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Áprily Lajos

Tavaszi vizek
Zsong a szigetcsúcs barna berke,
a harkály részegen nevet.
Az ifjú nap: Dávid, leverte
a lomha Góliát-telet.

Állok a vadvizes tavaszban,
bódít a szagja, mint a bor,
kedvemben egy füttyös kamasz van,
aki voltam valamikor.

Vizek futnak, jegek ropognak,
dudorászom, kurjongatok –
Lelkemben patakok zuhognak,
patakok, patakok, patakok.

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk
olvasóinknak!
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2022. április 9-én,
szombaton 9-12 óra között

BOLHAPIAC
a Pócsmegyer Rendezvényközpont 

parkolójában

Asztalfoglalás 500 Ft.
Jelentkezés: +36 26 200-013 
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Tisztelt Kút Tulajdonosok!

A Kárpát –medencében támaszkodnunk kell felszín alatti vizeinkre, ami igazán nagy kincs. Ritka-
ságnak számít a Szentendrei -szigeten lévő vízbázis, ahonnan nagyrészt Budapest is nyeri ivóvíz
készletét.

Mint az ismert, a házi vízigényt kielégítő lakossági kutaknak vízjogi fennmaradási engedéllyel
kell rendelkezniük 2023. december 31. után, melyet csak a KatasztrófavédelemVízügyi Hatósá-
ga adhat ki a vízgazdálkodásról szóló törvény 29. § (7.) bek. és 41/2017. BM rendelet) alapján.
Ehhez bárki egyénileg igénybe vehet jogosultsággal rendelkező vízépítő mérnököt, információ-
ink szerint ez kutanként 180.000-250.000 Ft-ba kerülhet. Azonban most közösségi szervezésben,
lényegesen kedvezőbb áron lehet jelentkezni a felmérésre. Az önkormányzat által ellenőrzött jo-
gosultsággal és szakértelemmel rendelkező szakemberek vállalják a kutak felmérését, és az en-
gedélyeztetési eljárás lebonyolítását, melynek díja ásott kutak esetében 14.000 Ft, fúrt ku-
taknál pedig 19.000 Ft, ami a helyszínen fizetendő.

Minden további költségtől mentes. Az összeírás környezetünk védelmét és az erőforrásainkkal
való felelős gazdálkodást szolgálja, kérjük éljen a lehetőséggel!

A jelentkezők az adatlapot a www.pocsmegyer.hu oldalról tölthetik le, vagy személyesen átvehe-
tik a Pócsmegyer Rendezvényközpontban hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig.

Az adatlapon csak a személyes adatokra vonatkozó részt kérjük kitölteni, és a Rendez-
vényközpontba kérjük leadni! Több tulajdonos esetén az adatlapot valamennyi tulajdo-
nosnak ki kell töltenie!

Több tulajdonos esetén a pótadatlapot letölthetik a www. pocsmegyer.hu oldalról, vagy a Ren-
dezvényközponttól igényelhetik. Legalább egy kapcsolattartó e-mail címét és telefonszámát kér-
jük feltüntetni!

Pócsmegyeren a beadási határidő: 2022. március 16. – április 6.
Surány településrészen a beadási határidő: 2022. április 6-29.

Szakmai felvilágosítás az info@kutengedelyeztetes.hu e-mail címen, illetve a 06-20-800-3637
telefonszámon.

A kút regisztráció feltételei:

- magánszemély a kérelmező

- 500 m3/év vízigénybevétel alatti

- a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények (pl. öntözés) kielégítését szolgálja

- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van

A felmérés folyamatosan történik. Elsőként áprilisban indul Pócsmegyeren, majd Surányban foly-
tatódik. Kérjük az információkkal kapcsolatban figyeljék az Önkormányzat honlapját!

PÓCSMEGYER KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA ÉS

RINGHOFER JÁNOS ÉS A KUTENGEDELYEZTETES.HU CSAPATA
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Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2022. február 23-án
tartotta rendes, nyílt ülését.
Az 1. napirendi pontban a Képviselő-
testület az önkormányzat 2021. évi költ‐
ségvetési rendelet módosításáról döntött.
Az éves költségvetési rendeletet negyed‐
évente jogszabály szerint kötelező módo‐
sítani az év közben történt pénzügyi moz‐
gásokhoz igazítani.
A 2. napirendi pontban a 2022/2023-
as nevelési évben indítandó óvodai cso‐
portok számáról, az intézményben a be‐
iratkozás időpontjának meghatározásáról,
valamint az óvodai felvételi körzet, illetve
az óvoda heti nyitva tartási idejének meg‐
határozásáról döntöttek a képviselők.
Az óvodai beiratkozás és a nyári zárva tar‐
tás idejét a honlapon és a Kisbíróban
meghirdetjük.
A 3. napirendi pontban az Állami
Számvevőszék Barangoló Óvodát érintő,
a tavalyi év végén lezárult vizsgálatát tár‐
gyalta a képviselő-testület. A vizsgálat or‐
szágszerte több száz önkormányzati fenn‐
tartású intézmény integritásának
monitoring típusú ellenőrzése volt egy át‐
fogó ellenőrzési program keretében. A
vizsgálat a pénzügyi szabályozottság, a
gazdálkodás törvényessége tekintetében
nem tárt fel semmilyen hiányosságot,
vagy szabálytalanságot. Az intézmény
rendkívül jó értékelést kapott a számvevő‐

széktől.
A 4. napirendi pontban a Hunyadi u.
8. sz. alatti ún. Kollár-ház értékesítéséről
döntött a testület. A meghirdetett pályá‐
zatra egy érvényes ajánlat érkezett, az
ajánlatot benyújtók részére a Testület érté‐
kesíti az ingatlant.
Az 5. napirendi pontban a Fácános úti
önkormányzati tulajdonú ingatlan értéke‐
sítésének további meghirdetéséről dön‐
töttek a képviselők.
A 6. napirendben a 2022. évi Közbe‐
szerzési tervet fogadta el a testület. Idei év‐
ben egy közbeszerzési eljárás lefolytatását
tervezi az önkormányzat, a surányi gerinc‐
úthálózat megépítését.
A 7. napirendi pontban az országgyű‐
lési választások szavazatszámláló bizottsá‐
gi tagjait választottákmeg a képviselők.
A 8. napirendi pontban a hulladékgaz‐
dálkodási közszolgáltatási szerződés mó‐
dosítása volt napirenden. A közszolgáltató
DTKH Kft. kezdeményezésére a szelektív

és zöldhulladék zsákok a korábbiaktól el‐
térő módon kerülnének a lakosokhoz. A
Képviselő-testület nem támogatta a szer‐
ződés ilyen irányú módosítását, ezért to‐
vábbi tárgyalásokat kezdeményez a
DTKHKft.-vel.
A 9. napirendi pontban a közbeszerzé‐
si szakértő kiválasztása történt meg a Nár‐
cisz, Gödszigeti, Harmat, Tulipán utcák,
és a Napsugár tér útépítéséhez a közbe‐
szerzési eljárás lefolytatására.
A 10. napirendi pontban a bizottságok
éves munkaterveit hagyta jóvá a Testület.
Az egyebek napirendben a Képviselő-
testület döntött arról, hogy a PRK parko‐
lójába tervezett csomagautomata szerző‐
dését módosításokat követően írja alá.

A Pócsmegyer-Surány Nyugdíjasok Egye‐
sülete a részére ingyenesen használatba
adott Civilek háza 5 évre szóló használati
megállapodásának 7 évre történő módo‐
sítását kérte, mivel az épületre vonatkozó‐
an benyújtott pályázat feltétele, hogy a pá‐
lyázat fenntartási ideje alatt az egyesület
használatában legyen az épület. A képvise‐
lő-testület 4 igen szavazattal 2 nem 1 tar‐
tózkodás mellett támogatta a kérést.

A jegyzőkönyvek és a rendeletek megte‐
kinthetők a www.pocsmegyer.hu oldalon.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

Önkormányzati hírek

Tájékoztatás KSH adatgyűjtésről
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a településen 2022 évben az alábbi önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre:
Felmérés a Háztartások információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról
Az adatgyűjtés időszaka: 2022. április-június
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik, de lehetőség van telefo-
nos válaszadásra vagy weben történő önkitöltési lehetőségre is.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.
A lakosság részére a lakinfo@ksh.hu e-mail címen vagy a 06 80 200 766-os (3 mellék) telefonszámon ad a KSH tájékoztatást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatban awww.ksh.hu internetes oldalon található Adatszol-
gáltatóknak / Adatszolgáltatás teljesítése / Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

PÓCSMEGYER KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA
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Adakozás Kárpátaljára

A Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség nagy köszönettel fogadja
három kárpátaljai magyarlakta település Bene, Csetfalva, Sárosoroszi javára
történő adakozást!

Az adományokból rászoruló családok, egyedülálló idős emberek és menekültek
részesülnek.

TARTÓS ÉLELMISZERT a Pócsmegyer Rendezvényközpontban lehet hagyni nyitva-
tartási időben.

PÉNZADOMÁNYT a gyülekezeti számlaszámra lehet utalni: 64700045-10002584

Az adományok célba jutásáról személyesen gondoskodunk. A KISBÍRÓ következő
számában mindenről részletesen beszámolunk!

Minden támogatást nagyon köszönünk!

KOVÁCH TAMÁS / LELKIPÁSZTOR

Tájékoztató a Barangoló Óvodába történő
beiratkozásról, és a nyári zárva tartásról

A Barangoló Óvodában a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontja 2022.
április 20-tól 2022. április 22-ig 9.00-16.00 óra között lesz.

Az óvodai jelentkezés helye:
Barangoló Óvoda 2017 Pócsmegyer, Táncsics u. 26. vagy
elektronikus úton a barangoloovoda@vipmail.hu e-mail címen

A szülőnek a beiratkozás során be kell mutatniuk:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, anyakönyvi kivonatot,

• a gyermek TAJ- kártyáját,

• a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen).

A Barangoló Óvoda 2022. július 18-tól 2022. augusztus 19-ig zárva tart.

PÓCSMEGYER KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA
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8.

18.00 óra

 

TÉRSÉGI VERSELŐ 
Farkas Arnold Levente (Pócsmegyer)  

Fucskó Miklós (Leányfalu) 

 Orgoványi Anikó (Pomáz)  

Tóth Ferenc (Tahi) 

Varga Imre (Leányfalu)  

Villányi G.  András (Szentendre)  

 Wirth Imre (Pomáz) 

VERSEIBŐL                                                                                                             

 

 

KÖLTŐI VERSELŐ 

A szerzők felolvasása 

MINDEN KÉP ÉS KÖLTEMÉNY                                                                                                   

térségi képzőművészeti kiállítás 

Boros Zsombor, Dobrovolszky László,   

Horváth Márta,  Várbíró Kinga,  Natre 

 Szigetmonostor 

Kálna Natália ( Surány ) 

Orgoványi Anikó ( Pomáz ) 

Vágási Tamás ( Pócsmegyer ) 

Pistyur Gabriella ( Szentendre ) 

A belépés díjtalan-mindenkit szeretettel várunk ! 

 



A KÖLTÉSZET HAVÁBAN – IRDATLAN UTAKON
Balázs László Gábor előadóművész XXI. századi lírai zarándoklata

„Csak irdatlan utakon lehet eljutni valahová" (Ancsel Éva)

Tartalom:
Apokaliptikus időkben magányos szellemharcos rója különös zarándokútját. Nem tudni,

honnan jön és hová tart. Talán sikerül lángra lobbantani a fáradt képzeletet.

A szövegfolyam szerzői:
Ady Endre, Balázs László Gábor, Baricco/Tornatore, Bodosi György, Csoóri Sándor,

Erdélyi József, Faludy György, Földes Hobo László, Francois Villon, Jim Morrison, József Attila,
Karinthy Frigyes, Lázár Júlia, Nagy László, Örkény István, Pilinszky János, Reményik Sándor,

Szabó Lőrinc, Szöllösi Péter, Ted Hughes, Villányi G. András, Weöres Sándor, Zelk Zoltán.

Időpont: 2022. április 22., 18:00 óra
Helyszín: Pócsmegyer Rendezvényközpont

A „Köszönjük Magyarország” program
támogatásával az előadás ingyenes!
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A KÖLTÉSZET, ÉLŐ
VERS MESTERKURZUS

Őze Áron Jászai-díjas színművésszel
Pócsmegyer Rendezvényközpont

20022. ÁPRILIS 30., 11:00 – 13:30 ÓRA
Versmondók, előadóművészek felkészítése a versmondó

versenyekre, előadó estekre.
Hozd magaddal (küldd el) azt a verset, prózát, szöveget,

amivel dolgozni szeretnél a kurzus vezetőjével.
Részvétel csak előzetes regisztrációval
a 66sandor@gmail.com email címen

Maximális létszám 15 fő.
Részvételi díj: 2000-Ft



Szilágyi Sándor
Harmónia

1. nap

– A lábam!Úristen, mi van a lábammal?
– Mi lenne? Ott van alattad.
– De nem érzem. Semmit sem érzek.
– Akkormiért zavar?
– Hogy hogymiért?!Mi van, ha lebénult?!
– Ennyi idő alatt?
– Mit tudom én?! Simán. Láttam egyszer egy filmet egy keményen

sportoló férfiről, aki elaludt a vonaton, aztán elhalt a lába, és
mindkettőt le kellett vágni.

– Aha.
– Jó, te kurvára könnyedén veszed. De nekemmajd fel kell innen áll‐

ni, és mennem kell a dolgomra.
– Miért, mi a te dolgod?

3. nap

– Na jól van, ennek semmi értelme.
– Minek van értelme?
– Hát ennek biztos nincs.
– Aha, azért érzed, hogy ennél jobb lenne valami konkrétabb ma‐

gyarázat?
– Ha valaminek semmi értelme, azt nem kell megmagyaráznom.
– Oké, te tudod. Bármi van, ha igazából semminek sincs értelme?
– Jaj, ne kezdd ezt a magasröptű okoskodást! Pont itt, pont most!

Full átlátszó. Szerintem az életemnek baromira van értelme. Kü‐
lönbenmiért születtem volnameg?

– Na ez az. Kezded feszegetni a hit határait.

4. nap

– Milyen csend és béke. Tökéletes, ahogy sréhen bevág a nap az abla‐
kon, és pont előttem egy csíkot húz. Nem is kell semmi, ennyi a vi‐
lág... Mikor lesz már ebéd? Ezekkel a zöldségekkel nem lehet jól
lakni. Itt semmi normális kaja nincs. Így nem lehet koncentrálni.

– Ne koncentrálj!
– Mi van?
– Mondom, ne koncentrálj!
– Ööö, pont azért vagyok itt, hogy koncentráljak. Hogy csak ma‐

gamra figyeljek.
– Pont ezért ne koncentrálj!
– Ha nem koncentrálok, akkor, hogy figyelekmagamra?
– Ki az amagad?

7. nap

– Ááááááááá! Ezt nem akarom! Elég volt! Úristen!Mi az a falon?!
– Az árnyékod.
– Neeem, az nem az én árnyékom! Iszonyú!

– Pont annyira iszonyú, mint amilyennek látni akarod.
– Én nem akarom semmilyennek látni! De ez nagyon durva. Mind‐

járt ideér hozzám és belémmászik.
– Hagymásszon.
– Jézusom, itt van a nyakamon!Megfulladok!
– Nem fogsz. Csak lélegezz!
– De nem kapok levegőt!
– Dehogynem. Be... és ki... Be... és ki... Látod? Egy vagy a lélegzeted‐

del, ahogy egy vagy az árnyékoddal is.

10. nap

– Fáradt vagyok és üres. Nem érzek semmit. De valahogy mégis jó.
Akár örökre így maradnék.

– Akkormaradj.
– Na jó, de haza kell mennem. Vége van.
– Minek?
– Hát ennek az egésznek.
– Biztos?
– Persze, hogy biztos. Ez volt az utolsó nap.
– Szerintemmeg csakmost kezdődik.
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Az írókör bemutatja
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Jacsó Katalin – Kati néni negyven év szol-
gálat után nyugdíjba vonul. Katinak a pócs-
megyeri ovi volt az első és az utolsómunka-
helye. Mindhárom fiam járt hozzá oviba.
Kati a visszafogott, szolid mosolyával min-
dig nyugtatólag hat a körülötte lévőkre. Ő a
Jótündér. Azt mondja “A jövő virága benne
van amai magvakban”

– Milyen volt a negyven évvel ezelőtti ovi?
– Sokban különbözött a mostanitól. A tár‐
gyi feltételek kedvezőtlenek voltak, mert
annak idején családi házból alakították ki
az óvodát. Mamár hihetetlen, de sokáig te‐
lefonunk sem volt! Olajkályhával, majd
cserépkályhával fűtöttünk, az utolsó évek‐
ben korszerűsítették gázfűtésre. Az óvodá‐
ban két óvónő, egy dajka és egy szakácsnő
dolgozott. Hosszú ideig saját konyhája volt
az óvodának, így a szakmai munkán kívül
élelmezésvezetési feladatokat is az óvónők‐
nek kellett ellátni. Egycsoportos, óvoda‐
ként családias légkört tudtunk teremteni.
– Meddig tartott ez az állapot?
– A szakmán túli feladatok vagy tizenöt
évig.

– A pedagógia munkában mi volt ez első je‐
lentős változás?
– 1984-ben elmentem szülni, de másfél
év után vissza kellett jönnöm, mert sajná‐
latos módon meghalt a kolléganőm. A
vezetői feladatokkal új kihívások elé ke‐
rültem. Abban az időben is óvónő hiány
volt, így évről-évre képesítés nélküli óvó‐
nőkkel dolgoztam. 1993-tól sikerült
olyan stabil kollektívát kialakítani, ami le‐
hetővé tette az óvoda arculatának, hagyo‐

mányainak megalapozását.
– Vezetőként mit tartottál kiemelten fontos‐
nak?
– A gyerekek érdekeit. Ha a szülők meg‐
bíznak a pedagógusban, akkor közösen
megoldhatók a nevelés problémái. A pe‐
dagógiai intézményrendszer lehetőségei‐
nek köszönhetően a mi gyerekeink is
megkaphatták a kellő szakmai segítséget.
Tizenöt év vezetői munkám során a kö‐
zösségi tevékenységet is nagyra értékel‐
tem. A Szülői Munkaközösség jótékonysá‐
gi rendezvényeiről, az adományozásoknak
köszönhető fejlesztésekről, a közös kirán‐
dulásokról sok-sok kedves emléket őrzök.
– Milyen változást hozott az új óvoda?
– Még a régi épület egy családi házban ki‐
alakított állandósult szükségmegoldás
volt, addig az újat már a funkciónak meg‐
felelően tervezték, építették. A világítástól
a padlózatig, a csoportszobától a torna‐
szobáig, a kertre nyíló teraszig olyan épü‐
letbe költözhettünk, amit nagyon vár‐
tunk, s amit bármelyik nagyváros is
elfogadott volna.
– Ennek fényében hogyan élted meg , hogy
nem te lettél az intézmény vezetője?
– Nekem megtisztelő, elismerés volt,
hogy az SZMK és a felkért szakértő az én
pályázatomat javasolta. A Képviselő-testü‐
let döntését tiszteletben tartva óvónőként
folytattam a munkát. Elfogadtam, hogy az
óvodának és nekem is jót tesz a változás.
Pályám során mindig nyitott voltam az új
kezdeményezésekre: figyeltem a szakmai
tendenciákat, továbbképzésekre jártam, és
a kollégáimnak is biztosítottam a tovább‐
képzéseket.
– Hogyan summázod ezt a negyven évet?
– A hajdani ovisaim ovisait elnézve azt lá‐
tom, hogy a gyerekekben egyre nagyobb a
feszültség, egyre nagyobb az elvárás. A leg‐
fontosabb, hogy szeretet, odafigyelés ve‐
gye körül a gyerekeket, amiben ki-ki a
maga ütemében fejlődhet, alakulhat.
– Mivel telnek majd a nyugdíjas napok?
– Most olyan, mintha szabadságon len‐
nék. Tizenöt éve jógázom, kirándulok. A
lányaim már felnőttek, van egy kettő éves
unokám, vagyis szeretnék minél többet a
családommal lenni.

Ehhez kívánunk sok örömet, boldogságot!
GÁSPÁRS

Óvónőként eleitől fogva
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Nincs az a hazugságvizsgáló készülék
vagy hazugságszérum, amivel megálla‐
pítható lenne, hogy két marakodó gye‐
rek közül ki ütött először.
(Murphy-törvénye nyomán)

A hazugság, ha egyszerűen fogalmazzuk
meg, olyan emberi dolog, amit legtöbb‐
ször az igazság elleplezésére alkalmaznak.
A magyar nyelv változatos módon hasz‐
nálja a fogalmat, jelentéstartalmukban fi‐
noman eltérnek egymástól. Aki valótlant
állít kohol, amivel tekintélyt rombol. Aki
füllent, az csak egy kicsit tesz hozzá a való‐
sághoz. Aki áltat valakit, be akarja csapni
őt. Aki kiszínezi a valóságot, szórakoztatni
szeretne és így tovább. De kétségtelen,
hogy mindez a hazugság kategóriájába
tartozik.
Én úgy gondolom, a valótlan dolgok állí‐
tását nem érdemes azonnal elítélni, in‐
kább a jelenség mögé kell látni. Különb‐
séget kell tenni a hazugságok célja között.
Miért hazudik valaki? Érdekből teszi? Ez‐
zel kompenzál valamilyen hiányt? Talán
félelemből leplezi a valóságot? Az biztos,
hogy elég korán megtanulunk valótlant
állítani.
A gyerekek hazugságainak színes világát
minden szülő ismerheti. Ott kezdődik,
hogy bizonyos kellemetlen, kényelmetlen
vagy bűnös dolgokat meg kell magyaráz‐
ni. A kétéves azzal kezdi, hogy ráfogja a
család valamelyik tagjára, vagy egy kép‐
zelt lényre, ha az asztalról lepottyan a po‐
hara. Gyakorta egy láthatatlan házi szel‐
lem garázdálkodik a kis ártatlan körül,
rosszalkodik és tesz tiltott dolgokat. De jó
bűnbaknak a kutya is, ha kéznél van.
A kisgyerek, úgy tűnik sokunk számára,
ösztönös mellébeszélő. Egy négyéves kis‐
fiú azt állította az óvónénijének, hogy ott‐
hon van egy kistesója, a Zsoltika. Ugyan‐
akkor otthon az anyjának, meg azt
mondta, hogy az óvodában hagyta a kis‐
öccsét, Zsoltikát, de majd egyszer haza‐
hozza. Ezt néhány napig mondogatta. A
két felnőtt azonban természetesen tudta,
hogy a kicsi egyke gyerek. Viszont a kisfiú
óvodás barátjának valóban született egy
Zsoltika nevű testvére.
A nagyobbak minden gátlás nélkül hasz‐
nálnak olyan kifogásokat, magyarázato‐
kat, amiknek köze sincs a valósághoz. Pél‐

dául: „egyszer próbaképpen rendet rak‐
tam, de semmit sem voltam képes megta‐
lálni.” vagy „tegnap még semmi baja nem
volt a távkapcsolónak, a kenyérpirítónak,
a kávéfőzőnek, mára valahogy elromlott.”
„Fogalmam sincs ki tapasztotta a rágógu‐
mit az asztallap alá, ahol mindig én ülök”
vagy „Nem piszkáltam a kutyát, mégis
megharapott.”
Egymásik gyermek, aki már kilencévesen
megtapasztalta milyen kirekesztettnek
lenni. Egy új közösségbe kerülve bokszo‐
lónak adta ki magát. Minden nap mesélt
arról mi mindent kellett az edzésen kivé‐
denie, és hogyan győzte le minden alka‐
lommal a sporttársát.
Akadt olyan kis „Hári János”, aki hősnek
képzelve magát arról mesélt nap, mint
nap, hogyan mentette meg a kishúgát a
harapós kutyáktól. Ismertem egy kisfiút,
aki rettegett attól, hogy bemásznak az
ágyába a gyíkok. Apja egyszer egy messzi
útjáról hozott neki egy nagy felfújható
krokodilt, azzal, hogy ez majd megvédi a
betolakodóktól. A gyermek ettől kezdve
megnyugodott.
Az iskolákban nem ritka a „hamis tanús‐
kodás” sem. Akinek van barátja, az számít‐
hat arra, hogy szemrebbenés nélkül iga‐
zolja az ártatlanságát, bármiről is szó van.
Ritkán ugyan, de az is előfordulhat a lá‐
nyok között, hogy udvariasságból megdi‐
csérik valamelyik társuknak az öltözékét,
holott rémesnek tartják.
A családban, a szülők által vallott értékek,

erkölcsi felfogások döntik el a hazugságok
súlyát és kezelését. Ők döntik el mikor,
mit és miért hazudhat a gyerek és azt, ho‐
gyan kell felfogni. Vagyis mi az, amit még
eltűrhetnek, és miért járhat büntetés. A
szülői döntés ebben nagy felelősség, mert
látni kellene, hogy a gyerek talán azért ha‐
zudozik, mert felelőtlen, nincs bűntudata,
nem őszinte és folyamatosan hárít, vagy
színes a fantáziája, valamire nagyon vá‐
gyik, esetleg szorong, fél valamitől.
Számtalan oka lehet annak, ha mellébe‐
szélnek emberek. Az is nagyon fontos,
hogy a felnőttek hogyan alkalmazzák a
hazugságot a kapcsolatukban. Például, a
másik elől eltitkolt dolgok természete be‐
folyásolhatja a gyermek hazugsággal való
viszonyát. Mit lepleznek el egymás elől a
családtagok, és miért? Kíméletből, vagy a
konfliktus elkerülése miatt mondanak
mást, vagy csak egyszerűen saját hibáikat
fedik el a hazugsággal?
A hazug embert hamarabb utolérik, mint
a sánta kutyát.- szól a mondás. Inkább a
felnőttek között fordulhat elő káros mér‐
tékű mellébeszélés, mert itt már tudatos
és manipulatív célja van.
Úgy gondolom, nincs következetes hazu‐
dozás, mint ahogy nincs teljes őszinteség
sem, de mivel emberi dolog mindkettő,
ezért személyiségfüggő eldönteni mikor,
melyiket vállaljuk fel, de az alkalmazását a
gyerekek biztos, hogy tőlünk fogják elles‐
ni..

TÖRÖK ANNA KAROLINA

Kötetlenül – Nagyot mondók világa



500 Ft-os és 1.000 Ft-os
támogatói jegy vásárlásával

Ön is támogathatja
a Pócsmegyer-Surány
Nyugdíjas Egyesület

működését.

A jegyek megvásárolhatóak
Pócsmegyeren a Rendezvényközpontban,
és a Coop üzletben, illetve Surányban
a Duna sétányon lévő Coop üzletben.
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A forró szél imádata egy verseskötet,
amely Nagy László és Szécsi Margit egy‐
máshoz írt költeményeit tartalmazza. A
két költő verseinek lehengerlő stílusa mö‐
gött ott bujkál a keserédesség. Mikor utá‐
najártam a szerelmesek történetének,
minden világossá vált. Érdemes ismerni a
hátteret.
1951. Nagy László 26, Szécsi Margit 23
éves volt mikor találkoztak, s egy évvel ké‐
sőbb összeházasodtak. Egy tányér fekete
meggy és vörös bor volt a lakodalmi
menü. Szegények voltak és szerelmesek.
Albérletben éldegéltek. Majd Szécsi Mar‐
git Pécsen vállalt munkát, ahol a dohos
szolgálati lakásban olyan súlyosan meg‐
betegedett, hogy egész életében szenve‐
dett a vissza- visszatérő tüdőbetegségtől.
Nagy László Szófiába utazott, ahol megis‐
merkedésük előtt másfél évig tanulmány‐
úton volt ösztöndíjjal, mint fiatal költő.
László hazafelé lekéste a repülőgépét, ami
lezuhant, Margit csak később tudta meg,
hogy László nem volt a gépen. 1953-ban

megszületett a fiuk, lakást kaptak Zugló‐
ban, s innentől Margit az írásból keresett
pénzt. László szintén alkotott, műfordí‐
tott. 1956-banMargit tüdővérzést kapott,

majd a kórházban rosszul kezelték. László
ezt nem tűrte, hazavitte és otthon ápolta,
erről szól a Szöktetés című verse.
Az élet megpróbáltatásai bizonyítottan
csak erősítették szerelmüket, újabb cso‐
dás költemények születtek, de érthető a
versekből áradó aggodalom, ahogy süt
belőlük a szerelem ereje is.
A Kossuth- díjas és háromszoros József
Attila- díjas Nagy László költeményei for‐
radalmiak és lázadók a szerelem gyűrűjé‐
ben, hiszen a kor szellemisége sem hagy‐
ható figyelmen kívül, melyben éltek.
Margit természettel átitatott, néhol abszt‐
rakt képi világa bekúszik a lelkünkbe és fe‐
jünkbe is. A szintén háromszoros József
Attila- díjas költőnő alkotásai érzékenyek,
pontosan fejezi ki lelki rezdüléseit a pon‐
tatlanság verses oltárán.
A szerelemmindig olyan nehéz tud lenni,
mint amennyire csodálatos. A forró szél
imádata című verseskötet egy régi szere‐
lem új kiadásban. Mindig időszerű és el‐
gondolkodtató.

RADY-NOVÁK ESZTER

Olvasópont – A forró szél imádata

Kötelező veszettség elleni
eboltás 2022. évben

Pótoltás Pócsmegyer:
2022. április 7. (csütörtök)
15:00 -16:00 / Polgármester Hivatal

Surány:
2022. április 7. (csütörtök)
16:00 -17:00 / Napsugár tér

DR. BÁNDLI JÓZSEF
ÁLLATORVOS
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„Ez annyira nem természetes” – gondol‐
tam a minap, egy tetszőleges napon, egy
tetszőleges magyar autópályán, miután rá‐
jöttem, a háromsávos útonmiért haladunk
valamivel lassabban, mint eddig. Messzi‐
ről csak a kék-piros villogót láttam, a külső
sávban, odaérve vettem észre, hogy kato‐
nai jármű, előtte pedig, hosszan-hosszan,
nagyjából 10-15 hatalmas teherautókból
álló konvoj. Volt közöttük mindenféle, én
nem értek hozzá, de láthatóan más-más
funkciót ellátó járművek, csak a vöröske‐
reszttel megjelölteké voltak egyértelműek
számomra. Az irányból persze kitaláltam,
hova is tartanak nagy valószínűséggel, és
egyáltalán nem volt jó érzés a közelükben
lenni. Nem volt „természetes”.
Ahogy az sem, hogy nem sokkal koráb‐
ban, a 4 éves kisfiam segítségével néztük át
mindannyiunk ruhatárát, hogy mi min‐
denről tudunk jó szívvel lemondani - nem,
sajnos nemazért,mert egy turkálóba, vagy
ruha-újrahasznosítással foglalkozó boltba
vittük el, vagy például a gyerekruhákat
esetleg egy barátnak, aki éppen babát vár.
Nem, egy helyi tűzoltónak adtuk át, aki a
határon túlra vitte azoknak, akiknek most
néhány meleg holmi, cipő nagyon sokat
jelent.
És, ha már itt tartunk, ez a helyzet a lehető
legkevésbé természetes. Nem tudok rá
jobb szót, ha érzelmektől mentesen - tehát
dühöt, szomorúságot, esetleg félelmet
mellőzve - tekintek rá. Hogy egyik napról
a másikra ott kell hagynod az otthonodat,
a megszokott környezetedet, a szeretett
munkádat, a biztonságodat, a barátaidat,
vagy akár a családtagjaidat. Hogy egy bő‐
rönddel útnak indulsz, és nem biztos,
hogy tudod, hová. Hogy bár életerős vagy,
eddig önálló életet éltél, van szakmád,
amihez értesz, volt munkád, amiből eltar‐
tottad magadat és a családodat, most
mindezt hátra kell hagynod, és idegen em‐
berek jóindulatára kell bíznod magad, ki
tudja mennyi időre. Hát ezért tanultál,
dolgoztál éveket? Ezért építettél fel egy
otthont, és neveltél gyermekeket…?
„Nézd ezt a helyet” - mondja a párom egy
szép kis balaton-felvidéki kisváros főterén.
„Nem az lenne a normális, a természetes,
hogy itt minden étterem és kávézó tele

van, az emberek kiülnek a barátaikkal, és
egyszerűen csak jól érzik magukat?” De,
ez lenne a természetes.
Nem is ragozom ezt tovább, mert szerin‐
tem mindenki érzi, tudja, mire gondolok.
Biztosan nem én vagyok az egyetlen, aki‐
nek összeszorul a szíve, és pityeregni kezd
bizonyos híreket hallva, látva. Inkább be‐
szélek arról, mi az, ami viszont természe‐
tes, és ami éppen ilyenkor mutatkozik
meg igazán, és amibe érdemes kapaszkod‐
ni, az energiáját megtartani, és továbbvin‐
ni a reménytelibb, szebb jövőbe.
Természetes az, hogy szinte mindenki egy
emberként mozdul meg, hogy akár erején
felül is, segítsen azoknak, akik ennek az
egésznek vétlen áldozatai. Hogy néhány
nap alatt ezrek, tízezrek álltak be segíteni,
ki, ahogyan tud; hogy a segélyszervezetek
akciói mellett civil szervezetek, közössé‐
gek, települések is külön adománygyűjtést
szerveznek, hogy sokan a határra indulnak
önkéntesnek, és hogy idegeneket fogad‐
nak be otthonaikba, határozatlan időre.
Hogy ilyenkor felerősödik az emberekben
az együttérzés, az empátia, az összetartás.
Én alapvetően hiszek abban, hogy az em‐
ber jó, és alapvetően törekszik a jóra. Leg‐
alább a vágy megvan benne. Például arra,
hogy közösségben éljen, ahol egymást
erősítve, segítve, vállt-vállnak vetve dol‐
goznak azért, amiben hisznek. Élő, emberi
kapcsolatokra, cselekvő szeretetre, amely‐
ben nem riadnak vissza az esetleges ne‐
hézségektől, mert tudják, hogy a megol‐
dásra törekvés csak közelebb hoz
egymáshoz, így ebben rejlik a fejlődés le‐
hetősége.

És az ember - szerintem – vágyik a „termé‐
szetes” életre, az őszinteségre, a valódiságra
is. Például élelemben is. Hogy ami a testé‐
be jut, legyen az akár levegő, akár étel, az
tiszta és egészséges legyen. Hogy tudja, az
honnan származik, ki gürcöl azért egész
évben, hogy az létrejöjjön. Tudjon vele
kapcsolódni, megismerhesse azt, aki egy-
egy szelet sajt, vagy kolbász, vagy egy szál
répa, egy falat gyümölcs mögött rejtőzik.
Szerintem, és ezzel szerencsére nem va‐
gyok egyedül, ez a természetes.
Ezért hoztuk létre a Sziget Kosarát. Persze,
a helyi élelmiszer megtartásáért elsősor‐
ban, de ezért a sokféle érzésért is, ami mö‐
götte van. A közösségért. És, gondolom,
hasonlót érezhetnek azok a vásárlóink,
akik hétről-hétre minket választanak, még
akkor is, ha csak egy darab sajtért, vagy
szalonnáért, vagy egy kiló almáért jönnek
el csütörtökön a horányi piacra.
De mindezzel nem vagyunk egyedül az
országban. Egyre többen, a legkülönbö‐
zőbb településeken hoznak létre hasonlót,
és mostanábanmár hálózatot is kezdenek,
kezdünk alakítani - azért is, hogy egymást
erősítsük, hogy egymástól tanuljunk, és
azért is, mert az egymáshoz kapcsolódás,
az együttműködés mindenképpen jó ér‐
zés. Most, ezekben a nehéz napokban is,
amikor nemcsak a saját közösségünkre
koncentrálunk, hanem az éppen nélkülö‐
zőkre is. Múlt héten mi is csatlakoztunk a
Nyíregyházi Kosár Közösség adomány‐
gyűjtő akciójához, mert ők – földrajzi
helyzetükből adódóan – az események
közelében vannak, barátaik a határon segí‐
tenek, ezért pontosan tudják, mire van

Sziget Kosara –
Arról, ami természetes…és ami nem
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szükség, a hozzánk beérkezett adomá‐
nyokat ezért nekik juttattuk el. De ahogy
változik a helyzet, és immár a szomszéd‐
ságunkban is lesznek, akik segítségre szo‐
rulnak majd, a lehetőségeinkhez mérten
megtesszük, amit tudunk.
De közben van itt egy másik folyamat is,
amire érdemes figyelnünk. egyre több‐
ször jön velem szembe a közösségi médi‐
ában sokaktól a felhívás, hogy kertészked‐
jünk, termeljünk,mert nem tudhatjuk,mi
milyen lesz a mezőgazdaság helyzete,
hogy milyen élelmiszerek, alapanyagok
kerülnek majd az asztalunkra. Magam is
kertészkedem, maximálisan támogatom
ezt: akár egy balkonládában is elkezdhető

a saját termelés, a semminél az is jóval
több. De közben ne feledkezzünkmeg ar‐
ról, hogy vannak saját termelőink is, őket
pedig segítsük oly módon, hogy lehető‐
ség szerint tőlük vásárolunk. Most van itt
az idő, hogy tényleg mellettük döntsünk,
hogy legalább ők ne hagyják abba. Hogy
nekünk legyen helyi, finom, egészséges
élelmünk, és hogy ez elindíthasson akár
egy olyan folyamatot, hogy mások is ter‐
melésbe fogjanak, mert azt látják, van rá
kereslet, több, mint az import árura, ezért
megéri. Mindig érdemes őket védeni, de
most különösen.
Tudom, hogy a helyzet bizonytalan, szo‐
rongáskeltő, akár félelmetes is. Én is félek

néha. De tudom, érzem, ahogy a körü‐
löttem lévők is, hogy tennünk kell, ami a
dolgunk: termeljünk, húzzuk szorosabb‐
ra a helyi közösségi együttműködéseket,
vagy legalább helyben tartsuk a pénzüket,
mondjuk a vásárlásainkkal. Ezek apró lé‐
pések, de kellenek egy jobb világ megte‐
remtéséhez, ahol az kerül majd előtérbe,
ami mindannyiunk vágya: az összetartás,
az együttműködés, a közösség és a szere‐
tet. Egész egyszerűen, mert ennek van ér‐
telme, mert ez teremt majd egy fenntart‐
hatóbb, szeretettelibb világot.
És mert ez a természetes.

FORRAIMARCSI

A SZIGET KOSARA BEVÁSÁRLÓ KÖZÖSSÉG EGYIK SZERVEZŐJE

Aprogram tavalyi sikere után februárban is‐
mét tavaszváró kincsvadászatot indítottunk
a településen. Minden héten egy-egy sétát
terveztünk, amelyek kiindulópontjai a tele‐
pülés közterei voltak. Az aktuális heti kiin‐
dulópontot minden februári hétfőn hir‐
dettük meg, és öröm volt látni, ahogy a
szülők és gyerekek elindultak, hogy a négy
hét alatt összesen 12 „kincsesládát” találja‐
nak meg. Minden kincsesládában két, az
adott sétán látottakra vagy a településre vo‐
natkozó kérdést kellettmegválaszolni.
Mozgalmas hetek vannak mögöttünk, be‐
sétáltuk a települést és a séták során sok
fontos dolgot tanultunk meg, pl. hogy van‐
nak lombhullató fenyők is, hogy kinek a
tiszteletére nevezte el TáncsicsMihály a leá‐
nyát Lajoskának vagy hogy a fecskék szá‐
mánaknövekedésétmiként tudjuk segíteni.

Ahelyismereti sétákonhétről-hétre nagyon
sokan vettetek részt, és nagyon örülünk,
hogy Szigetmonostorról is több család tar‐
tott velünk. Mire befejeződött a kincsvadá‐

szat, mármajdnemmegérkezett a tavasz is!
Köszönjük a segítőkmunkáját: Perjési Zol‐
tán ésNagyZsusz,Urhegyi Szilvia, Schandl
Eszter, Farkas Levente, Farkas Panka, Far‐
kas Lóci és FarkasGellért.
Köszönjük Zarnóczay Klára tájfutó világ‐
bajnokunknak a gyermekeknek adott ér‐
meit és a kötött nyuszikat, pipiket és tojá‐
sokat.
Az oklevélátadáson először használtuk a
Nemzeti Együttműködési Alap normatív
pályázatából finanszírozott akkumulátoros
mikrofonos hangszórót. Köszönjük!
Reméljük, hogy a „túrázós” játékunk alatt
minden résztvevő egy kicsit jobban megis‐
merte településünk értékeit, szépségeit!

TOPITS JUDIT – KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET

II. Kincsvadászat –
tízezer lépés Pócsmegyer-Surányban
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Húsvéti fonott kalács

Hozzávalók:
• 50 dkg átszitált, langyos liszt
• 5 dkg vaj
• 3 dl langyos tej
• 4 dkg cukor
• 2,5 dkg élesztő
• 1 kávéskanál só
• 1 citrom reszelt héja
• 2 db tojássárgája
• + 1 tojás a kalács kenéséhez

Elkészítése:
1. A tésztához 1-1,5 dl langyos tejben
keverjük el a cukrot, morzsoljuk bele az
élesztőt, adjunk hozzá 2-3 evőkanál lisz‐
tet és kb. 10 percig langyos helyen leta‐
karva pihentessük.
2. Egy nagy keverőtálba tegyük bele a
lisztet, a citrom reszelt héját, a sót, mor‐
zsoljuk bele a vajat továbbá az élesztős
tejet valamint a 2 tojássárgáját.
3. Kezdjük el összedolgozni, dagasztani
amíg szép, sima fényes felületű nem lesz.
4. Ha megdagasztottuk a tésztát, szór‐
juk meg pici liszttel, takarjuk le és lan‐
gyos helyen kelesszük kb. fél óráig.
5. Ha a 30 perc eltelt, dagasszuk át újra,
majd ismételten kelesszük letakarva
6. Lisztezett deszkára borítsuk ki és osz‐
szuk három egyforma részre. Kb. 30 cm
hosszú hengereket formáljunk minden
egyes darabból, majd a 3 szálat, mint egy
hajfonat fonjuk össze.
7. Helyezzük egy kikent, liszttel meg‐
szórt tepsire. Kenjük meg tojással és is‐
mételten tegyük langyos helyre kelesz-
teni fél óráig.
8. A sütéshez, melegítsük elő a sütőt
170 fokosra és süssük 40 percig.

Hókocka

Hozzávalók a tésztához:
• 30 dkg liszt
• 1 tojás
• 1 cs. szalakàli
• 3 evőkanál porcukor
• 7 dkgmargarin
• 5 kanál tej
• Összegyúrjuk, 3 részre szedjük, majd a
kinyújtott lapokat külön-külön 180 fokon
10 perc alattmegsütjük.

Hozzávalók a krémhez:
• 6 kanál liszt
• 0,5 L tej
• 25 dkg porcukor
• 1 tojás
• 2 vaníliás cukor
• 18 dkgmargarin.

Elkészítése:
9. A tejet és a lisztet sűrűre főzzük,
majd kicsit lehűtjük.
10. A tojást, porcukrot, vaníliás cukrot,
margarint összekeverjük, majd a főzött
krémhez keverjük.
11. Megkenjük a krémmel a lapokat,
tetejére porcukrot szórunk.

Félórás fahéjas csiga recept

Hozzávalók a tésztához:
• 50 dkg finomliszt
• 1 tojás
• 2 dl tej
• 2 evőkanál tejföl
• 5 evőkanál kristálycukor
• 2,5 dkg élesztő
• 1 evőkanál puha vaj vagymargarin
• 1 csomag sütőpor (10 g)
• csipet só
Hozzávalók a töltelékhez:
• 5 dkg olvasztott vaj vagymargarin
• 4 evőkanál kristálycukor
• 3 ek őrölt fahéj (vagy ízlés szerint)
• 1 csomag vaníliás cukor

Elkészítése:
1. A sütőt előmelegítjük 200 fokon alul-
felül sütéssel.
2. A tejet meglangyosítjuk a cukorral, ma‐
belemorzsoljuk az élesztőt. A tészta többi

hozzávalóját egy edénybe mér‐
jük, hozzáadjuk az élesztős tejet
és elkezdjük összegyúrni a tész‐
tát. Lágy, de nem ragacsos tész‐
tát kell kapnunk.
3. A töltelékhez a cukrot, vaní‐
liás cukrot és a fahéjat összeke‐
verjük.
4. A tésztát vékonyra, téglalap
alakúra nyújtjuk, majd megken‐
jük olvasztott vajjal és rászórjuk
a fahéjas tölteléket,majd amara‐
dék vajat ráöntjük.
5. A tésztát a hosszabbik olda‐

lánál fogva feltekerjük, majd 1,5-2 ujjnyi
széles szeletekre vágjuk.
6. Forró sütőben, kb 10-12 perc alatt kész‐
re sütjük.

Lajcsi szelet

Hozzávalók a tésztához:
• 1 ek cukrozatlan kakaópor
• 2 ekméz
• 2 db tojás
• 20 dkg cukor
• 5 dkg vaj (vagymargarin)
• 2 kk szódabikarbóna
• 40 dkg finomliszt
Hozzávalók a krémhez:
• 2 csomag puncs pudingpor
• 2 csomag vaníliás pudingpor
• 25 dkgmargarin (lágy)
• 20 dkg porcukor
• 1 l tejt
Hozzávalók a tetejére:
• 10 dkg tortabevonó
• 3 ek napraforgó olaj

Elkészítése:
1. A tészta hozzávalóit a liszt kivételé‐
vel gőz fölött 5 percig kevergetjük és utá‐
na a lisztet hozzákeverjük és összegyúr‐
juk. 3 lapot sütünk 200 fokon, 15 perc
2. A puncs pudingot és a vanília pudin‐
got a fél-fél liter tejjel külön megfőzzük,
kihűtjük. A margarint a porcukorral ha‐
bosra keverjük, két részre osztjuk és a
pudingokhoz keverjük. Megtöltjük a la‐
pokat a krémekkel.
3. A tetejére tortabevonó csokit olvasz‐
tunk gőz felett, étolajjal elkeverjük, és
megkenjük vele a tészta tetejét.

Idesüss
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140
Körzeti megbízott –
Kaprinai Mónika Csilla – r. ftőrm

06-20/489-6758

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413
06-26/301-743

Szentendrei Közjegyző 06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes 06-30/244-9546

Barangoló Óvoda 06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola 06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola 06-26/393-100

Pócsmegyer Rendezvényközpont 06-26/200-013

Pro Pócsmegyer Kft. 06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár 06 30/831-0301

Nyugdíjas klub 06-20/325-1960

Posta 06-26/395-575

ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-1-238-3838

Református Lelkészi Hivatal 06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia 06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal 06-20/886-1927

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Tel.: 06-26/395-006, Fax: 06-26/395-702, E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő és szerda 13:00 – 16:30 között, előre egyeztetett időpontban
Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Feladatkőr – ügyintéző Telefon E-mail

Polgármester
Németh Miklós

06-26/814-850 polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea

06-26/814-842 jegyzo@pocsmegyer.hu

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes

06-26/814-850 kalman-kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő

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

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

Pénzügy

Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

Somogyi Ágnes

-
06-26/814-846

06-26/814-849

06-26/395-006 /
860 mellék

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

etkezes@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

06-26/814-845 iktatas@pocsmegyer.hu

Igazgatás (Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

Bor Ildikó 06-26/814-844
igazgatas@pocsmegyer.hu

Közterület felügyelet
Koós Roland

30-214-1202 kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,
Tel.: 06-26/395-277

Hétfő: ....................................... 14:00 – 18:00
Kedd: .......................................... 8:00 – 12:00
Szerda: ..................................... 13:00 – 17:00
Csütörtök: ................................... 8:00 – 12:00
Péntek: ....................................... 8:00 – 12:00

ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.,

Tel.: 06-26/387-030

Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27.,

Tel.: 06-26/312-650

Hétvégén és ünnepnapokon:
9:00 – 13:00 óra közt gyermekorvosi ügyelet,

13:00 óra után a központi ügyelet

FOGORVOS
Dr. Csíkos Csilla – fogszakorvos

Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Bejelentkezés: 06-70/626-2679 telefonszámon

TB finanszírozott rendelési ideje::
Hétfő: ....................................................... 8:00 – 15:00
Szerda: ....................................................12:00 – 19:00
Csütörtök: ............................................... 8:00 – 15:00

Magánrendelés ideje:
Hétfő: .......................................................15:00 –16:00
Szerda: ................................................... 19:00 – 20:00
Csütörtök: ............................................. 15:00 – 16:00

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15.,
Tel: 06-70/369-1111 /

www.dunakanyarvet.com

Hétfő – Péntek: ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 18:00

állatorvosok:

Dr. Munkácsi Miklós és
Dr. Löbmann Csilla

HÁZIORVOS
Dr. Szabó György –Tel.: 06-70/293-0050

Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123

Hétfő: ....................................... 14:00 – 19:00
Kedd: .......................................... 8:00 – 12:00
Szerda: .................................... 13:00 – 17:00
Csütörtök: ................................... 8:00 – 12:00
Péntek: ....................................... 8:00 – 12:00

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

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

Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.

DunakanyarVet Állatorvosi Rendelő
Tahi, Elekfy Jenő utca 4., Tel.: 06-20/450-0709
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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:

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. elérhetőségei:

Telefon: 06 (28) 561-200,
Cím: 2600 Vác, Zrínyi út 9.

E-mail cím: ugyintezes@dtkh.hu,
Honlap: www.dtkh.hu

Dátum Hétfő

Á
p
ri
lis

április 4. Kommunális Zöldhulladék

április 11. Kommunális –

április 18. Kommunális Zöldhulladék

április 25. Kommunális Szelektív

M
áj
us

május 2. Kommunális Zöldhulladék

május 9. Kommunális –

május 16. Kommunális Zöldhulladék

május 23. Kommunális Szelektív

május 30. Kommunális Zöldhulladék

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

Nyitva tartás:
Hétfő: ................................... 8:00 – 18:00
Kedd: ................................... 8:00 – 16:00
Szerda: ................................. 11:00 – 19:00
Csütörtök: ............................. 8:00 – 16:00
Péntek: ................................... 8:00 – 14:00

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

VITELDÍJAK: • Felnőtt jegy: 260 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 160 Ft
• Kerékpár: 200 Ft • Kisállat: ingyenes

BÉRLETEK: • Dolgozó: 4.800 Ft, • Diák-Nyugdíjas: 2.800 Ft
Érvényes minden hó 5-től, következő hó 5-ig

* jelölt csak tanítási idő alatt, bérlet érvényessége minden hó 05-től.

** jelölt csak telefonos egyeztetés alapján, aznap 18 óráig, kivéve vasárnap.

PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

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

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

5:00 5:05 – –

5:45 5:50 – –

6:10 6:35 6:15 6:35

6:40 6:45 6:40 6:45

*7:00 *7:05 – –

7:35 7:40 7:30 7:50

8:40 8:45 8:40 8:45

9:40 9:45 9:40 9:45

10:40 10:45 – –

11:40 11:45 11:40 11:45

12:40 12:45 – –

13:40 13:45 13:40 13:45

14:30 14:35 – –

15:00 15:05 – –

15:30 15:35 15:40 15:45

16:00 16:05 – –

16:30 16:35 – –

17:00 17:05 – –

17:30 17:35 17:40 17:45

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
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Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)
Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/ 200-013,

E-mail: prk@pocsmegyer.hu | www.prk.pocsmegyer.hu

NYITVA TARTÁS:
Hétfő – Csütörtök: .......... 8:00 – 19:00
Péntek: .................................... 8:00 – 12:00

H É T F Ő
9:00 – 9:30 ................ Meridián torna – Schandl Hubertné -Zsófi

15:30 – 17:30 ...... Ritmikus Sportgimnasztika – Gyöngyszem SE.

18:00 – 19:30 ................................................................. Jóga – Nagy Emma

K E D D
8:00 – 12:00 .................... Családsegítő – Martonné Balga Andrea

16:00 – 17:00 ........................................... Görkori Suli – Gáspár Sándor

17:00 – 18:00 ............................................................ Karate – Sipos István

18:15 – 19:15 ............................................. Cross Training– Sipos István

S Z E R DA
15:30 – 18:30 ...... Ritmikus Sportgimnasztika – Gyöngyszem SE.

17:00 – 18:30 .............................................................. Jóga – Székely Erika

C S Ü TÖ R TÖ K
9:00 – 9:30 ................ Meridián torna – Schandl Hubertné -Zsófi

12:00 – 16:00 .................... Családsegítő – Martonné Balga Andrea
16:00 – 17:00 ............................................................................... Gyerektorna
17:00 – 18:00 ............................................................ Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ............................................. Cross Training– Sipos István

P É N T E K
16:00 – 17:00 ........................................... Görkori Suli – Gáspár Sándor
18:30 – 19:30 ...................................................... Társastánc felnőtteknek

Civilek háza bérlési lehetőség
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Civilek házát a Pócsmegyer- Surány Nyugdíjasok Egyesülete

használatába adta.

Az épületet a jövőben az Egyesületen keresztül lehet bérbe
venni. Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:

Szabó László: 30/500 3077

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@dunakanyari.hu

Karinthy Ferenc Könyvtár

Hétfő: ................ 8:30 – 12:30 15:00 – 18:30

Kedd: ................. 8:30 – 12:30 –

Szerda: .............. 8:30 – 12:30 15:00 – 18:30

Csütörtök: ........ Zárva

Péntek: .............. – 15:00 – 18:30

Minden hónap első szombatján: 10:00 – 12:00

Cím: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. (PRK)

Tel.: 06 30 831 0301
E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu

facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány

Pócsmegyer-Surány
Nyugdíjasok Egyesülete

Klubnapminden kedden 17:00 – 22:00
a Civilek házában (Surány, Akácos út 17)

Telefonszám: 20 325 1960

Bankszámla: Takarékbank Zrt 50421026-10002845
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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
E-mail: badogosbela47@gmail.com.

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket leadhatják
a PRK-ban: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.

és elküldhetik e-mailben a
kisbiro@pocsmegyer.hu címre.

TÖLGY HASÍTVA
18.000,- Ft/m3 (ömlesztve)

AKÁC HASÍTVA
24.000,- Ft/m3 (ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján
lemérhető és ellenőrizhető!

1 m3=1 m x 1m x 1m

Forester Kft. / Szabó Zoltán

Tel.: 06-20/933-1945

GÖRKORIS
KALAND TÁBOR

2022. június 27. – július 7.
Pócsmegyer Rendezvényközpont

Két héten keresztül
hétfőtől péntekig
naponta
8:00 – 16:00 óráig.

Infó-jelentkezés:
Kori Sziget
facebook oldalon
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Programajánló – 2022
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

Április 8. / 18:00 Térségi verselő és Térségi képzőművéseti kiállítás Rendezvényközpont

Április 9. / 9:00 -12:00 Bolhapiac Rendezvényközpont

Április 11. / 18:00 Verses est Rendezvényközpont

Április 14. / 18:00 Színházbusz Operett színház

Április 17. / 20:00 Locsolóbál Rendezvényközpont

Április 21. / 18:00 Bácsi Róbert László fotóművész vetítettképes előadása Karinthy Ferenc Könyvtár

Április 22. / 18:00 Irdatlan utakon - Balázs László Gábor előadóművész XXI. századi lírai zarándoklata Rendezvényközpont

Április 30. / 11:00 Vers Mester Kurzusok Rendezvényközpont

Május 14. / 11:00 Vers Mester Kurzusok Rendezvényközpont
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EnergiapolitikaBécsben:
lassanagázzal

Bécsbenazépületekszén-dioxidkibocsátásának
csaknem kilencven százaléka a gázfűtésből
származik.Mivel a városvezetés 2040-re klí‐
masemlegessészeretnétenniazosztrákfővárost,
újabb kerületekben tiltották meg, hogy az
újonnan épült lakásokban egyedi gázfűtést
alkalmazzanak. 2019-ben nyolc kerületben
jelöltek ki olyan részeket, ahol már csak
olyanlakóépületeképíthetők,amelyekföldgáz
helyetthatékony,megújulóenergiaforrásokból
fűtenek, illetve melegítenek vizet. (Buda‐
pesthez hasonlóan Bécsnek is 23 kerülete
van, de a főpolgármesteri hivatal hatásköre
ott jóvalkiterjedtebb.)Abécsiközgyűlésmost
további öt kerületben vezette be ezt a szabá‐
lyozást. Vagyis ezentúl a Belvárosban, Favo‐
ritenben, Simmeringben,Hietzingben ésLi‐
esingben is lesznek olyan városrészek, ahol
az újépítésű lakásokbanmár nem lehet föld‐
gázzal fűteni, illetve gázbojlert használni.
„Világos a cél: 2040-re függetlenné akarunk
válni a földgáztól.Most különösen jól látszik,
milyen fontos, hogymegszüntessük a füg‐
gőségünket a külföldről származó fosszilis
energiahordozóktól. A függőség és amagas
fűtési költségek elleni legjobb megoldás a
megújuló energiára való átállás” –mondta
a közgyűlés döntése kapcsán JürgenCzer‐
nohorszky, Bécs klímavédelmi tanácsnoka,
OrszágosösszehasonlításbanBécsben a leg‐
alacsonyabb ugyan az egy főre jutó energia‐
felhasználás, áma fűtéshezés amelegvíz elő‐
állításához felhasznált gáz elégetéséből
származik az épületek szén-dioxid kibocsá‐
tásának csaknemkilencven százaléka. A vá‐
rosvezetés, aMagisztrátushamarosana többi
kerületben is bevezeti ezt a rendszert első
lépseben további hat kerületben jelölnek ki
egyedi gázfűtéstől mentes területeket.

(FORRÁS: GREENFO)

Élet a műanyagszemét-szigeten

Növényeket és állatokat, köztük tengeri ró‐
zsákat, apró rovarokat, puhatestűeket és rá‐
kokat találtak aKalifornia partjaitólmintegy
2000 kilométerre úszóNagyCsendes-óce‐
áni Szemétfolt (GPGP)90 százalékán– írja
a BBC hírportálja. A kutatók 5 centiméte‐
resnél nagyobb átmérőjűműanyagdarabo‐
kat vizsgáltakmeg,melyeket aCsendes-óce‐

án áramlásrendszereiből gyűjtöttek. „Amű‐
anyag sokkal továbbmaradmeg,mint a ko‐
rábban a nyílt óceánban előfordult termé‐
szetes hulladék. Jóval tartósabb élőhelyet
jelentenek ebben a régióban" – mondta
Linsey Haram, a Smithsonian Kutatóköz‐
pont munkatársa. Az intézet az Ocean
Voyages Institute elnevezésűkörnyezetvédő
szervezettel és aHawaii Egyetemóceánku‐
tatóival közreműködésben végezte a vizsgá‐
latot.

Avilágon legalábbötnagy,hulladékkal szeny‐
nyezett óceáni örvény létezik. ANagy Sze‐
métfoltbanvanvalószínűlega legtöbb lebegő
műanyag,1,6milliónégyzetkilométerenbecs‐
lések szerint 79 ezer tonna. (Összehasonlí‐
tásképp: Európa területe 10,2millió négy‐
zetkilométer) Nagy részemikroműanyag,
de vannak nagyobb darabok is, például ha‐
lászhálók, bóják, sőt, a 2011-es japán cuna‐
mi óta az áramlási rendszerben hajók is ke‐
ringenek. Az eredményeikről a Nature
Communications című tudományos lapban
beszámoló kutatók eredetileg a pusztító szö‐
kőár utáni kutatásokhoz csatlakoztak. A ter‐
mészeti csapás nyomán a szeméttel együtt
japán tengeri állatok fajainak százait találták
élve Észak-Amerika és a Hawaii-szigetek
partjainál. A tudósok attól tartanak, hogy
az úszó műanyag hulladékon invazív, azaz
özön fajok utazhatnak új területekre.

(FORRÁS: TURIZMUS.COM)

Drótkötélpálya
a párizsi tömegközlekedésben

Újabb járműfajtával bővül Párizs tömegköz‐
lekedési rendszere,miután a „lanovka”, azaz
kabinos felvonó építésére vonatkozó javas‐
latokat február elejénmegvitatták. ACâble
1(C1)vonalCréteil ésVilleneuve-Saint-Ge‐
orgesdélkeleti elővárosait köti össze apárizsi
metróval. A4,5 km-es útmindössze 17perc,
feleannyi, mint jelenleg busszal. Az építke‐

zésmég idén elkezdődik, a drótkötélpályát
2025-ben nyitják meg az utasok előtt –
mondtaLaurentProbst, az IDFMregionális
közlekedési hatóság főigazgatója a Parisien
újságnak.
NemapárizsiC1 felvonó lenneazelsővárosi
„légi villamos” Franciaországban. 2016-ban
Brest városábanadtakát egy460méterhosz‐
szú pályát, amely egy folyót átszelve össze‐
köti a városrészeket.
Miért sikló? A projekt hosszú tervezési sza‐
kaszából származó dokumentumokból ki‐
derül, hogy természetesenmás lehetősége‐
ket is tanulmányoztak. Fontolgatták több
busz forgalomba állítását, új híd építését –
amely közvetlenül a Créteil Pointe du Lac

metróállomáshozvezetett volna, illetveaköz‐
lekedési kapcsolatok javítását egy másik
közeli állomáshoz. Noha Párizs közel sem
olyanhegyvidéki,mint a legtöbbmás, függő
szerkezeteket, vagy siklókat alkalmazó vá‐
ros, például a bolíviai La Paz, Créteil nehéz
földrajzi helyzete indokolja ezt döntést.
Egy autópálya, egy nagysebességű vasútvo‐
nal és egy vasúti pályaudvar vágja át a terü‐
letet, ami megnehezíti a tipikus felszíni
megoldásokat, például a villamosvonalakat.
Az akadályok „átugrásával” a felvonó taka‐
rékosabbmegoldást kínál. Ez semolcsó, te‐
kintve, hogy a becsült költség 132 millió
euró.
La Pazon kívül a kolumbiaiMedellin és az
észak-olaszországi Bolzano tömegközleke‐
désében is szerepet kapnak efféle felvonók.
WellingtonbanÚj-zéland fővárosábanegyes
lakástulajdonosok saját maguknak épí‐
tettek drótkötélpályát, hogy feljussanak a
meredekdomboldalra.HaaC1megvalósul,
a Párizst körülvevő Ile-de-France régió akár
tizenkét jelenleg is mérlegelés alatt álló fel‐
vonó vonallal követheti.

(FORRÁS: EURONEWS)

SZ. G.

Zöld hírek a nagyvilágból



Meglepő, hogy a Pócsmegyer-Surány lég‐
terében élő leghangosabb, és nagy lét‐
számban élő madárról eddig még nem
emlékeztünkmeg.
A madarak osztályába, az énekesmadarak
rendjébe, és a varjúfélék családjába a hazai
legnagyobb testű énekesmadarak tartoz‐
nak. Ilyen például a dolmányos varjú,
amely Európa és Magyarország összefüg‐
gő erdős területeinek kivételével minden‐
hol előfordul. Élőhelyei a síkvidéki vagy
dombos facsoportokkal bíró mezőgazda‐
sági, vagy ártéri területek. Ezért nálunk a
Szigeten is gyakori.
Az utóbbi fél évszázad alatt a változó élet‐
körülmények miatt egy részük megtelepe‐
dett a nagyobb városokban, vagy kisebb
falvakban is. Az egykoron nagyon óvatos,
és az embert közelbe magához nem enge‐
dő faj, ma már szinte kéznyújtásnyira
együtt eszi a lakott területeken etetett par‐
lagi galambokkal, vagy tőkés récékkel a
táplálékot. Ezzel szemben a lakott területe‐
ken kívül változatlanul óvatos.

Mindenevők, hulladékevők, mely lehet nö‐
vényi, vagy állati eredetű is. A pócsmegyeri-
surányi Duna parton élők hol a partra ve‐
tett, hol a vízben úszó ehető anyagokra va‐
dásznak. A fenyvesben éjszakázók pedig
reggel főleg a szántóföldekre járnak ki a víz‐
toronytól jobbra elterülő fenyvesből, majd
naplemente idején vissza, az éjszakázó he‐
lyükre. Költési idejükön kívül szeretnek csa‐
patokba verődni, együtt járni a határt. A
márciusban kezdődő költési időben az első,
hogy egy lehetőleg biztonságos helyre fész‐
ket építsenek. Fészkük kívül erős ágacskák‐
ból készül melyet belül puha növényi és ál‐
lati eredetű anyagokkal bélelnek. A 4-5
tojásból háromheti kotlás után kelnek ki a
fiókák, és egy hónap múlva válnak röpülős‐
sé. A fészekből való kirepülés után a közel‐
ben üldögélve még tovább kéregetik szüle‐
iktől a táplálékot. Ez a faj is azon kevés
fajhoz tartozik, melynek egyedei nem vé‐
dettek, és július 1-től február 28-ig lőhetők.
Mivel nagyon jó fészeképítők, fészkeiket el‐
foglalhatják az erdei fülesbaglyok, a vércsék,

és a kabasólymok. Az említett fajok saját
maguk nem építenek fészket. Ez volt az oka
annak, hogy a korábban minden év tava‐
szán megtörtént dúvadirtást beszüntették.
Ugyanis ilyen alkalmakkor előfordulhatott,
hogy a varjú helyett erdei fülesbagoly, vagy
vércse került kilövésre. Ennek megvolt a
maga előnye és hátránya. A dolmányos var‐
jak nagyon elszaporodtak, és sokan közülük
beköltöztek a lakott területekre, ahol lőfegy‐
ver használat tilalom van érvényben. Évek
óta költenek a pócsmegyeri falu közepén
állómagas fenyőkön is, a volt postaépület és
az élelmiszerüzlet közelében is. Annyira
merészek lettek, hogy például a dolgozó‐
szobám ablaka előtt 1.5 m-re költő örvös
galambfiókákat is levadászták, még mielőtt
a tolluk kinőhetett volna. A kerítésem mel‐
letti magas turkesztáni szilfára épült szarka‐
fészek felett naponta elingáztak, és látszólag
nem törődtek az ott nevelkedő fiókákkal.
Amikor a szarka fiókák elmúltak két hete‐
sek, az egyik hajnalban éktelen lármára éb‐
redtem. A szarkák éles kiabálása és vagy
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Madarakról mindenkinek – dolmányos varjú



nyolc károgó dolmányos varjú kavargott a
fészek körül. Amíg egyes varjak a szarkákat
püfölték, a többiek a szarka fiókákat rabol‐
ták el, majd attól kezdve megszűnt a fiókák
etetése. Tehát ezt is elintézték. Ha nem va‐

gyok szem és fültanúja el sem hiszem, hogy
ez is megtörténhetett. De minden hiába, én
hangosan tapsoltam kb. 12 m-re a fészektől
a teraszunkról, rám se hederítettek. Ennek a
varjúnak van egy fekete alfaja is, mely az or‐

szág nyugati részétől Spanyolországig és Ír‐
országig honos. De költ például a Margit –
szigeten és az ország néhány másik terüle‐
tén is. Ez az alfaj tiszta fekete, nincsen szürke
tollazata.

BÉCSY LÁSZLÓ
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vízből is halásznak itt egy busa tetemen rétisas mellett is táplálkoznak

a Duna felett kormos varjú kenyeret evett a játszótéren
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LOCSOLÓBÁL
2022. április 17., 20 órától

ÉLŐZENE - BÜFÉ - TOMBOLA

HELYSZÍN:
Pócsmegyer Rendezvényközpont

BELÉPŐ: 2.000 Ft

Jegyek elővételben a PRK-ban,
és Pócsmegyer-Surány Nyugdíjas

Egyesületnél

SZERVEZŐ:
Pócsmegyer-Surány Nyugdíjas

Egyesület

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a rendezvény területén
csak a helyszínen vásárolt étel, ital fogyasztható!


