizottsága a 2021. évi helyi adók
mértékéről szóló koncepcióra vonatkozó
polgármester általi előterjesztés három változatban történő átdolgozására vonatkozó
döntés meghozatalát javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
Jegyzőkönyvi kivonat
Pócsmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2020. június 25én 18 órakor a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal, 2017 Pócsmegyer, Hunyadi
u. 8. szám alatt megtartott, rendes, nyílt
testületi üléséről
7. napirendi pont: Adókoncepció a
2021. évre
Németh Miklós polgármester
p g
: Előzetesen a
Pénzügyi bizottság tárgyalta.
Kocsis Marianna képviselő:
p
Mindenki végig
hallgathatta. Arra szeretném kérni egyrészt
a hivatalt, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak alapján nézzen utána annak, hogy
arra milyen lehetőség van, hogy a területén
található ingatlanokról információt kapjon. Javasoltuk rendkívüli ülés összehívását
azért, hogy az előterjesztésben szereplőhöz
képest további adómértékek kerüljenek bemutatásra. Annak érdekében, hogy lehessen majd erről dönteni.
Németh Miklós polgármester
p g
: A bizottság
kérte az általunk beterjesztett koncepció
átdolgozását. A számszaki átdolgozást támogatom.
Testület: a 7. napirendi pont kapcsán név
szerinti szavazással, Gombás Jenő alpolgármester, Kajos Lászlóné képviselő, Kocsis
Marianna képviselő, Mwajas Krisztina képviselő, Németh Miklós polgármester, dr.
Szente Olivér képviselő, dr. Szilvágyi Gábor
képviselő igen szavazatával meghozta az
alábbi határozatot. A szavazás eredményét
Németh Miklós polgármester kihirdette és
aláírásával hitelesítette. Az így aláírt és hitelesített névsor jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.
31/2020. (VI.25.) Kt. határozat:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen
ülésre benyújtott 2021. évi adókoncepció előterjesztésének három változatban,
különböző százalékos arányokkal történő
átdolgozását követően, a 2021. évi helyi
adók koncepcióját a soron következő pénzügyi-településfejlesztési bizottsági és képviselő-testületi ülésen tárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Németh Miklós polgármester
p g
: A döntésnek
megfelelően az átdolgozást a következő
bizottsági és testületi ülésre be fogjuk terjeszteni.
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Tájékoztatás a környezetvédelemről szóló önkormányzati
rendeletről, valamint annak változásairól
Égetés szabályai
A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással,l vagy a települési
szilárd hulladék elszállítását végző közszolgáltató általi elszállítással történhet.
A település közigazgatási területén kerti
hulladékot (vékonyabb ágak, vesszők,
gallyak) maximum 1 m3 mennyiségben
március 1-től április 30-igg valamint
szeptember 15-től november 30-ig
hétfői és pénteki napokon, megfelelő
légköri viszonyok (enyhe légmozgás, és
száraz idő) esetén, 8:00 – 18:00 óra között
tt, csak megfelelően kialakított helyen a
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet égetni.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak
eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Közterületen égetni tilos. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat
semmilyen idegen anyagot (háztartási,
ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot,
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló
anyagait, elhullott állatot). Tilos az égetés
gyorsítása céljából légszennyező, bűzös,
vagy tűzveszélyes segédanyag (pl.: benzin,
gázolaj, hígító) használata.
A hulladék égetését végző személynek
ügyelnie kell arra, hogy az égetésből parázs
őrizetlenül ne maradjon. Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy
egyéb hatásos módon el kell oltani.
Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy köteles
gondoskodni.
Avar (lehullott száraz lomb), háztartási és termelési hulladék nyílt
égetése a község teljes területén tilos.
Külterületi, mezőgazdasági célra használt
ingatlanon égetni kizárólag az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek
megtartásával lehet.

Fakivágás szabályai
Aki saját ingatlanán a 8/2019. (V.29.)
számú önkormányzati rendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott fát

(pl. tölgy, gesztenye, nyár, platán, kőris,
fenyő, dió stb.) vagy fás szárú növényt ki
akarja vágni, a kivágás tervezett időpontját megelőzően 30 nappal a települési
önkormányzat jegyzőjétől engedélyt
kell kérnie. Az engedélykérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról,
vagy átvehető a Polgármesteri Hivatalban.
A rendelet 2. sz. melléklete kiegészült a
szúrós luc és az ezüstfenyő fafajokkal,
melyek kivágatása szintén csak engedélylyel történhet.
A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező nevét, lakcímét, a kivágás helyét, a kitermelni kívánt fák darabszámát, fajtáját,
talajszinttől mért 1 m magasságban törzskörméretét, valamint a kivágás okát.
A jegyző a kérelem benyújtását követő
8 napon belül a fa kivágást megtilthatja,
ha annak további fenntartása indokolt,
valamint, ha a fakivágás végrehajtásának
tervezett időpontja a vegetációs időszakon (március 15. és szeptember
30. között) belül esne.
Nem szükséges engedélyt kérni a természetes úton igazoltan kiszáradt, vagy
igazoltan az élet-és vagyonbiztonságot
veszélyeztető módon megdőlt, illetve
igazoltan építmény állagát veszélyeztető
fa kivágására. A fakivágását megelőzően,
azonnali kárelhárítás esetén a fa kivágását követően, azt legalább 3 munkanappal be kell írásban jelenteni a jegyzőnek.
A pótlási kötelezettség keretében az
alábbi mértékben kerül meghatározásra
a telepítendő fák száma:
• engedéllyel, vagy engedély nélkül kivágott fa esetén a fás szárú növény fa
1 m magasságban mért törzs-körméretével megegyező összmennyiségű
törzs-körméretű fát fás szárú növényt,
• természetes úton igazoltan kiszáradt
fák esetén a kivágott darabszámot.
• igazoltan élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető módon megdőlt, illetve
igazoltan építmény állagát veszélyeztető és kárelhárítás során a kivágott
darabszámot.
A pótlási kötelezettség teljesítésénél, ha
az ingatlanon belül, annak területén a te-

lepítés nem, vagy nem teljes egészében
lehetséges, úgy azt a jegyző javaslatára
megállapított egyéb közterületen kell
teljesíteni.
Pótlási kötelezettség teljesítésénél
10/12-es szabvány méretű (10-12
cm törzskörméretű) facsemetéknél kisebb méretűek nem használhatók.
A pótlási kötelezettségnek az azt előíró
határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül kell eleget tenni. A pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha az ültetést követő vegetációs
időszak kezdetén az nem hajt ki. Ebben
az esetben az ültetést meg kell ismételni.
Az eredményes ültetés tényét a kötelezettnek 30 napon belül a jegyzőnél be
kell jelenteni.
Fás szárú növény pótlása nem történhet
a 12/2020. (VI.26) számú önkormányzati rendelet 3. mellékletben felsorolt fajok (pl.: fehér akác, amerikai kőris, zöld
juhar) egyedeivel.
Bármely fajtájú, közterületén található fa és fás szárú növény kivágatása – a 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján – csak a jegyző által kiadott
engedéllyel történhet.
Közhasználatú zöldfelület megszüntetése vagy területének csökkentése, valamint zöldfelületi kár
okozása esetén annak számított
zöldfelületi értékét az Önkormányzat felé meg kell fizetni. Az
okozott kár zöldfelületi értékét a jegyző
vagy megbízott szakértő állapítja meg
és a jegyző kötelezi a károkozót annak
megfizetésére.
A zöldfelületi érték, egyéb zöldfelületi
rongálás kárértékének vagy növénymegváltási díjának megállapításához
a „Radó-féle” zöldfelületi számítási
módszert kell alkalmazni. A módszert
és alkalmazását a Rendelet 4. számú
melléklete tartalmazza. A kár, illetve díj
nagyságát a jegyző vagy megbízott szakértő állapítja meg, mely összeget az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába
kell befizetni.
Folytatás a 10. oldalon »
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» Folytatás a 9. oldalról

Közterületre növényzet csak a fás
szárú növények védelméről szóló
346/2008 (XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint telepíthető. Közterületre
történő növénytelepítést előzetesen
írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalnak.

Ingatlanok gondozásának
szabályai
Az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek az általuk használt
ingatlanon olyan rendet tartani, a
közegészségügy szabályainak figyelembevételével, amely gátolja a rágcsálók
elszaporodását, illetve amely a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosult
személyt az ingatlan rendeltetésszerű
használatában nem gátolja.
Gondoskodni a beépített és beépítetlen
telkek tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, rendszeres kaszálásáról, különös tekintettel a polle-

nallergiát okozó növényekre. Szükség
esetén a károsítók elpusztítása érdekében, agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai, biotechnológiai vagy egyéb alkalmas eljárással védekezni.
Az ingatlanon tárolt, későbbi felhasználásra szánt, hasznos anyagok raktározását úgy megoldani, hogy a szomszédos
ingatlanok rendeltetésszerű használatát
ne gátolják, illetve az utcaképet ne rombolják.

Ingatlan előtti közterület
gondozásának szabályai
A közterületen lévő burkolt csapadékvíz árok és ezek műtárgyai tisztán tartása, kezelése, időszakos ürítése/
víztelenítése az önkormányzat feladata.
Az ingatlant határoló gyalogút, földmedrű csapadékvíz tározó árok és
ennek műtárgyai tisztán tartása, az
árok, útpadka, járda melletti közhasználatú zöldterület gondozása az
ingatlan tulajdonosának, kezelőjének,
használójának feladata.

Tilos az ingatlan előtti zöldterületen a
magántulajdonú ingatlanon keletkezett
avart és kerti hulladékot tárolni.
A magántulajdonú ingatlanon keletkezett gally, nyesedék, növényi maradvány
végleges ártalmatlanításáról, felhasználásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának, kezelőjének kell gondoskodni.
Tilos ezen hulladékokat bárhol a község
illetékességi területén a közterületre, továbbá magántulajdonban álló területre,
a tulajdonos hozzájárulása nélkül, elhelyezni! A tiltás alól kivételt képez az ilyen
hulladéknak a közösségi komposztálóba
történő kihelyezése.
A környezetvédelemről szóló 8/2019.
(V.29.) önkormányzati rendelet letölthető a honlapról, vagy megtekinthető a
Polgármesteri Hivatalban.
A képviselő-testület által alkotott helyi
rendeletekben rögzített szabályokra, a
békés együttélés érdekében kérjük, legyenek figyelemmel és tartsák be azokat!
Együttműködésüket köszönjük!

Megyeri Fasor útépítés
Tisztelt Lakosok!
A Megyeri fasor építésének egyik szakasza
elkészült, az út járható, azonban még munkaterületnek minősül, így kérjük, hogy fokozott óvatossággal használják.
Rövidesen megkezdődik a Galamb utca és
a Kislak utca közötti kb. 50 m hosszú szakasz építése.
Az új Képviselő-testület megalakulását
követően, egyes képviselők és bizottsági
tagok javaslatára a Csillag tér körforgalmának áttervezése vált szükségessé. Ennek
következtében az építkezés befejezésének
eredeti határideje jelentősen eltolódott.
A módosított tervek elkészültek, azonban
az engedélyezési eljárás még folyamatban
van, így az út építése ezen a szakaszon
egyenlőre nem lehetséges.
Az engedély megléte után, az aszfaltozás
folytatódik a Napsugár tér felé, valamint a
Csillag térnél.
A leírtakra hivatkozva szíves türelmüket és
megértésüket kérjük.!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA JEGYZŐ
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Tanévkezdés a Zöldsziget Iskolában
Kedves Olvasók, Szülők, Gyerekek!
Még élvezzük a nyár melegét és szabadságát,
de szeptember 1-én ismét kinyílik majd az
iskola kapuja.
Nagyon jó, hogy hosszú idő után ismét üdvözölni tudjuk majd egymást tanárok, gyerekek, az iskola dolgozói!
Megérkezik mindkét elsős osztályunk 52
tanulója is, akik számára az élet különleges szabályokkal teszi emlékezetessé az iskolakezdést.
A koronavírus okozta készültség és óvatosság szigora teszi majd számukra szükségessé
az előírt távolságok betartását az épületben.
Nem ölelhetik majd meg a tanító néniket,
tanító bácsit ami a jelenlét, az érzelmi biztonság fontos eleme volna. Nehéz lesz!
Sok kedvességgel, a szavak megnyugtató
erejével segítjük majd a kisdiákokat, hogy
mielőbb megszokják az óvoda utáni új környezetet.
A pócsmegyeri Önkormányzat átalakításokat végzett a telephelyen ami biztonságosabbá teszi a külső udvari részt!
A nagyobb korosztályok számára is kötelezettségekkel indul a tanév.

Fontos felelősség lesz a szülőkre nézve a szabály, hogy csak tünetmentesen küldhetik
iskolában a gyerekeket.
A belépési feltételek (lázmérés, egyéb lépések) pontosítását a tanév kezdetéig egyeztetjük a Tankerülettel.
Sokan kérdezik, hogyan működik majd az
iskola?
A rendes tanévkezdés szabályaival kezdjük
a tanévet, megjelenünk az osztályokban, élő
tanórákon veszünk részt.
Ahol a terem mérete és bútorzata nem elegendő a létszám előírt távolságba rendezéséhez, kérjük/ előírjuk majd a maszk használatát. A tudásban mutatkozó hiányosságokat
intenzív ismétléssel során pótoljuk a tantermekben folyó munka során.
Igyekszünk biztosítani a továbbhaladáshoz
szükséges feltételeket.
Újabb minisztériumi ajánlásig ezt a munkarendet követjük!
Ezzel párhuzamosan egy alternatív munkarend kidolgozására tantestületi javaslatokat
gyűjtünk majd, amiket szükség esetén- az érvényes miniszteri rendeletnek, határozatnak
megfelelően- a helyi viszonyainkra tudunk
alkalmazni. Ha a helyzet úgy kívánja, a csa-

ládok és az iskola érdekeit is szem előtt tartva
biztosítjuk a tanulók számára az életkoruknak megfelelő tanulási, szervezési formát.
Örömteli hír, hogy a Tantestületben minden
álláshelyet betöltöttek az érkezett tanító és
szaktanár kollégák, akik a tanév megkezdése után a találkoznak majd tanulóinkkal és a
szülőkkel.
Egy fontos változás elérte az iskolánkat az új
tanévben , a művészeti iskola adminisztráció
tekintetében Tahitótfalu iskolájához került.
Működésében telephely formájában marad
Szigetmonostoron és Pócsmegyeren.
Minden óra és foglalkozás változatlan módon folyik majd tovább, a hagyományaink megőrzését és ezzel együtt a két iskola
együttműködésének szigeti kiterjesztését
izgalmas feladatként látom a jövőben!
Fontos változást hoz életünkben a szigetmonostori Önkormányzat kezdeményezésére
az iskolaépület mellett egy korszerű sportpálya őszi megépítése is, amely 33 év elhasználódása után a külső mozgásos programok
igényes környezetét biztosítja majd!
Sikeres tanévet kívánok minden családnak,
minden kollégámnak!
SZENTE GYULA – INTÉZMÉNYVEZETŐ

Így indul a 2020/2021-es tanév
A normális, megszokott menetrend
szerint tervezi a kormány a tanévet.
A hamarosan megjelenő rendelet
szerint a tanév hagyományosan indulhat szeptember 1-jén. A koronavírus-járvány hazai alakulása eddig
kedvező, jelenleg nem indokolt a
digitális oktatással helyettesíteni a
hagyományos oktatást. Ugyanakkor
sok országban jelentősen nő a fertőzések száma és a hazai adatok is óvatosságra intenek. Ezért a kormány,
az Operatív Törzs és a járványügyi
hatóság folyamatosan értékeli a
helyzetet és szükség esetén további intézkedésekről dönt. Az iskolák
protokollt fognak kapni a járvány
elleni védekezést segítő teendőkről.
Továbbra is alapfontosságú, hogy
beteg, a koronavírus tüneteit mutató
gyermeket ne engedjenek a szülők

közösségbe. Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések
betartásával elkerülhető az iskolákat
érintő korlátozások bevezetése – közölte az EMMI.
Mindemellett a veszélyhelyzet idején elrendelt és sikeresen működő tantermen
kívüli, digitális munkarendben gyűjtött tapasztalatokat és eredményeket az EMMI,
az iskolák és a pedagógusok is elemzik, és
szakmai egyeztetéseket követően a hagyományos iskolarend keretében is alkalmazzák. A kormány emellett felkészül a járvány
esetleges második hullámára.
A 2020/2021. tanévben a tanítási év első
tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd)
és utolsó tanítási napja 2021. június 15. Az
első félév 2021. január 22-ig tart. Az őszi
szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő). A

téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020.
december 18. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. március 31. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).
Az új tanévben tervezettek témahetek: A
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között, a Digitális
Témahét 2021. március 22–26. között, a
Fenntarthatósági Témahét 2021. április
19–23. között, az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek
témanap 2020. szeptember 25. (Magyar
Diáksport Napja).
A rendelet részletesen tartalmazza az idei
október-novemberi és a jövő év május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontját is.
Az őszi érettségi vizsgák október 16-án, a
tavasziak május 3-án kezdődnek.
FORRÁS: WWW.PENZCENTRUM.HU
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Háy János író-költő-drámaíró
Névjegy: 1960. április 1-én született Vámosmikolán.
Versek: Valami nehezékk 1998, Háyland;
(Palatinus, Bp.), 2011, Az öregtó felé;
é (Európa, Bp.), 2017
Drámák: A Gézagyerekk – 2004, A Pityu
bácsi fia – 2005, A Herner Ferike faterja
– 2003
Prózák: Dzsigerdilen (a szív gyönyörűsége) – 1996, A bogyósgyümölcskertész fia
– 2003, Házasságon innen és túl – 2006,
A gyerekk – 2007, Kik vagytok ti?? – 2019
Díjai: József Attila díj (2002), Legjobb
magyar dráma díja (2002), A Heidelbergi
drámafesztivál közönségdíja (2005)

Kik vagytok ti?
Háy János – a bogyósgyümölcs kertész fia – Pócsmegyeren!
Majd harminc éve ismerem. Akkor még
nem volt híres költő, de a Pesti Szalon szerkesztőjeként atyai jóbarátja volt Téreynek,
Peernek, Keménynek, holott alig volt idősebb náluk. Ő az a szerző, akit öt perc után
ismerősnek érzel, és szeretnéd, ha bármikor felhívhatnád.
Úgy lett költő, hogy senki nem volt magasan iskolázott vagy művész a családban. Az
író tehetség egyébként sem örökletes. Az
apja idealista módon azt hitte, hogy minél
többet dolgoznak, annál jobban fognak
élni. Már tíz évesen kijárt a földekre kapálni.
A nógrádi parasztgyereknek meggyűlt a
baja a főváros polgári közegében. A beilleszkedés nem könnyű: ha nem tudsz mesélni a múltadról, ha senkit nem érdekel,
ki vagy, ha a meghatározó élmények nem
kerülhetnek terítékre, gyűlnek a tüskék.
Már fiatalon tudta, hogy nem lesz akadémikus, nem lesz XY híres tanítványa, mindig avantgarde marad. Keres, kutat, összerak és odébb áll.
Köteteit szinte a kezdetektől maga illusztrálja. Szereti a kézzelfogható dolgokat: az
ecset, a festék és a vászon is ilyen. A kaszálásban is harmóniát lát, és imád mosogatni.
Gimnazista korától volt zenekara. A
Bizottság, az Európa Kiadó és a zenei
újhullám sem hagyta érintetlenül. Háy
come Beck-formációja Beck Zolival a zenei-öszművészeti fesztiválok kihagyhatatlan produkciója.

A siker nem a műalkotás része. A siker lehetőség a munkához. Petőfi vagy Ady is
megrendelt írásokból élt. A versek, regények nélkül nem születhettek volna drámák, a drámák sikerei nélkül pedig nem
juthatott volna be a színházi világba, ahol
persze nem csak barátokat szerzett.
Bár érettségi tétel lett, a kultuszoktól irtózik. Bár például Móricz nagyon keserűen
írt a naplójában arról, hogy a Légy jóból
tananyag lett. Itt a könyv vége, írta, de lehet
ez csak afféle álpanasz volt, s különben el
volt ájulva magától.
Az írók is csak a könyvekben mondanak
igazat, különben elég gyakran hamukáz-

nak. A 2019-es Kik vagytok ti – című új
magyar kötelező irodalom kötetét nem
Szerb Antal korszerűsítésének szánta. A
könyvben Balassitól-Petriig harmincöt
szerzőről ír érthető, közvetlen stílusban,
kidomborítva, hogy az írók nem szobrok,
hanem esendő, hús-vér emberek. A kötetben egy ma is élő szerző kapott helyet: Víg
Mihály beemelésének az volt a célja, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy az elsődleges
költészeti anyag, amivel találkozunk, amin
először megtanuljuk, hogy mi az, hogy
vers, az a dal. Mindenféle dal.
GÁSPÁR SÁNDOR
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Nyugdíjas Klub Hírek
2020. június végén a vezetőség összeállította az év második felének programtervezetét. Nagyon nehéz helyzetben voltak, miután több hónapnyi program nem valósult
meg. A kialakult helyzetre való tekintettel
mindenki megértően fogadta a ritkább
összejövetelek szervezését.
Július 27-én tartottak a klubtagoknak egy
kisebb bográcsozást, grillezést.
Augusztus 1-én buszkirándulás volt. Egy
18 fős csapat indult útnak Veresegyházára,
ahol piacoztak, meglátogatták a Medveotthont és egy jót sétáltak a Vácrátóti Botanikus Kertben.
Várható programok:
• szeptember 5-én kirándulás,
• október 17-én Szüreti Bál és felvonulás
• november 14-én Mártonnapi összejövetel
• december 5-én Mikulásos évadzáró.
Állandó program: páratlan héten keddenként társasjáték klub délután a Kollár házban 17 órai kezdettel, Nánásiné Kiss Katalin és Glevitzky László közreműködésével.
Az eseményekről bővebb információt a
plakátokon és Facebook-on a Pócsmegyeri Nyugdíjas Klub csoportban kaphatnak.
KRAJLICH KAROLINA
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Köszi, önkéntes! díjak, 2020
A díjakat idén negyedszer adjuk át, és az év
Köszi, önkéntes! díjasainak listája az egyesület 10 alapító tagjának döntése értelmében alakult ki.
Sok minden miatt rendhagyó évünk volt,
ezért idén a díjazottaink és a díjaink is
rendhagyóak. Az év első felét a járványról
szóló hírek uralták. Amikor az első sokk ért
minket a járványügyi intézkedésekről és a
kötelező maszkviselésről, épp egyáltalán
nem lehetett maszkokhoz hozzájutni az
országban. Bíró József volt az, aki a féltve
gyűjtögetett ipari varrógépeit a Facebookon felajánlotta azoknak, akik a helyieknek
maszkokat varrnának. A helyiek sok alapanyagot ajánlottak fel, és mivel kezdetben
gumit sem lehetett kapni, felhívást tettünk
közzé, hogy akinek lapul otthon néhány
méter, adja be a közösbe, mert kellene a
maszkokhoz. Megható volt, ahogy a postaládánkba sorra dobáltátok a kalapgumikat,
gatyagumikat, vékonyat és széleset, méterben és fecniben, egy darabig ki is tartott.
Maszkvarróink pedig egyre csak dolgoztak,
és ellátták a helyieket egyre használhatóbb,
jobb minőségű maszkokkal. Végül 800-nál
is több maszkkal tudtuk térítésmentesen ellátni az itt lakókat. Tőlünk független maszkvarró csoportok is alakultak.
Az idei Köszi, önkéntes díjasok sorát tehát
a maszkvarrók és szabók nyitják. A Köszi
pólókat, amit minden díjazott megkap, valamint a díjazottak ajándékát ezúttal Kocsis
Mariann támogatásának köszönhetjük, aki
3 havi tiszteletdíját ajánlotta fel az egyesületnek.
A maszkvarró díjazottak tehát: Bíró József és Bíró Klári, Zakar-Lehr Julianna, Zakar György, valamint Zsombor,
Vígh Erzsébet, Farkas Anita, Várnoki
Mónika, Fenyvesi Noémi.
A karantén ideje alatt a maszkvarrás mellett
más dolgokkal is foglalkoztunk, készültek a
piacasztalok és a Liget téri közösségi pingpongasztal. Az utcabútorok elkészítésében
nagyon sokan részt vettek, én most mégis
egy valakit szeretnék kiemelni, aki mindig
jelentkezett a karanténos időkben, hogy
mit kellene csinálni. Így sokszor festett, cipelt, létrázott és szerelt, ráadásul minden
faültetésnél is fő oszlopa volt a közösségünknek. Örömmel üdvözöljük a Köszi
önkéntes díjasok között Tichy-Rács
Leventét!

A Liget tér gondozását két évvel ezelőtt
kezdtük el, és az oda ültetett madárberkenyéket és mályvákat a tavasztól őszig tartó
időszakban hetente kétszer locsolni kell.
Van egy önkéntesünk, aki már második éve
a heti két locsolásból egyet vállal és becsülettel teljesíti is. Köszöntjük a Köszi önkéntes díjasok között Király Júliát!
Van egy önkéntes, aki ott bábáskodott a
csoportunk indulásánál, amikor az egyesület még nem is létezett. Ugyan nem lett
tagunk, de sok mindent hozzátesz az egyesületi tevékenységünkhöz. A 2018-ban és
19-ben szervezett ökotáborok anyagi hátterének megteremtéséhez nagyban hozzájárult, amikor a saját baráti, családi köréből
támogatót hozott a táborhoz. Nélküle az
ökotáborok nem jöttek volna létre. Kö-

szöntjük a Köszi önkéntes díjasok sorában
Péter Klárát!
Egy másik önkéntesünk már akkor is segített, amikor még nem is lakott itt, azóta
pedig igazán mindenben lehet rá számítani. Szerencsére van egy kedves időtöltése,
ez pedig nem más, mint a fűkaszálás. Nagy
segítség ez mindannyiunknak! Azt, hogy
köztereink füve, a Liget tértől a Napsugár
térig, a buszmegállóktól az alsó strandig
rendszeresen le vannak nyírva, nagyrészt
neki köszönhetjük . Köszöntjük a Köszi önkéntes díjasok sorában Kovács Attilát!
Idén a díjazottak közös ajándékot kapnak,
egy sárkányhajós közösségépítést. Minden
díjazottnak gratulálunk!
Surányi Juharfesztivál, 2020. augusztus 1.
koszionkentes@gmail.com
TOPITS JUDIT

Fenyvesi Noémi átveszi a Köszi, önkéntes! díjat

Zakar-Lehr Julianna, Zakar György és Zsombor átveszik a Köszi, önkéntes! díjat az Egyesület alapítóitól, Antmann Istvántól, Csom Máriától, Koós Andrástól és Várnoki Mónikától
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Surányi Juharünnep
Gyermek- és családi program, 2020. augusztus 1.
Az idén elmaradt az Irány Surány Fesztivál, de egyesületünk úgy gondolta, hogy a
nehéz körülmények ellenére is kell egy kis
közösségi együttlét! A Surányi Juharünnep
apropóját az adta, hogy a Napsugár téri juharfánkat beválogatta a zsűri AZ ÉV FÁJA
döntőjébe, ahol nemcsak a fára, hanem a
körülötte élő közösségre is lehet szavazni,
itt: https://evfaja.okotars.hu/dontosfak
Programok voltak:
A Legjobb helyek a szigeten gyermekrajzpályázat kiállítás és közönségszavazás a
könyvmegállóban, felavattuk az egyesület
által készített új piacasztalokat, Csoóri Julianna és Kálna Natália zenés gyermekfoglalkozást vezetett, a Napsugár tér közepe, a
juharfa körül gyermek kézműves foglalkozást rendeztünk, a középpontban a fa volt:
kavicsfestést fa motívumokkal, vezette:
Simon Klaudia és Szandi Adrienn, kishajó
készítést, vezette: Kocsis Eszter, gyurmából
készült fák szépségversenyét rendeztünk,
vezette: Fenyvesi Noémi, fatotót, vezette:
Rónaháty Zsófia, gyógynövény ki-kicsodát, vezette: Mikó Mária (Varázskert).
Valamint aznap délután volt a rajzpályázat
eredményhirdetése és a Köszi, önkéntes
díjátadó is.
Este, a Surány presszó teraszán, helyi zenészek közreműködésével és szervezésében
koncerteket hallgathattunk, a Diabolus
In Musica (Ordog-akusztik), a The New
Point (blues-rock), és III/2 együttes (mulatós punk) közreműködésével.
KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET

Egy ifjú rajzoló a pályamunkájával a könyvmegálló-beli kiállításon

A versenyben álló zöld juharunk a Napsugár téren

Csoóri Julianna és Kálna Natália gyermekfoglalkozása

Kézműveskedés az egyesület tagjaival

Csoóri Julianna és Kálna Natália
gyermekfoglalkozása
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Nagyapó mesél
Családi fényképalbumom következő ötödik tagja Kálmán bácsi. Ő bizony nem viselte a Kunfások nyughatatlanságát. A nyugalom és békesség embere volt. Talán ezért,
életük végéig édesapámmal a legnagyobb
testvéri szeretetben, barátságban éltek.
De nézzük hogyan is! A helyszínt kell bemutassam a benne élő emberekkel. A Kunfás ház ahol gyakran megfordultam nádfedeles, fehérre meszelt, tiszta, rendes falusias
házikó volt, – a hagyományos elrendezés
szerint. Középen a konyha ahová a tornácról lehetett belépni, balra a szoba, jobbra
kamra. Tornácról létra a padlásra. Hátul
tyúkól, valami fáskamra féle, és disznóól.
Emlékeim szerint nagyapám egyedül élt a
házban, később Kálmán bácsi családjával –
erről van a legtöbb emlékem – majd ismét
egyedül. Egyedül, de nem magányosan.
Kálmán bácsiék soha nem hagyták egészen magára. Haláláig szeretettel gondozták, felügyelték, és lefogták a szemét amikor eljött az ideje.
Ez a ház nem volt az én szülőházam, apám
anyám esküvőjük után kis szobát béreltek
a zsidó fűszerestől. Béreltek? – nem helyes
kifejezés. Anyám takarított a ténsasszony
Goldmannénak és ingyen lakhattunk a
hátulsó kis odúban ahol éjszakánként
nyüzsögtek a svábbogarak. Utolsó emlékem a Kálvin u.5-ből, hogy egy stráfkocsi
kereke palacsintává lapította az udvaron felejtett röpcsimet. Igaz bádogból volt, de én
biztos voltam benne tudna repülni ha akarna. De Kálvin utca amúgy is nevezetes hely
Kisújon /helybéliek így hívják városunkat/
Itt állt sőt most is áll – igaz más funkcióval
– a szülőotthon a Stefánia. Habsburg főhercegnő alapította, hogy a magyar anyák
civilizált körülmények között, orvos bábaasszony felügyeletével hozzák világra utódaikat.
Na tessék, ezek a Habsburgok műveltek jó
dolgokat is! Talán hálából, de Kisújszállás
leghosszabb utcája ami keletről délről körbeölelte a várost a Mária Terézia királynő
nevet viselte.
A kunfás házhoz most visszatérek mert
nem mondtam el még mindent házról és
lakóiról.
A sugár utca méltón nevéhez hosszú-hoszszú nyílegyenes utca, nem girbegurba mint
a többi. A vasútnál kezdődik északon és a
város déli sarkában az erdő utcánál végző-

dik. A városnak ezt a részét Vermeshátnak
nevezték. Gabona termő vidéken a betakarított búzát régi időkben földbe ásott, kiégetett vermekben tárolták. Ne kérdezzék tőlem miért nem zsákokban, ládákban! – én
is szeretném tudni.
Mielőtt tovább folytatnám a Kunfás család
hírének nevének fényesítését és a helyszín
leírását az esetleg lankadó figyelem felkeltése mián szólnék néhány szót a birkapaprikásról.
Hogy jön ez ide? – bizony úgy hogy a
Nagy Magyar Alföld ünnepi étele, lakodalmak, keresztelők, TSZ ünnepségek
elmaradhatatlan fő fogása a bográcsban
főtt, idősebb érett birkából főzött csodás
étek. Az apropót az adja, hogy mai ebédem
Kisújszálláson készült mesés birka. Egyedül ülök neki, mert a rokonok akik hozták
visszatértek, vagyis hát hazamentek, de a
paprikást itt hagyták, hadd emlékeztessen
szülőföldemre. Nincsen ennél fenségesebb
étel szerte e világon, persze csak azok számára akik hozzászoktak gyermekkortól –
míg mások szerint akik először kóstolják
faggyúszagú szörnyűség amit jobb messze
elkerülni.
Haladnék már tovább, mennék vissza gondolatban a Sugár utcába, de a birkapaprikásról van még mondanivalóm. Csodálkoznak rajta – vagyis inkább tegeződve
– csodálkoztok drága barátaim, hogy még
tovább rágódom ezen a kunsági tápon.
Igen mert a szomszéd kun város Karcag
hungarikumot kreált belőle, együtt emlegetjük a tokaji aszúval a matyó hímzéssel
és a szegedi halászlével.
Anyai nagyanyám – akit én a világon mindenkinél jobban szerettem – gyakran főzött csak úgy piros lábasban a sparhelton
paprikást. Hát persze ez volt a legolcsóbb
hús amit venni lehetett a Hatósági hússzékben. Hogy ez miféle intézmény? -itt
mérték ki a kényszervágott állatok húsát, –
lába tört birkát és az alakuló TSZ-ekben feleslegesnek, elavult igavonónak ítélt lassan
cammogó bivalyokat.
Igazán profi módra készült paprikást is
ettem nem egyszer, legemlékezetesebb a
mezőtúri parasztlagzi ahol édesanyámmal
meghívott díszvendégek voltunk az ezerkilencszáz nyolcvanas évek valamelyikében.
De vissza a Sugár utca 60 -ba. A kisúji várostelepülés úgy alakult, hogy egyik-másik ut-

cából kisebb zsák, helyi szóval zug ágazott
el merőlegesen. Négy- öt vagy akár több
ház is állt ott, mindenik azonos számot kapott, megkülönböztetve az ABC betűivel.
A mienk a 60/b volt. Igen a mienk – mondom, holott én soha nem laktam, még csak
nem is aludtam ebben a házban, de gyakran megfordultam ott hiszen ott élt nagyapám és apám szeretett idősebb testvére
Kálmán bácsi, felesége Irma néni és három
gyerekük Kálmán, Józsi és Lajos. Mai napig legjobb barátom unokatesóm a nálam
tizennyolc nappal fiatalabb Kálmán. Tejtestvérek vagyunk, hangoztatjuk nevetve,
mert a legkisebb öcsike születésekor Irma
néni a bőségesen ömlő anyatejet egy füles bögrében a komódra tette. Alig vártuk,
hogy kitegye lábát a szobából odarohantunk és egymás kezéből rángatva a bögrét
felhajtottuk a tejecskét.- három-négy éves
kis kölykök lehettünk.
A zug amolyan fészek meleg barátságos
hely volt, az ott lakók úgy ismerték egymást mint a tenyerüket. Sógorság, komaság, cimboraság kötötte össze az embereket. Édesapám keresztszülei is ott éltek egy
nádfedeles házban. Módosabb, takarosabb
ház volt ez mint a Kunfásék kissé földbe
süppedt otthona, -tágasabb szoba, konyha,
kamra gabonás zsákokkal, külön éléskamra a befőtteknek a zsíros és mézes bödönnek. Igen, mert Szabó Albert keresztapám,
ahogy apámtól hallottam és szólítottam
én is méhészkedett is és saját földecskéjét
művelte valahol közel a turkevei határhoz
ahová dologidőben biciklivel közlekedett.
Igen jól ismertem ott a viszonyokat mert
gyakran vendégeskedtem „öregkereszték”
házában. Amolyan gyermek megőrző féle
intézmény volt ez a házikó, saját négy gyermekük régen kiröppent szerte az országba, és az öreg szülék neveltek ott unokát,
unokának balkézről született gyermekét
a kedves dédelgetett dédunokát, és néha
engem, ha szüleim éppen mással voltak
elfoglalva.
Háború előtt, alatt és után éltem ott sokat
mert a legnagyobb is akadt egy-egy karéj
kenyér zsírral lekvárral vagy akár mézzel.
Leghosszabb időt egy iskolaévet töltöttem
ott amikor szüleim megelégelve a kisúji létet Pestre vonultak kisöcsémmel, hogy ott
új otthont teremtsenek.
LEJEGYEZTE ASZTALOS LAJOS
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Szigetnapló – A malom őre
Murányi Sándor Olivér – (Regényrészlet)
– Miért jár Pál is éjjel a folyóra, nemcsak
én? – tűnődöm magamban. Az alacsony,
hosszú göndör hajú, szakállas, szemüveges
középkorú férfi már ideköltözésemkor feltűnt nekem. Először egy irodalmi esten találkoztam vele itt a szigeten. Olyan kérdést
tett fel a Sinistra körzett írójának, hogy a
válasza elején a szerző megjegyezte: – Az
elmúlt harminc év legokosabb kérdése…
– Jómagam nem nagyon értettem, annyit
hámoztam ki belőle, Pál aziránt érdeklődött, hogy a kommunista diktatúra elnyomása után mibe kapaszkodhat az alkotó,
merthogy az elnyomás alatt kapaszkodónak számított az ellenállás vagy a különféle túlélési stratégiák kidolgozása, de most
nincs semmi, mintha három évtizede nem
történne semmi, eseménytelen jólétben
élünk, az idősebbek a fiatalokat unatkozó
generációnak csúfolják, amely az Instagramon bujdosik semmittevésben, egymás
után issza az energiaitalokat, miközben
értelmüket elhomályosítja az apátia, a semmittevés. Vajon ez ellen lázadt Pál, amikor
a pócsmegyeri malom romjai közé költözött, hogy felújítsa és lakhatóvá tegye a régi
épületet? Vagy csak simán új életet akart
kezdeni? Tény, hogy nemcsak én figyeltem
föl a rendkívül éles eszű, olvasott magyartanárra, hanem a környék is. Ő volt már a
szigetre érkezésemkor a falu kulturális életének mozgatórugója. A felújított malomban magániskolát működtetett, gitártanfolyamra, filmklubba járhattak a szigetlakók,
egyszóval a malom már nem búzát, hanem
magas kultúrát őrölt, miközben Pál naponta kétszer átkelt a Dunán Gödre irodalmat
tanítani. Minden érdekelte, nemcsak a literatúra, éveken át kutatta otthonává vált
környezete történetét, mígnem egy rendkívüli dráma rajzolódott ki előtte. A töltésen
sétálunk. Komoran mesél.
– A hajómalmokat viharok, tűz, jeges ár
és a növekvő gőzhajóforgalom által keltett
hullámok egyaránt veszélyeztették. Tahitótfalun a Fehér-féle malom összetört,
Ezekieléké leégett, a szentendrei malmokat
vihar tépte le a láncokról, és törte ízzé-porrá 1934-ben.
Kevesen tudják, hogy a történelmi Magyarországon a XX. század elején több,
mint tizenhétezer malom működött: vízi-

malmok, szárazmalmok, szélmalmok. termelésük legnagyobb részét a motoros és
gőzmalmok adták. A virágzó malomiparral
együtt a magyarországi gabonatermlés és a
malomipari gépgyártás egyaránt világhírű
volt.
Pál kutatásait magyarázza nekem, hogy
fogalmam legyen a malmok működéséről.
– A hajómalmok a folyók mozgási energiáját hasznosítva működtették gépeiket.
Maga a malom két hajótestből állt, ezek
tartották a középen elhelyezett malomkereket. A két hajótestet, az anyahajót,t illetve
a vízhajótt hídszerű faszerkezet kötötte öszsze. Az anyahajó többszintes volt: víz alatti
részből és padlástérből állt. Egy alulcsapós
vízimalomról van szó, amelyben lenn helyezkedett el az egy vagy két pár malomkő,
kisebb hengerszék, a különböző csigák a
garat, az áttétek, a koptató/hántoló, a daráló, a padlásszinten pedig a sziták.
A malom körüli közlekedésre háromféle
hajót használtak: a kisladik személyszállításra, a nagydereglye (hetven-nyolcvan
mázsa teherbírással) a gabona szállítására,
a kisdereglye pedig a kisebb tételek szállítására szolgált.
A bajai születésű Deák János fiatal malomgépészként került Budapestre, később Szigetmonostorra, majd Kisorosziba. Végül
Pócsmegyeren telepedett le. A vásárolt, ún.
bajai típusú hajómalmot a leányfalusi parton, a Derecskei forgónál horgonyozták le.
A nagyméretű hajóházban egy őrlőkő pár
és egy egyszerű Ganz-hengerszék működött. A gabonát kisdereglyével szállították,
de emellett volt egy ladik is a személyszállításhoz.
A pilisi falvaktól Kisorosziig több család
összefogva, szekéren szállítva hordta a
gabonát a malomba. Étkezési és takarmányozási célra is őröltettek, hántoltattak,
daráltattak. Készült finomliszt, kenyérliszt, rétesliszt, dara, korpa. Takarmánynak kukoricát és árpát daráltak.
Ebben az időben szinte minden portához
tartozott sütőkemence, de pékség is működött a faluban. (Surányi István pékmester leszármazottaiból neves szentendrei
cukrászok lettek.)
A malom folyamatosan működött. Ha
kellett, éjjel is, hétvégén is. Nyár végén

állt le, akkorra esett az éves nagytakarítás,
karbantartás. Októbertől a malmot telelésre felkészítve a pócsmegyeri oldalon,
a templom feletti partszakaszon pihentették. A jég rongálása ellen úgy védekeztek,
hogy a malom úszótestei mellett folyamatosan törték a jeget.
Deák János hajómalma 1920 és 1938
között működött. Halála után három évvel fiai, László és Ernő az eladása mellett
döntöttek, és saját telkükön hengermalom építését határozták el. A ma is álló
épület baloldali része 1938-ban készült el.
A munkát a hajómalom kiszerelt gépeivel
kezdték meg. Meghajtásukat fagázmotor
biztosította. Később vásároltak egy új,
dupla Ganz-hengerszéket is. A meghajtást
egy Otto-rendszerű motor biztosította az
épület mögötti gépházban. A fagázt, ami
az üzemanyagot biztosította, egy külön
gázfejlesztő kazánban állították elő. A hűtővizet csatorna vezette el.
A forgó mozgást a gépekhez lendkerékkel felszerelt transzmissziós tengely szíjhajtással továbbította. A három szinten
elhelyezett gépek és eszközök kis hengermalmok hagyományos elrendezését
mutatták. Serleges felvonó vitte a gabonát
a padlásra, ahol a tisztítógép szétválasztotta a port, a törmeléket és a konkolyt
és a szemeket, amelyek ezután kerültek a
garatba és a hengerek közé. A hengerektől a felvonó az őrleményt a síkszitához
vitte fel, amely az osztályozást végezte a
nagyság szerint. A padláson helyezték el
a daragépet is, amely osztályozta a darás
őrleményeket. A középső szinten tárolták
a lisztféleségeket, a darát és a korpát, itt
kerültek az őrletők által hozott zsákokba.
A zsákok a földszintre csúszdán jutottak
le. Általában egy molnár és két segéd végezte a munkát. A segédek közül a történet Pánczél András és Bándi János nevét
őrizte meg.
A malom működését tekintve vámörlő
malom volt, tehát az őrletést nem pénzzel,
hanem a termény egy részével fizették ki
az őrletők. Mértékét hatóság szabályozta,
8-12% között volt.
Folytatás a 18. oldalon »
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» Folytatás a 17. oldalról

A malom a környékbeli gazdálkodók terményeinek őrlésével nélkülözhetetlennek bizonyult a helyi termelés, feldolgozás
és értékesítés ma újra nagyra értékelt helyi
láncolatában.
Az üzletmenet és a takarékos életmód
lehetővé tette a malom bővítését, amit
a Deák testvérek el is határoztak. A második világháború és az azt követő évek
azonban összetörték ezt a családot is, vállalkozásukat is. Deák János katonaként
hadifogságba esett, ahonnan nem tért
vissza…. A faluban a világháborús emléktábla őrzi nevét és emlékét.
Testvére, Deák Ernő Dobos József molnársegéddel tovább működtette a malmot. A fagáz meghajtásról áttértek a propán-bután meghajtásra.
Nagy áldozatok árán sikerült felépíteni a
mai épületegyüttes jobb oldali, nagyobb,
vasbetonvázas, háromszintes, lapos tetős
részét abban a reményben, hogy a korszerűsítésnek és bővítésnek a háborús évek
után lesz jövője.
Deák Ernő azonban súlyos betegségben
1947-ben elhunyt, a megvásárolt új gépek beszerelésére már nem került sor. A
malom még 1951-ig működött Dobos
József vezetésével. Ekkor a helyi közösségek erejét megtörő hatalom bevonta
a malom működési engedélyét. Gépeit
államosította, részben elszállíttatta, egy
részét megsemmisítette. Az épület ugyan
megmaradt a család tulajdonában, de
nem működhetett többé malomként.
Volt benne a beszolgáltatások idején terményraktár, később az Aranykalász Szakszövetkezet vásárolta meg. A hatvanas
években szőlőfeldolgozó, termékszövetkezeti melléküzemágként bakelit-üzem is.
Tsz-tulajdonból 1988-ban került ismét
magántulajdonba. A leromlott állagú
épület azóta többször cserélt gazdát, tulajdonosai erejükhöz mérten igyekeztek
megőrizni, céljaikhoz alakítani.
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Pál történeti visszatekintését követőleg a
jelenhez érkezik.
– A hengermalom régebbi épületében
ma én lakom családommal, az újabb
részét közösségi célokra újítottam fel.
Hadifogság, betegség, halál – lakásom
épületének történetében egy család drámája rajzolódik ki – mondja szomorúan,
amire lehajtom fejem, és halkan kérdem
szinte magamtól: – És mi lesz velünk, a
gyerekeinkkel? Milyen lesz a huszonegyedik századi szigetlakók története? Pál
arca még komorabbá válik: – Mondtad,
hogy a két öcséd Erdélyből Londonba
telepedett. Egyetlen emberöltőnyi időt
nyertek, semmi egyebet. Mert ugyanazt
a barbár kort éljük, mint a Krisztus utáni
négyszáz évben… A különféle elnyomási
rendszerek most is az utcán leselkednek,
mert az ember nem változik. Nem sok
jóval tudlak bíztatni. De miért költöztél

ide, a Szentendrei-szigetre? Hogy beszélgessek – felelem. – Kivel? – húzza fel szemöldökét meglepve. – A folyammal…–
Elmosolyodik. Látom a tekintetén: érti
a szándékom. – Boldog ember vagy –
vereget vállon. – Én azért járok le néha
éjjelente a folyampartra, hogy magyar
tanárként gondolkodjam azon, miként
mentsem meg a malmot, hogy mai formájában sokak számára otthont, tudást
és megélhetést biztosítson. A közösségi
részében jelenleg egy magániskola működik, ami annak a veszélynek van kitéve,
hogy rendeletekkel felszámolják. Új idők
új kihívásaival kell szembenéznem. Bármi történhet, csak a malom maradjon…
– Felnézek a töltésről jól látszó épület
tetejére. Egy sirály száll rá a Szentendrei-Dunaágról vagy Kis-Dunáról, ahogy a
helyiek nevezik. Tollait megigazítja, majd
panaszos sírásba kezd.

Ötletpályázat
Tisztelt Lakosok!
Lakossági kezdeményezésre ötletpályázatot hirdetünk a jelenleg Civilek Háza
néven ismert, Surány Akácos utcában lévő önkormányzati ingatlan átnevezésére.
2020. szeptember 21. napjáig az onkormányzat@pocsmegyer.
hu e-mail címre várja
az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága az ötleteiket, javaslataikat arról, hogy
milyen új, az épülethez méltó elnevezése legyen az ingatlannak.
A bizottság javaslata alapján a végső döntést a Képviselő-testület hozza meg az átnevezésről!

IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés: Pro Pócsmegyer Kft.,
2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27.,
E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu; Tel.: 30/844 4439
Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest
Megjelenik havonta 1500 példányban

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében
lapunkban helyt adunk egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat,
melyek egyéb okok miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból.
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja
az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát.
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Zöld hírek a nagyvilágból
Sörhajtású szennyvíztisztító
A koronavírus okozta keresletcsökkenés
miatt rengeteg sör maradt az éttermek,
szórakozóhelyek nyakán. A dél-ausztráliai Adelaide szennyvíz tisztítója a lejárt söröket nem hagyta veszni, hanem
szerves ipari hulladékkal keverve biogáz
előállítására hasznosította a heti mintegy
150 ezer liternyi nedűt. A biogázzal eddig
az 1,3 milliós város szennyvíztisztításához szükséges áram négyötödét tudták
megtermelni, a sörpótlékkal viszont még
áramfelesleg is keletkezett.

sikeresen lobbiztak a hatóságoknál, így tavaly ezt a projektet leállították.
A Putyin elnök által július végén aláírt
új jogszabály lehetővé tenné – egyelőre
2024-ig – a Bajkál menti különösen védett természetvédelmi területeken az erdőirtást a közlekedési infrastruktúra építése vagy korszerűsítése érdekében. Az új
rendelkezés felfüggeszti az eddig kötelező
környezeti hatásvizsgálat lefolytatását is a
közlekedés modernizálási beruházás érdekében. Egyes zöld szervezetek szerint
a környezeti hatásvizsgálat felfüggesztése veszélyes precedenst teremt, Ez nem
csak a Bajkálra lesz hatással, hanem az
összes védett területre és nemzeti parkra
az egész országban – nyilatkozta Mihail
Krejndlin, a Greenpeace oroszországi védett területekért felelős igazgatója a The
Moscow Timesnak. A szabályozás ellentétes a Bajkál-tó UNESCO világörökségi
státusával is, és a végeredmény az is lehet,
hogy a Bajkált áthelyezik a veszélyeztetett
világörökségi helyszínek listájára – tette
hozzá.

A koronavírus miatti korlátozások következtében az egyik legnagyobb sörgyár. a
Lion Beer Australia 4,5 millió liter sört
volt kénytelen leselejtezni. Ez sem veszett
teljesen kárba, a cég a saját szennyvíztisztítójában ugyancsak biogáztermelésre
hasznosította az amúgy jelentős energiatartalmú italt.

A Devon Vadvédelmi Alap iránymutatónak nevezte a döntést. Mint hangsúlyozták, ez az első alkalom, hogy törvényesen
telepítenek vissza egy Angliában már kihalt emlősfajt.
FORRÁS: MTI

…és Magyarországon

FORRÁS: CNN

Sutba vágott környezetvédelmi
előírások

ban felbukkant néhány szabadon kószáló
példány. Valószínűleg illegális kereskedelem révén jutottak be az országba. A kormány a hódokat eredetileg be akarta fogni
és áttelepíteni, végül azonban kiegyeztek
az állatvédőkkel egy ötéves tesztidőszakban, amely alatt megfigyelték, milyen hatással vannak a hódok a környezetükre.
Rebecca Pow környezetvédelmi miniszter augusztus elején jelentette be, hogy
a vizsgálatok szerint a mérleg pozitív. A
hódjárta területen ezek szerint nőtt a faji
sokszínűség, javult a vízminőség is, ellenállóbbá vált a klímaváltozással szemben.

Az állami orosz vasúttársaság korábban
azt közölte, hogy nincs tervben a Bajkál-tó partja mentén új vasútvonal építése. Azt is állították, hogy a jogszabály csak
akkor engedi a műszaki létesítmények érdekében egy 10-15 méter széles erdősáv
kiirtását, ha nincs más alternatíva.

Egy új orosz törvény szerint a Bajkál-tó
partjának közelében egyszerűsödik az
erdőirtás és az építkezés. A Bajkál a világ
legmélyebb tava (1637 méter), a Föld
édesvízkészletének egyötödét tartalmazFORRÁS: GREENFO 2020. (AUGUSZTUS 5.)
za. A tó körül őserdők terülnek el, a vidék
1200 állat- és 600 növényfajnak az élőhelye. A tavat már eddig is súlyosan terhelte
Hódok Angliában…
az ipari szennyezés, a bányászat és az öntözési célú vízkivétel. Korábban kínaiak Angliában a XVI. században kihalt a szőakartak vízpalackozó üzemet létesíteni a réért, húsáért és mirigyváladékáért vadátó partjára, de az ezt ellenző helyi lakosok szott állat, ám 2013-ban Devon grófság-

1996 és 2008 között részben a WWF
Magyarország által betelepített, részben
spontán módon ideköltözött hódokkal
népesült be a Duna és a Tisza. (A 30 kilogrammosra is megnövő rágcsáló nem
azért halt ki Európában a XIX. században,
mert nem talált volna élőhelyet – beéri
egy keskeny, vízparti, puhafákkal szegélyezett sávval –, hanem mert prémje,
húsa, pézsmája és kártételei miatt irtották.) A telepítési program fő támogatója
az OBI áruházlánc volt, amely közel 100
millió forintot adományozott erre a célra.
Mára stabil hódállomány alakult ki Magyarországon.
FORRÁS: HVG 2011. DECEMBER 24.
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Programajánló
Időpont
Szeptember 4. / 18:00

Program

Helyszín

Dr. Kiss András legkedvesebb Kányádi-verseit olvassa fel

Karinthy Ferenc Könyvtár

Egészségnap

Egészségház, Rendezvényközpont

Olvasókör

Karinthy Ferenc Könyvtár

Huber Tibor kiállítás megnyitó

Rendezvényközpont

SchÄﬀer Erzsébet

Karinthy Ferenc Könyvtár

Író, olvasó találkozó - Háy János

Karinthy Ferenc Könyvtár

Szüreti felvonulás és bál - Nyugdíjas klub

–

Szeptember 12.
Szeptember 15. / 18:00
Szeptember 19.
Szeptember 25. / 18:00
Október 7. / 18:00
Október 24.

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)

Civilek Háza állandó programjai

Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/ 200-013,
E-mail: prk@pocsmegyer.hu
www.prk.pocsmegyer.hu

Surány, Akácos út 17

NYITVA TARTÁS:
Hétfő - Csütörtök:
Péntek:

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati
Tel.: 30/596-7581

8:00 - 19:00
8:00 - 16:00

HÉTFŐ
9:00 – 10:00 ..................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
16:30 – 17:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
17:30 – 18:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
18:30 – 20:00 ........ Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

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

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

SZERDA
16:30 – 17:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági
17:30 – 18:30 ........................ Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK
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

Karinthy Ferenc Könyvtár
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:30 – 12:30 ................15:00 – 18:30
8:30 – 12:30
8:30 – 12:30 ................ 15:00 – 18:30
Zárva
–
................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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A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Közérdekű telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs
Körzeti megbízott –
Strehó Zoltán r. ftőrm
Kéményseprés

06-26/387-140
06-20/310-9128

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

06-26/814-848
06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

Szentendrei Közjegyző

1818
06-26/312-413
06 26/301 743
06-26/301-743
06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes

06-30/244-9546

Barangoló Óvoda

06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola

06-26/395-133

Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő

Szigetmonostor Iskola

06-26/393-100

Pénzügy

-

Pócsmegyer Rendezvényközpont

06-26/200-013

Pro Pócsmegyer Kft.

06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár

06 30/831-0301

Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Somogyi Ágnes

06-26/814-846
06-26/814-849
06-26/395-006 /
860 mellék

Nyugdíjas klub

06-20/325-1960

Posta

06-26/395-575

ELMŰ Ügyfélszolgálat

06-1-238-3838

Református Lelkészi Hivatal

06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia

06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal

06-20/886-1927

Szentendrei Földhivatal

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

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu
etkeztetes@pocsmegyer.hu és
penzugy2@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó (Építési- műszaki és csatorna ügyek)
Takács József
06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia

iktatas@pocsmegyer.hu

06-26/814-845

Igazgatás (Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)
Bor Ildikó
06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

HÁZIORVOS

FOGORVOS

Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123

Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092

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

TB ﬁnanszírozott rendelési ideje:
Hétfő: ......................................... 9:00 – 14:00
Szerda: ........................................9:00 – 14:00
iskolafogászat: .............. 9:00 – 11:00
Csütörtök: ................................. 14:00 – 19:00

ÁLLATORVOS

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első
órájában jelentkezzenek!

Dr.: Bándli Józseff – Tel.: 06-30/974-2548
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

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
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

Minden, ami kert!

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

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.

Kertgondozás
Füvesítés
Növényültetés
Permetezés
Telektisztítás
Fűkaszálás
Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba
Tel.: 06-20 8228502
e-mail: csaba.csereklye@gmail.com

Hulladékgyűjtés
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése
Zöldhulladék gyűjtő zsákok 180 Ft áron, a szelektív hulladék
gyűjtő zsákok térítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:
Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Dátum
SZEPTEMBER

Pócsmegyer

•
•
•
•
•
•
•
•

Hétvége és ünnepnap

Munkanap

Kedd

szeptember 1.

Kommunális

Szelektív

szeptember 08.

Kommunális

Zöld

szeptember 15.

Kommunális

–

szeptember 22.

Kommunális

–

szeptember 29.

Kommunális

Szelektív - Zöld

Zöld Híd Régió Nonproﬁt Kft elérhetőségek:
Telefon: 06 (28) 561-200,
Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
Honlap: www.zoldhid.hu
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szúnyog szezon

Ön is védekezzen ellenE!

Hogyan?

Az udvaron tárolt vödröt,
vö rö kkannát,
át ta
ttalicskát,
a
át
rd ffel, hogyy aabban aaz esővíz
sőv z
gyermekjátékot, stb. fordítsa
ne tudjon összegyűlni.
Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre. Az esővízgyűjtő hordót,
lóó
víztárolót, stb.fedje le vagy sűrű hálóval
takarja le.
Ne tároljon a szabadban
szétszórtan olyan hulladékot, pl.
gumiabroncsot, stb. melyben a víz
összegyűlhet.
ös
öss

GRAFIKA: PS2.0

A takaróponyvát,
taka
t
mezőgazdasági fóliát, stb.
olya
olyan módon terítse le, hogy a víz ne álljon
meg rajta.

Te
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árvvái vízben
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Szüntesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok
szaporodását
segítik.

TTöbb sz
szúnyogfaj
og a telet védett
éd ttt hhelyen
el en vészeli át. A
pince, aakna, stb.nyílászáróit
stb yí
ró ttartsa zárva
á az őszi
hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.

Az
. ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsaa
karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
A kerti tóban tartott apró halak legtöbbje elfogyasztja
a szúnyoglárvákat.A rendszeres kezelt, tisztított vizű
medencében nem maradnak életben a szúnyoglárvák

Ne hagyja, hogy a virágcserepekben,
cserépalátétben hosszabb ideig víz
álljon. A temetői virágvázát töltse fel
apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal
és erre öntse a vizet.
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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.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ
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Megkezdem ügyvédi tevékenységem a Dunakanyarban!

Pászthoryné Dr. Tóth Mária ügyvéd
Több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezem
• polgári jogi (pl. ingatlanokhoz kapcsolódó
ügyek, öröklés, adósság behajtás),
• családjogi (pl. házasság megszűnése, házassági
vagyonjog, szülői felügyelet, gyermek tartása)
• munkajogi ügyek területén
Fogadóóra előzetes időpont egyeztetés alapján,
az alábbi helyszíneken:
• Pócsmegyer a Rendezvényközpont (Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27.)
• Leányfalu Faluház (Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)

Elérhetőségek:
• Telefon: 06-30-2844245
• E-mail: tothugyvedi.iroda@upcmail.hu, vagy
info@toth-ugyvediiroda.hu,
További infók a weboldalon: www.toth-ugyvediiroda.hu
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Madarakról mindenkinek – az egerészölyv
Mivel Pócsmegyer-Surány egén, és kertjei
felett naponta megjelenik, érdemes vele is
megismerkedni. Hazánkban négy ölyvfaj
fordul elő. A hazai nappali ragadozófajok
között a közepes termetű fajok közé tartoznak. Gyakran sasnak nézik az autóból.
Az egerészölyv, a pusztai ölyv, a darázsölyv,
és a gatyás ölyv. A téli vendégként nálunk is
megjelenő gatyásölyv az északi tundrákon
költő ölyv faj. A csak májustól szeptemberig nálunk költő darázsölyv pedig az év többi részét dél irányba vonulva melegebb tájakon tölti. A pusztai ölyv a huszadik század
végéig csupán őszi vonulási időkben látogatott el hozzánk dél-Európából. Az utóbbi harminc évben már Magyarországon is
fokozatosan növekvő számú költőfajjá vált.
Állománya 10-15 pár körüli.
Az egerészölyv csirke méretű, de hosszú
szárnyai miatt nagyobbnak látszó barna
tollazatú kampós csőrű ragadozó madár,
mely egész évben nálunk tartózkodik. Kiterjesztett szárnyainak fesztávolsága a 130
cm-t is eléri. A hímek lényegesen kisebb
termetűek mint a tojók, ezért súlyuk 610
és 1200 gramm közé esik. A leggyakoribb
ragadozó madarunk. Becslések szerint 1530.000 pár lehet Magyarországon. Ebből a
Szentendrei szigeten10 párnál is több pár

tipikus formája

költ. Tollazatának színe nagymértékben
változó, mivel az egészen sötétbarnától a
csaknem fehér példányokig minden átmenet előfordul. Tizenkét farktollukon
8-10 db barna és világos csíkok váltogatják
egymást. Csüdjük citromsárga, és csupasz.
A gatyás ölyvé tollas. A költőpárok egész
évben összetartanak, és a revirjüket nem
hagyják el. Aki közlekedik, naponta láthatja amint az utak melletti villanyoszlopokon
vagy fákon üldögélnek, és egerekre, pockokra, vadásznak. Gyakran lecsapás előtt
szitálnak a zsákmány felett. Zsákmányfogás után szárnyaival féltőn sátoroz, hogy

más példány nehogy elvegye tőle.
Nászrepülésük időszaka március április
hónapokra esik, amikor vagy a tavalyi fákra épített fészküket megerősítik tatarozzák,
vagy újat építenek. Majd a tojó áprilisban
helyezi bele a tojásait. A két szülőmadár felválva kotlik, melegíti a tojásokat. Fő táplálékukat egerek és pocokfajok képezik, de ha
alkalom adódik rá, elgázolt madarakat és
emlősöket is elfogyasztják. Gyakori zsákmányállatuk a mezei pocok, az erdei pocok
a vakond, a zöld és fürgegyík, a törékenygyík és kisebb madarak röpképtelen fiókái.
Furcsa tény, hogy azért mert az elmúlt 30
év alatt a hazai sas fajok létszáma nagyon
megnövekedet, (rétisas, parlagi sas) jobb
híján az egerészölyv fiókáit is hajlandóak
elvinni a fészekből. Ugyanis ezzel párhuzamosan a hazai apróvad állomány, valamint
ürge és hörcsög állomány is drasztikusan
lecsökkent. Ennek következtében megnőtt
a rendelkezésükre álló zsákmány-állatok
hiánya. A kotlási idő egy –két nappal több,
mint egy hónap, a fiókák felnevelési ideje is
több mint egy hónap, átlagosan három fiókát nevelnek. Természetesen védett fajokról van szó, és az egerészölyv eszmei értéke
25.000 forint.
BÉCSY LÁSZLÓ

amikor szitál a zsákmány felett

éppen landol

fészekalj

fesztávja eléri a 130 cm is

lecsapott egy pocokra

ritka felvétel, császármadár a zsákmány
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